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UVODNE BESEDE PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA  
DR. MILANA BRGLEZA 

   
 
 
 
Spoštovani bralci in bralke! 
 
Pred vami je mandatno poročilo za obdobje 2014–2018. VII. sklic Državnega zbora je bil izjemno 
zahteven, predvsem zaradi dejavnikov v mednarodni skupnosti, svoje pa je prispevalo tudi pestro 
in pogosto nepredvidljivo notranjepolitično dogajanje. Zato me še toliko bolj veseli, da smo ta 
mandat – kljub številnim dvomljivcem – vendarle uspešno pripeljali do zaključka. Ob tem iskreno 
verjamem, da smo v obdobju, ki smo ga imeli na voljo, naredili veliko. Nismo sprejeli le veliko 
zakonov, ampak smo sprejeli predvsem dobre zakone, zakone, ki bodo povečali blaginjo naših 
sodržavljank in sodržavljanov. Vesel sem, da je bilo ob tem kar nekaj zakonov sprejetih z veliko 
parlamentarno večino, posebej pa sem zadovoljen, da nam je v tem mandatu uspelo vpisati 
pravico do pitne vode v ustavo. Ta korak, ki ni terjal »le« dvotretjinske večine, je predvsem pokazal 
in dokazal, da zmoremo, če le želimo, in da kljub pogosto napačnemu vtisu poslanke in poslanci 
Državnega zbora delamo skupaj. Za blaginjo vseh nas. 
 
Ob zaključku mi dovolite še nekaj povsem osebnih vtisov, za katere sem po tem štiriletnem 
obdobju bogatejši. Prvi je, da brez strokovnih služb v Državnem zboru ni dobrega dela. Te so 
nepogrešljiv del našega poslanstva, predvsem pa so zanesljiv partner, na katerega se lahko 
kadarkoli obrneš. Drugi vtis je, da je vrvež na hodnikih Državnega zbora vedno velik, pa čeprav 
državljani in državljanke morda mislite, da smo poslanci v Državnem zboru prisotni le, kadar ta 
zaseda. Lahko vam povem, da so poslanke in poslanci ne glede na prevladujoče (napačno) 
prepričanje v veliki večini izjemno marljivi in prizadevni. Tretji vtis, po mojem osebnem mnenju 
najpomembnejši, pa je, da imamo v Državnem zboru tudi mnogo skritih talentov. Kulturniki, 
športniki, humanitarni sodelavci, ugledni strokovnjaki in še in še – vsak poslanec ni »le« poslanec, 
ampak je hkrati tudi nekaj od tega. Enako velja za zaposlene v naših strokovnih službah – vsakdo 
nosi v sebi dragocene talente, le prepoznati jih je treba ali pa morda opogumiti, da jih tudi 
pokažejo. V tem mandatu je bil tako npr. ustanovljen parlamentarni pevski zbor, na kar sem 
izjemno ponosen, in iskreno čestitam vsem, ki so se odločili za sodelovanje, za pesem. Velika 
zahvala za podporo zametkom in realizaciji te ideje gre predvsem generalni sekretarki Uršuli Zore 
Tavčar, saj je glasba univerzalni jezik in povezovalni jezik in nedvomno s tem pomembno prispeva 
tudi k boljšim odnosom in še boljše opravljenemu delu. 
 
Spoštovane in spoštovani, ob koncu vam želim, da bi ob branju tega poročila ujeli duha, ki veje v 
Državnem zboru – duha sodelovanja in delavnosti, predvsem pa duha spoštovanja. Četudi se 
morda zdi, da pogosto ni tako, se tudi v Državnem zboru še kako zavedamo, da lahko naredimo 
kaj dobrega le, če delamo skupaj. 
 
 
Srečno, Slovenija! 
 

dr. Milan Brglez  
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1 UVOD – METODOLOŠKA IN VSEBINSKA POJASNILA 
 
 
Državni zbor izdaja mandatna poročila z namenom seznanjanja strokovnih in drugih javnosti o 
svojem delu in delu njegovih služb.  
 
Mandat, ki ga prikazuje poročilo, je zaradi predčasnih volitev v Državni zbor na začetku in koncu 
mandata trajal od 1. 8. 2014 do 22. 6. 2018, torej nekoliko manj, kot je običajno, in več, kot sta 
trajala zadnja dva mandata. Vsi, ki bodo statistično primerjali podatke med posameznimi mandati, 
naj upoštevajo, da podatki V. in VI. mandatnega obdobja niso neposredno primerljivi s podatki iz 
drugih mandatnih obdobij.  
 
Struktura mandatnega poročila je zelo podobna prejšnjim. Podatki o delu Državnega zbora 
prikazujejo bodisi stanje na začetku ali koncu mandatnega obdobja ali na zadnji dan posameznega 
leta mandata bodisi spremembe stanj v mandatnem obdobju oziroma v posameznih letih znotraj 
mandatnega obdobja.  
 
Poročilo o delu Državnega zbora v mandatnem obdobju 2014–2018 je sestavljeno iz dveh 
zvezkov. 
 
Za uvodnimi pojasnili in metodološkimi obrazložitvami, v katerih so prikazane vsebina poročila, 
metodologija zbiranja podatkov (viri) za poročilo in kratice, ki se uporabljajo v celotnem poročilu, so 
v drugem poglavju prikazani splošni podatki o Državnem zboru (izvoljeni poslanci, poslanske 
skupine, struktura poslancev po spolu, izobrazbi, starosti, vodstvo Državnega zbora itn.). Tretje 
poglavje je namenjeno zasedanjem Državnega zbora, poudarek je na značilnostih in rezultatih dela 
plenuma (število rednih in izrednih sej, javnih sej in sej zaprtih za javnost, trajanje sej, število 
nastopov, število točk dnevnega reda, prekinitve sej, obstrukcije, poraba časa). V tem delu so 
prikazani tudi predlagani in sprejeti zakoni (ter akti) po različnih kriterijih, amandmaji, poslanske 
pobude in vprašanja, podatki o interpelacijah, imuniteti, drugi podatki ter tudi aktivnosti Državnega 
sveta, ki so neposredno povezane z delom Državnega zbora. V prilogi (drugi zvezek) je naveden 
tudi seznam sprejetih zakonov in aktov. Četrto poglavje se nanaša na aktivnosti Državnega zbora 
na področju zadev Evropske unije na plenarnih sejah in na sejah delovnih teles. Peto poglavje se 
nanaša na delo delovnih teles, delo preiskovalnih komisij in opis drugih oblik delovanja Državnega 
zbora. V tem delu smo poskušali na poenoten način prikazati posamične in agregatne številčne 
podatke o delu delovnih teles. Ob tem se zavedamo, da je za nekatera delovna telesa značilen 
povsem specifičen način dela, zaradi česar jih ni mogoče enostavno primerjati z drugimi; to velja 
na primer za večino komisij. V prilogi (drugi zvezek) je tudi poimenski pregled sestave delovnih 
teles in drugih oblik delovanja Državnega zbora v mandatnem obdobju. Šesto poglavje je 
posvečeno aktivnostim in splošnim značilnostim poslanskih skupin (sestava poslanskih skupin, 
predlagani in sprejeti zakoni ter amandmaji). Sedmo poglavje vsebuje podatke o delu Kolegija 
predsednika Državnega zbora. V osmem poglavju Mednarodne dejavnosti predstavljamo 
dejavnosti na področju multilaterale in bilaterale. Na to poglavje se nanašata tudi dve poglavji iz 
prilog (drugi zvezek), in sicer podrobnejši prikaz sestave stalnih delegacij in aktivnosti Državnega 
zbora na področju multilaterale in seznam aktivnosti stalnih delegacij ter seznam članov skupin 
prijateljstva. V devetem poglavju so predstavljeni podatki o peticijah (njihovem številu, reševanju in 
strukturi po področjih), v desetem poglavju pa podatki o volitvah in imenovanjih. Enajsto poglavje je 
namenjeno odprtosti Državnega zbora, dvanajsto poglavje pa zajema prikaz proračuna Državnega 
zbora. V trinajstem poglavju mandatnega poročila je podanih nekaj ugotovitev generalne 
sekretarke Državnega zbora. V zadnjem poglavju predstavljamo delo služb Državnega zbora, v 
prvem podpoglavju so splošni podatki o službah Državnega zbora, v drugem pa je predstavljeno 
njihovo delo. 
 
Pri iskanju in zbiranju različnih podatkov smo uporabili uveljavljene metode zbiranja. Med njimi je 
tudi standardizirani vprašalnik o delu delovnih teles, na katerega odgovarjajo sekretarji delovnih 
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teles. Opisna predstavitev posameznih organizacijskih enot služb Državnega zbora je pripravljena 
na osnovi gradiva, ki so ga pripravili vodje posameznih služb.  
 
Del podatkov izhaja iz letnih poročil o delu Državnega zbora. Večina podatkov je bila zajeta iz 
podatkovnih zbirk Državnega zbora v okolju Lotus Notes. Določene podatke zbiramo tudi v 
Raziskovalnem oddelku. Za pripravo poročila o delu je bilo potrebno tudi precejšnje sodelovanje 
kolegov iz služb Državnega zbora in Državnega sveta, ki se jim za pomoč pri pripravi te publikacije 
najlepše zahvaljujemo. V besedilu poročila smo izrecno navedli, kdo je posredoval podatke 
oziroma prispeval besedilo, prav tako pa smo vire zbirno še enkrat prikazali na koncu poročila. 
 
Pri predstavitvi podatkov smo uporabili naslednje kratice: 
 
DZ – Državni zbor  
DS – Državni svet  
RS – Republika Slovenija  
 
PS SMC – Poslanska skupina Stranke modernega centra (do 9. 3. 2015 Poslanska skupina 
Stranke Mira Cerarja) 
PS SDS – Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke  
PS DeSUS – Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije  
PS SD – Poslanska skupina Socialnih demokratov  
PS Levica – Poslanska skupina Levica (do 26. 6. 2017 Poslanska skupina Združena levica)  
PS NSi – Poslanska skupina Nove Slovenije – krščanskih demokratov  
PS ZaAB – Poslanska skupina Zavezništvo Alenke Bratušek (do 8. 9. 2015) 
PS IMNS – Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti  
PS NP – Poslanska skupina nepovezanih poslancev (od 8. 9. 2015) 
 
NeP – Nepovezani poslanec:  
NeP (MBK) – dr. Mirjam Bon Klanjšček  
NeP (AB) – mag. Alenka Bratušek 
NeP (AČ) – Andrej Čuš  
NeP (BD) – dr. Bojan Dobovšek 
NeP (MH) – Matjaž Hanžek 
NeP (BK) – mag. Bojan Krajnc 
NeP (ZL) – Zvonko Lah  
NeP (JM) – Jani (Janko) Möderndorfer  
NeP (JV) – Janko Veber  
 
MDT – Matično delovno telo 
ZDT – Zainteresirano delovno telo 
PV – Poslanska vprašanja 
PP – Poslanske pobude 
 
Poslovnik – Poslovnik Državnega zbora 
Koalicija – med poslance koalicije uvrščamo člane poslanskih skupin političnih strank podpisnic 
koalicijske pogodbe, ostale uvrščamo v opozicijske stranke, razen Poslanske skupine italijanske in 
madžarske narodne skupnosti in nepovezanih poslancev, ki jih navajamo posebej.  
Znak »-« v tabelah pomeni, da določenega pojava ni ali pa je njegova vrednost enaka 0.  
Pomen ostalih uporabljenih kratic je naveden v sprotnih opombah oziroma legendah na koncu 
tabel.  
 
Besedo poslanec uporabljamo enakovredno za oba spola. 
 
 
Ljubljana, junij 2018     Raziskovalno-dokumentacijski sektor 
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2 SPLOŠNI PODATKI 
 
 
V Sloveniji so bile 13. 7. 2014 drugič zapored izvedene predčasne parlamentarne volitve. 
Konstitutivna seja novoizvoljenega Državnega zbora je bila 1. 8. 2014. 
 

2.1 Poslanci Državnega zbora v mandatnem obdobju 2014–2018 
 
V tabeli št. 2.1 prikazujemo sestavo Državnega zbora v mandatnem obdobju in spremembe v 
sestavi. 
 
Metodološko pojasnilo: Poslanci so navedeni po abecednem vrstnem redu. Zaporedna številka pred 
imenom in priimkom poslanca pomeni aktualno stanje ob zaključku mandata; v tretjem stolpcu je podatek o 
članstvu v poslanski skupini, v četrtem pa so navedene spremembe (gl. Zakon o poslancih – ZPos in Zakon 
o volitvah v Državni zbor – ZVDZ na koncu tabele). 
 

 
Tabela št. 2.1: Poslanci v mandatnem obdobju 2014–2018 in spremembe v sestavi 

 

ZAP. 
ŠT. IME IN PRIIMEK POSLANSKA 

SKUPINA OPOMBE 

1.  MARIJA BAČIČ  SD 

Funkcijo poslanke je opravljala od 30. 9. 2014 
namesto mag. Dejana Židana (imenovan je bil za 
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), 
gl. ZPos. 

2.  ANJA BAH ŽIBERT  SDS  

3.  DEJAN BALAŽIČ SMC 
Funkcijo poslanca je opravljal od 26. 4. 2018 
namesto mag. Tanje Cink (odstop s funkcije), gl. 
ZPos in ZVDZ. 

4.  URŠKA BAN SMC  

5.  ROBERTO BATTELLI IMNS Poslanec Italijanske narodne skupnosti. 

6.  MAG. JULIJANA BIZJAK 
MLAKAR DeSUS 

Funkcijo poslanke je opravljala do 18. 9. 2014 
(imenovana je bila za ministrico za kulturo) in 
ponovno od 25. 4. 2016 (prenehala je opravljati 
funkcijo ministrice), gl. ZPos. 

 SREČKO BLAŽIČ  SMC 
Funkcijo poslanca je opravljal do 2. 3. 2015, ko se 
je Državni zbor seznanil z njegovo odstopno 
izjavo (ta je bila podana 5. 2. 2015). 

7.  DR. 
MIRJAM BON KLANJŠČEK NP 

Do 8. 9. 2015 je bila članica PS ZaAB. Zatem je 
opravljala funkcijo kot nepovezana poslanka do 
14. 9. 2015, ko se je pridružila PS NP. 

 TILEN BOŽIČ  SMC 
Funkcijo poslanca je opravljal do 23. 9. 2016 
(imenovan je bil za državnega sekretarja na 
Ministrstvu za finance), gl. ZPos. 

8.  MAG. ALENKA BRATUŠEK NP 
Do 8. 9. 2015 je bila članica PS ZaAB. Zatem je 
opravljala funkcijo kot nepovezana poslanka do 
14. 9. 2015, ko se je pridružila PS NP. 

9.  FRANC BREZNIK SDS  

10.  DR. MILAN BRGLEZ  SMC  
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ZAP. 
ŠT. IME IN PRIIMEK POSLANSKA 

SKUPINA OPOMBE 

11.  NADA BRINOVŠEK  SDS  

 DR. MIRO CERAR SMC Funkcijo poslanca je opravljal do 25. 8. 2014 
(izvoljen je bil za predsednika Vlade), gl. ZPos. 

 MAG. TANJA CINK  SMC 
Funkcijo poslanke je opravljala do 26. 4. 2018, ko 
se je Državni zbor seznanil z njeno odstopno 
izjavo (ta je bila podana 23. 4. 2018). 

12.  ANDREJ ČUŠ NeP Do 24. 5. 2016 je bil član PS SDS. 

13.  ERIKA DEKLEVA SMC  

14.  IVA DIMIC NSi  

15.  DR. BOJAN DOBOVŠEK NP 
Do 1. 7. 2015 je bil član PS SMC, zatem je 
opravljal funkcijo kot nepovezani poslanec do 
14. 9. 2015, ko se je pridružil PS NP. 

16.  MARJAN DOLINŠEK SMC  

 KARL VIKTOR ERJAVEC DeSUS 
Funkcijo poslanca je opravljal do 18. 9. 2014 
(imenovan je bil za ministra za zunanje zadeve), 
gl. ZPos. 

17.  MARKO FERLUGA SMC  

18.  TOMAŽ GANTAR DeSUS  

19.  JELKA GODEC SDS  

20.  DR. LÁSZLÓ GÖNCZ IMNS Poslanec madžarske narodne skupnosti. 

21.  DR. VINKO GORENAK SDS  

22.  MAG. BRANKO GRIMS  SDS  

23.  IRENA GROŠELJ KOŠNIK SMC  

 MAG. MARGARETA 
GUČEK ZAKOŠEK SMC 

Funkcijo poslanke je opravljala do 9. 7. 2015 
(imenovana je bila za državno sekretarko na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo) 
in ponovno od 29. 2. 2016 (prenehala je opravljati 
funkcijo državne sekretarke). Isti dan se je 
Državni zbor seznanil z njeno odstopno izjavo (ta 
je bila podana 25. 2. 2016) in ji je prenehal 
mandat, gl. ZPos. 

24.  PRIMOŽ HAINZ DeSUS  

25.  MATJAŽ HAN SD  

26.  MATJAŽ HANŽEK  NeP Do 5. 7. 2017 je bil član PS Levica. 

27.  JOŽEF HORVAT NSi  

28.   DR. MITJA HORVAT SMC  

29.  IVAN HRŠAK DeSUS  

30.  EVA IRGL SDS  

31.  JANEZ (IVAN) JANŠA SDS 

Funkcijo poslanca je opravljal do 15. 10. 2014 
(Državni zbor je ugotovil, da je s pravnomočno 
sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, 
daljšo od šest mesecev), zato mu je prenehal 
mandat poslanca, gl. ZPos.  
Funkcijo poslanca je ponovno opravljal od 
21. 11. 2014 (Ustavno sodišče je s Sklepom z 
dne 21. 11. 2014 odločilo, da se do končne 
odločitve Ustavnega sodišča začasno zadrži 
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ZAP. 
ŠT. IME IN PRIIMEK POSLANSKA 

SKUPINA OPOMBE 

izvršitev Sklepa Državnega zbora).  
Z Odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-227/14-13 
in Up-790/14-37 z dne 4. 6. 2015 je bil Sklep 
Državnega zbora odpravljen. Poslanec je 
nadaljeval z izvrševanjem mandata, ki ga je 
pridobil na volitvah in mu ga je Državni zbor 
potrdil. 

 MAG. JANA JENKO DeSUS 

Funkcijo poslanke je opravljala od 30. 9. 2014 
namesto mag. Julijane Bizjak Mlakar (imenovana 
je bila za ministrico za kulturo) do 25. 4. 2016 
(mag. Julijana Bizjak Mlakar je ponovno 
opravljala funkcijo poslanke), gl. ZPos. 

32.  FRANC JURŠA DeSUS  

 ANDREJA KATIČ SD 
Funkcijo poslanke je opravljala do 13. 5. 2015 
(imenovana je bila za ministrico za obrambo), gl. 
ZPos. 

33.  MAG. 
ALEKSANDER KAVČIČ  SMC  

34.  ANITA KOLEŠA SMC  

35.  BENEDIKT KOPMAJER DeSUS  

36.  MIHA KORDIŠ Levica  

37.  KSENIJA 
KORENJAK KRAMAR  SMC  

38.  IRENA KOTNIK SMC  

39.  MARJANA 
KOTNIK POROPAT DeSUS  

40.  MARIJA ANTONIJA 
KOVAČIČ DeSUS 

Funkcijo poslanke je opravljala od 30. 9. 2014 
namesto Karla Viktorja Erjavca (imenovan je bil 
za ministra za zunanje zadeve), gl. ZPos. 

 MAG. LILIJANA KOZLOVIČ SMC 
Funkcijo poslanke je opravljala do 23. 9. 2016, ko 
se je Državni zbor seznanil z njeno odstopno 
izjavo (ta je bila podana 22. 9. 2016). 

41.  MAG. BOJAN KRAJNC NeP 

Funkcijo poslanca je opravljal od 3. 3. 2015 
namesto Srečka Blažiča (odstop s funkcije 
poslanca), gl. ZPos in ZVDZ.  
Do 20. 4. 2018 je bil član PS SMC.  

42.  DANIJEL KRIVEC SDS  

 DR. FRANC KRIŽANIČ SD 

Funkcijo poslanca je opravljal od 30. 9. 2014 
namesto Janka Vebra (imenovan je bil za ministra 
za obrambo) do 9. 4. 2015 (Janko Veber je 
ponovno opravljal funkcijo poslanca), gl. ZPos. 

43.  DR. SIMONA 
KUSTEC LIPICER SMC  

44.  ZVONKO LAH NeP 

Do 29. 8. 2016 je bil član PS SDS, zatem je do 
1. 2. 2017 opravljal funkcijo kot nepovezani 
poslanec. Od 1. 2. 2017 do 4. 4. 2018 je bil član 
PS NSi, od 4. 4. 2018 dalje je opravljal funkcijo 
kot nepovezani poslanec. 

45.  FRANC LAJ NP Do 28. 1. 2016 je bil član PS SMC, od 29. 1. 2016 
je bil član PS NP. 

46.  SUZANA LEP ŠIMENKO SDS  
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ZAP. 
ŠT. IME IN PRIIMEK POSLANSKA 

SKUPINA OPOMBE 

47.  MARINKA LEVIČAR DeSUS  

48.  TOMAŽ LISEC SDS  

49.  TEJA LJUBIČ SMC 

Funkcijo poslanke je opravljala od 27. 9. 2016 
namesto Tilna Božiča (imenovan je bil za 
državnega sekretarja na Ministrstvu za finance), 
gl. ZPos. 

50.  DR. ANŽE LOGAR SDS  

51.  ŽAN MAHNIČ SDS  

 MAG. KLAVDIJA MARKEŽ  SMC 

Funkcijo poslanke je opravljala do 27. 3. 2015 
(imenovana je bila za ministrico za izobraževanje, 
znanost in šport) in ponovno od 9. 4. 2015 
(prenehala je opravljati funkcijo ministrice). Isti 
dan se je Državni zbor seznanil z njeno odstopno 
izjavo (ta je bila podana 2. 4. 2015) in ji je 
prenehal mandat, gl. ZPos.  

52.  DR. DRAGAN MATIĆ SMC  

53.  LUKA MESEC Levica  

54.  JANI (JANKO) 
MÖDERNDORFER 

SMC 
 

Do 8. 9. 2015 je bil član PS ZaAB, zatem je 
opravljal funkcijo kot nepovezani poslanec do 
29. 1. 2016, ko se je pridružil PS SMC. 

55.  DR. JASNA MURGEL SMC  

56.  MAG. BOJANA MURŠIČ SD  

57.  MATJAŽ NEMEC SD  

58.  LJUDMILA NOVAK NSi  

59.  VLASTA POČKAJ SMC 
Funkcijo poslanke je opravljala od 27. 9. 2016 
namesto mag. Lilijane Kozlovič (odstop s funkcije 
poslanke), gl. ZPos in ZVDZ. 

60.  BOJAN PODKRAJŠEK SDS  

61.  MAG. MARKO POGAČNIK SDS  

62.  MARIJAN POJBIČ SDS  

63.  ANDREJA POTOČNIK SMC  

64.  IVAN PRELOG SMC  

65.  UROŠ PRIKL DeSUS  

66.  DUŠAN RADIČ SMC 

Funkcijo poslanca je opravljal od 31. 3. 2015 do 
9. 4. 2015 namesto mag. Klavdije Markež 
(imenovana je bila za ministrico za izobraževanje, 
znanost in šport). Z 9. 4. 2015 mu je bil mandat 
ponovno potrjen (odstop poslanke s funkcije), gl. 
ZPos in ZVDZ. 

67.  MAG. BRANISLAV RAJIĆ SMC  

68.  DANILO ANTON RANC SMC  

69.  KAMAL IZIDOR SHAKER SMC  

70.  JANJA SLUGA SMC  

71.  VOJKA ŠERGAN SMC  

72.  MAG. ANDREJ ŠIRCELJ  SDS  
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ZAP. 
ŠT. IME IN PRIIMEK POSLANSKA 

SKUPINA OPOMBE 

73.  JAN ŠKOBERNE SD 
Funkcijo poslanca je opravljal od 18. 5. 2015 
namesto Andreje Katič (imenovana je bila za 
ministrico za obrambo), gl. ZPos. 

74.  IVAN ŠKODNIK SMC  

75.  MARUŠA ŠKOPAC SMC  

76.  SAŠA TABAKOVIĆ SMC 

Funkcijo poslanca je opravljal od 9. 7. 2015 do 
29. 2. 2016 namesto mag. Margarete Guček 
Zakošek (imenovana je bila za državno 
sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo). S 1. 3. 2016 mu je bil mandat 
ponovno potrjen (odstop poslanke s funkcije), gl. 
ZPos in ZVDZ. 

77.  JOŽE TANKO SDS  

78.  DR. 
MATEJ TAŠNER VATOVEC Levica  

79.  VIOLETA TOMIĆ Levica  

80.  MAG. MATEJ TONIN  NSi  

81.  DR. FRANC TRČEK Levica  

82.  JANKO VEBER NeP 

Funkcijo poslanca je opravljal do 18. 9. 2014 
(imenovan je bil za ministra za obrambo) in 
ponovno od 9. 4. 2015 (razrešitev s funkcije 
ministra za obrambo), gl. ZPos.  
Do 20. 12. 2017 je bil član PS SD. 

83.  MAG. DUŠAN VERBIČ SMC 
Funkcijo poslanca je opravljal od 28. 8. 2014 
namesto dr. Mira Cerarja (izvoljen je bil za 
predsednika Vlade), gl. ZPos. 

84.  VESNA VERVEGA SMC  

85.  PETER VILFAN DeSUS 
 

Do 17. 7. 2015 je bil član PS ZaAB. 

86.  JERNEJ VRTOVEC NSi  

87.  SIMON ZAJC SMC  

88.  IGOR ZORČIČ SMC  

89.  BRANKO ZORMAN SMC  

 MAG. DEJAN ŽIDAN SD 
Funkcijo poslanca je opravljal do 18. 9. 2014 
(imenovan je bil za ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano), gl. ZPos. 

90.  LJUBO ŽNIDAR SDS  
 
Vir: Mandatno-volilna komisija, službe in podatkovne zbirke Državnega zbora (šifrant subjektov). 
 
Opombe: 
 
ZPos – Zakon o poslancih: 
7. člen: Državni zbor potrdi poslanske mandate na prvi seji po izvolitvi. Na prvi seji državnega zbora se najprej izvoli 
mandatno-imunitetna komisija. V mandatno-imunitetni komisiji morajo biti zastopani predstavniki vseh poslanskih skupin 
v državnem zboru. Mandatno-imunitetna komisija pregleda potrdila o izvolitvi in morebitne pritožbe kandidatov in 
predstavnikov list kandidatov zoper odločitve volilne komisije, ki lahko vplivajo na potrditev mandatov, ter sestavi poročilo 
za državni zbor. Sestavni del poročila so seznam izvoljenih kandidatov za poslance in potrdila o izvolitvi. O potrditvi 
mandatov odloča državni zbor na predlog mandatno-imunitetne komisije. O vsakem spornem mandatu odloča državni 
zbor posebej. 
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9. člen: Poslancu preneha mandat: če izgubi volilno pravico, če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije, če je s 
pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev (razen, če državni zbor sklene, da 
lahko opravlja poslansko funkcijo), če v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata ne preneha opravljati dejavnosti, 
ki ni združljiva s funkcijo poslanca, če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo poslanca, 
če odstopi.  
Poslancu preneha mandat z dnem, ko državni zbor ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.  
 
14. člen:  
Če je poslanec izvoljen za predsednika vlade, imenovan za ministra ali državnega sekretarja, v času, dokler opravlja to 
funkcijo, ne more opravljati funkcije poslanca.  
 
V tem času opravlja funkcijo poslanca tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec 
iz prejšnjega odstavka. Če takega kandidata ni, opravlja funkcijo poslanca kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v 
kateri je imela lista največji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. 
 
ZVDZ – Zakon o volitvah v Državni zbor: 
17. člen: Če poslancu preneha mandat, razen če je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata, postane 
poslanec za preostanek mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen 
poslanec, ki mu je prenehal mandat. 
Če preneha mandat poslancu narodne skupnosti, postane poslanec za preostanek mandatne dobe tisti kandidat s 
seznama kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat. 
Če kandidat v roku osmih dni ne sporoči, da sprejema mandat, se ta pravica prenese na naslednjega kandidata. 
 

2.2 Poslanske skupine 
 
V mandatnem obdobju je bilo ustanovljenih devet poslanskih skupin, delovalo je tudi več 
nepovezanih poslancev. Podatke o konstituiranju, o številu članov v poslanskih skupinah in 
podatke o nepovezanih poslancih prikazujemo v tabeli št. 2.2. 
 

Tabela št. 2.2: Poslanske skupine in nepovezani poslanci 2014–2018 
 

POSLANSKA 
SKUPINA USTANOVLJENA ŠTEVILO ČLANOV OB 

KONSTITUIRANJU 
ŠTEVILO ČLANOV OB 

KONCU MANDATA 

SMC 1. 8. 2014 36 34 
SDS 1. 8. 2014 21 19 
DeSUS  1. 8. 2014 10 11 
SD 1. 8. 2014 6 5 
Levica  6. 8. 2014 6 5 
NSi 1. 8. 2014 5 5 
ZaAB* 1. 8. 2014 4 0 
IMNS** 1. 8. 2014 2 2 
NP 14. 9. 2015 3 4 
NEPOVEZANI POSLANCI: 
dr. MIRJAM BON KLANJŠČEK – od 8. 9. 2015 do 14. 9. 2015. 
mag. ALENKA BRATUŠEK – od 8. 9. 2015 do 14. 9. 2015. 
ANDREJ ČUŠ – od 24. 5. 2016. 
dr. BOJAN DOBOVŠEK – od 1. 7. 2015 do 14. 9. 2015. 
MATJAŽ HANŽEK – od 5. 7. 2017. 
mag. BOJAN KRAJNC – od 20. 4. 2018. 
ZVONKO LAH – od 29. 8. 2016 do 1. 2. 2017 in od 4. 4. 2018. 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER – od 8. 9. 2015 do 29. 1. 2016. 
JANKO VEBER – od 20. 12. 2017. 
 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora in Mandatno-volilna komisija – službe.  
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Opomba: * PS ZaAB je delovala od 1. 8. 2014 do 8. 9. 2015. 

**Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti imata v skladu s Poslovnikom Državnega zbora 
položaj poslanske skupine. 

 

2.3 Nekatere značilnosti strukture poslancev 
 
V nadaljevanju (tabele od 2.3 do 2.5) so prikazane nekatere značilnosti v strukturi poslancev, kot 
so: število poslancev po spolu, starostna in izobrazbena struktura poslancev ter število ponovno 
izvoljenih poslancev na začetku in na koncu mandatnega obdobja (tabela 2.6).  
 

Tabela št. 2.3: Poslanke in poslanci po spolu 
 

LETO 
 

POSLANKE POSLANCI 

Število 
 

% 
 

Število 
 

% 
 2014 32 36 58 64 

2018 31 34 59 66 
 
Vir: Mandatno-volilna komisija, službe. 
 

 
Tabela št. 2.4: Starost poslancev 

 

LETO 
Do 29 let 30–39 let 40–49 let 50–59 let 60–69 let 70 in več let SKUPAJ 

Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

2014 5 6 17 19 24 27 36 40 7 8 1 1 90 100 

2018 3 3 13 14 24 27 24 27 21 23 5 6 90 100 
 
Vir: Mandatno-volilna komisija, službe. 

 
 

Tabela št. 2.5: Izobrazba poslancev 
 

 
Vir: Mandatno-volilna komisija, službe. 
 
Legenda: 
Raven 1: Osnovna šola – nedokončana 
Raven 2: Osnovna šola – dokončana 
Raven 3: Krajše izobraževanje – USO programi za usposabljanje 
 
Raven 4: Poklicna šola (3 leta) 

LETO 
Raven 
1–3 

Raven 4–
5 Raven 6/1 Raven 6/2 

– 7 Raven 8/1 Raven 8/2 SKUPAJ 

Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
2014 - - 14 16 4 4 44 49 17 19 11 12 90  100 
2018 - - 14 16 7 8 44 49 13 14 12 13 90  100 



15 
 

Raven 5: Srednja šola (4 leta) 
 
Raven 6/1: višješolski programi (do 1994) in višješolski strokovni programi 
Raven 6/2: specializacija po višješolskih programih oz. visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja) in visokošolski 
strokovni programi oz. univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja) 
Raven 7: specializacija po visokošolskih strokovnih programih in univerzitetni programi oz. magisteriji stroke (za imenom) 
2. bolonjska stopnja 
 
Raven 8/1: specializacija po univerzitetnih programih in magisteriji znanosti (pred imenom) 
Raven 8/2: doktorati znanosti (pred imenom) oz. doktorati znanosti (pred imenom) 3. bolonjska stopnja). 

 
 

Tabela št. 2.6: Število ponovno izvoljenih poslancev 
 

LETO PONOVNO IZVOLJENI POSLANCI 

2014 32 
2018 30 
 
Vir: Mandatno-volilna komisija, službe. 
 
Metodološka opomba: Podatki o številu ponovno izvoljenih poslancev se nanašajo na primerjavo s 
prejšnjim mandatnim obdobjem. 

 

2.4 Vodstvo Državnega zbora 
 
Predsednik Državnega zbora: 
 
Dr. Milan Brglez je bil izvoljen na konstitutivni seji 1. 8. 2014. 
 
Podpredsedniki Državnega zbora: 
 
Primož Hainz je opravljal funkcijo podpredsednika od 25. 8. 2014. 
Janko Veber je opravljal funkcijo podpredsednika od 25. 8. 2014 do 18. 9. 2014 
Andreja Katič je opravljala funkcijo podpredsednice od 30. 9. 2014 do 13. 5 2015. 
Mag. Bojana Muršič je opravljala funkcijo podpredsednice od 22. 5. 2015 do 16. 5. 2016. 
Matjaž Nemec je opravljal funkcijo podpredsednika od 17. 5. 2016. 
 
Generalna sekretarka Državnega zbora:  
 
Uršula Zore Tavčar ja bila za generalno sekretarko Državnega zbora imenovana 25. 8. 2014. 
 

2.5 Poslanske pisarne 
 
Poslanske pisarne so ustanovljene v skladu z Zakonom o poslancih, sklepom Mandatno-volilne 
komisije in odločitvijo poslancev. Praviloma delujejo vsak delovni ponedeljek.  
 
Seznam poslanskih pisarn, ki ga prikazuje tabela št. 2.7., zajema oz. se nanaša na stanje ob 
koncu mandatnega obdobja 2014–2018. Zajete so poslanske pisarne, za katere je imel Državni 
zbor sklenjeno pogodbo o delu ali pogodbo o najemu poslovnih prostorov. Tabela ne zajema 
morebitnih podatkov o pisarnah, ki so jih poslanci imeli, pa jih na koncu mandata niso več imeli 
(prekinitev pogodb). 
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Tabela št. 2. 7: Poslanske pisarne 
 

ZAP.ŠT. KRAJ POSLANEC 

1.  AJDOVŠČINA EVA IRGL 
2.  BREŽICE IGOR ZORČIČ 

3.  CELJE JANJA SLUGA 

4.  CERKNICA IVA DIMIC 

5.  CERKNICA MAG. ANDREJ ŠIRCELJ 
6.  CERKVENJAK FRANC BREZNIK 

7.  CIRKULANE SUZANA LEP ŠIMENKO 

8.  ČRENŠOVCI JOŽEF HORVAT  

9.  DOL PRI HRASTNIKU IVAN HRŠAK 
10.  DOMŽALE KAMAL IZIDOR SHAKER 

11.  DRAVOGRAD BENEDIKT KOPMAJER 

12.  GROSUPLJE JANEZ (IVAN) JANŠA 

13.  HORJUL DR. ANŽE LOGAR 
14.  HRASTNIK VOJKA ŠERGAN 

15.  JESENICE MARUŠA ŠKOPAC 

16.  KAMNIK MAG. JULIJANA BIZJAK MLAKAR 

17.  KAMNIK MAG. MATEJ TONIN 
18.  KOČEVJE JANKO VEBER 

19.  KOČEVJE MARINKA LEVIČAR 

20.  KOMENDA MAG. JULIJANA BIZJAK MLAKAR 

21.  KOMENDA MAG. MATEJ TONIN 
22.  KOPER MARKO FERLUGA 

23.  KOPER ROBERTO BATTELLI 

24.  KRANJ BRANKO ZORMAN 

25.  KRANJ MAG. ALENKA BRATUŠEK 
26.  KRANJ MAG. BRANKO GRIMS 

27.  KUNGOTA MARIJAN POJBIČ 

28.  LAŠKO MATJAŽ HAN 

29.  LENART FRANC BREZNIK 
30.  LENDAVA DR. LÁSZLÓ GÖNCZ 

31.  LENDAVA FRANC LAJ 

32.  LJUBLJANA DR. DRAGAN MATIĆ 

33.  LJUBLJANA DR. MILAN BRGLEZ 
34.  LJUBLJANA DR. MITJA HORVAT 

35.  LJUBLJANA DR. SIMONA KUSTEC LIPICER 

36.  LJUBLJANA JANI (JANKO) MÖDERNDORFER 

37.  LJUBLJANA MATJAŽ HANŽEK 
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ZAP.ŠT. KRAJ POSLANEC 

38.  LJUBLJANA SIMON ZAJC 

39.  LJUBLJANA VIOLETA TOMIĆ 

40.  LJUBLJANA DEJAN BALAŽIČ 
41.  LJUTOMER FRANC JURŠA 

42.  LJUTOMER MAG. ALEKSANDER KAVČIČ 

43.  LOGATEC MAG. ANDREJ ŠIRCELJ 

44.  LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU SUZANA LEP ŠIMENKO 
45.  MARIBOR DR. JASNA MURGEL 

46.  MARIBOR IVAN PRELOG 

47.  MARIBOR MAG. BOJAN KRAJNC 

48.  MARIBOR MAG. BRANISLAV RAJIĆ 
49.  MARIBOR UROŠ PRIKL 

50.  MEDVODE MAG. DUŠAN VERBIČ 

51.  MIRNA PEČ ANJA BAH ŽIBERT 

52.  MOZIRJE NADA BRINOVŠEK 
53.  MURSKA SOBOTA DUŠAN RADIČ 

54.  MURSKA SOBOTA MARIJA BAČIČ 

55.  NOVA GORICA MATJAŽ NEMEC 

56.  NOVO MESTO URŠKA BAN 
57.  PESNICA PRI MARIBORU MARIJAN POJBIČ 

58.  PESNICA PRI MARIBORU VESNA VERVEGA 

59.  POLHOV GRADEC DR. ANŽE LOGAR 

60.  POLZELA LJUBO ŽNIDAR 
61.  PORTOROŽ TOMAŽ GANTAR 

62.  POSTOJNA ERIKA DEKLEVA 

63.  PREVALJE DANILO ANTON RANC 

64.  PTUJ ČUŠ ANDREJ 
65.  RADLJE OB DRAVI BENEDIKT KOPMAJER 

66.  RADOVLJICA IRENA KOTNIK 

67.  RAVNE NA KOROŠKEM  DANILO ANTON RANC 

68.  RIBNICA JOŽE TANKO 
69.  RIBNICA LJUDMILA NOVAK 

70.  RUŠE MARJANA KOTNIK POROPAT 

71.  SEVNICA TOMAŽ LISEC 

72.  SLOVENJ GRADEC IVAN ŠKODNIK 
73.  SLOVENSKA BISTRICA MAG. BOJANA MURŠIČ 

74.  SLOVENSKE KONJICE BOJAN PODKRAJŠEK 

75.  ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH VESNA VERVEGA 

76.  ŠENTJERNEJ ANJA BAH ŽIBERT  
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ZAP.ŠT. KRAJ POSLANEC 

77.  ŠENTJUR ANITA KOLEŠA 

78.  ŠENTJUR JELKA GODEC 

79.  ŠKOFJA LOKA MAG. MARKO POGAČNIK 
80.  ŠKOFJA LOKA MIHA KORDIŠ 

81.  ŠMARJE PRI JELŠAH DR. VINKO GORENAK 

82.  TOLMIN DANIJEL KRIVEC 

83.  TRBOVLJE IRENA GROŠELJ KOŠNIK  
84.  TRBOVLJE LUKA MESEC 

85.  TREBNJE ZVONKO LAH 

86.  TRŽIČ ANDREJA POTOČNIK 

87.  VELENJE MARIJA ANTONIJA KOVAČIČ 
88.  VELENJE SAŠA TABAKOVIĆ 

89.  VRHNIKA PRIMOŽ HAINZ  

90.  ZAGORJE OB SAVI MARJAN DOLINŠEK 

91.  ZGORNJA KUNGOTA VESNA VERVEGA 
92.  ŽELEZNIKI ŽAN MAHNIČ 

93.  ŽIRI ŽAN MAHNIČ 
 
Vir: Podatkovne zbirke Mandatno-volilne komisije, službe. 
 

2.6 Razmerje koalicija – opozicija, poslanca italijanske in madžarske narodne 
skupnosti ter nepovezani poslanci  
 
V tabeli št. 2.8 je prikazano razmerje med koalicijo in opozicijo na začetku in na koncu mandatnega 
obdobja.  

 
Tabela št. 2.8: Koalicija, opozicija, poslanca italijanske in madžarske narodne   

 skupnosti in nepovezani poslanci 
 

ZAČETEK MANDATA 

Koalicija –  
poslanska skupina in število 
poslancev 
 
 

Opozicija – 
poslanska skupina in 
število poslancev 

Poslanska skupina italijanske in  
madžarske narodne skupnosti 
 
 

SMC – 36 
 
 

SDS – 21 
 

IMNS – 2 
DeSUS – 10 
 

ZL– 6 
 SD – 6 NSi – 5 

 ZaAB – 4 

 52 poslancev 
 

 36 poslancev 
 

2 poslanca 
SKUPAJ 90 POSLANCEV 
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KONEC MANDATA 

Koalicija – poslanska skupina in 
število poslancev 
 
 
 

Opozicija – 
poslanska skupina in 
število poslancev 

Poslanska skupina 
italijanske in  
madžarske narodne 
skupnosti 

 
Nepovezani 
poslanci 

SMC – 34 
 
 

SDS – 19 
 

IMNS – 2 NeP – 5 
DeSUS – 11 
 

Levica – 5 
 SD – 5 

 
NSi – 5 

 NP – 4 

 50 poslancev 
 

 33 poslancev 
 

2 poslanca 5 poslancev 
SKUPAJ 90 POSLANCEV 
  
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora in Poročila o delu Državnega zbora. 
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3 ZASEDANJA DRŽAVNEGA ZBORA  

3.1 Seje Državnega zbora 
 
Državni zbor uresničuje svoje osnovno poslanstvo na rednih in izrednih sejah. Poslovnik podrobno 
ureja postopek sklica in poteka sej. Te so praviloma javne, razen če se obravnavajo zadeve zaupne 
narave. Državni zbor lahko odloči, da bo določeno vprašanje obravnaval brez navzočnosti javnosti. V 
takem primeru predsedujoči določi, kdo vse je lahko poleg poslancev navzoč na seji ali na delu seje, 
ki je zaprta za javnost. 
 
Redne seje sklicuje predsednik Državnega zbora v času rednih letnih zasedanj Državnega zbora (v 
času spomladanskega zasedanja med 10. januarjem in 15. julijem ter v času jesenskega zasedanja 
med 1. septembrom in 20. decembrom), praviloma vsak mesec v zadnjih sedmih delovnih dneh. Po 
sklepu Državnega zbora ali po dogovoru na Kolegiju predsednika Državnega zbora se lahko redne 
seje skličejo tudi v drugih dneh.  
Izredne seje sklicuje predsednik Državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali 
predsednika republike, in sicer najpozneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko 
predsednik Državnega zbora skliče tudi na predlog Vlade ali po sklepu Kolegija predsednika 
Državnega zbora, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odložiti in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti 
na dnevni red redne seje.  
 
Državni zbor je v mandatnem obdobju 2014–2018 opravil 1031 seje. Od teh je bilo 39 rednih in 64 
izrednih sej. 
  
Seje so v tem mandatnem obdobju skupaj trajale 286 dni oziroma 2111 ur in 50 minut. Redne seje 
so trajale 212 dni (1731 ur in 57 minut), izredne seje pa 74 dni (379 ur in 53 minut).  
 
Državni zbor je skupaj obravnaval 1090 točk dnevnega reda. Na rednih sejah je obravnaval 934 
točk, na izrednih sejah pa 156 točk dnevnega reda. Na sejah je bilo opravljenih 24.814 nastopov; 
od tega so poslanci kot posamezniki nastopili 14.210-krat, predstavniki Vlade pa 4086-krat. 
 
Podrobnejši podatki o delu na sejah Državnega zbora so podani v tabeli 3.1. 
 
 

Tabela št. 3.1: Redne in izredne seje Državnega zbora 
 
REDNE SEJE IZREDNE SEJE SKUPAJ 

REDNE/IZREDNE 
Sklicane v skladu s programom 
dela (1. odstavek 57. člena 
Poslovnika) 

38 
 

Sklicane na predlog Vlade ali 
po sklepu kolegija predsednika 
DZ (drugi odstavek 58. člena 
Poslovnika) 

23* 
 

61* 
 

Sklic predsednika RS – 1. seja 
(3. odstavek 81. člena Ustave) 1 

Sklicane na zahtevo najmanj 
1/4 poslancev ali predsednika 
RS (prvi odstavek 58. člena 
Poslovnika) 

45* 46* 

Javna seja 39 Javna seja 64 103 
Zaprta za javnost** 5** Zaprta za javnost 3** 8** 
SKUPNO ŠTEVILO REDNIH 
SEJ 39 SKUPNO ŠTEVILO IZREDNIH 

SEJ 64 103 

                                            
1 Slavnostne in žalne seje ter druge dejavnosti Državnega zbora v tem številu niso upoštevane.  
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REDNE SEJE IZREDNE SEJE SKUPAJ 
REDNE/IZREDNE 

Trajanje v dnevih 212 Trajanje v dnevih 74 286 
Trajanje v urah in minutah 1731:57 Trajanje v urah in minutah 379:53 2111:50 
Št. točk dnevnega reda 934 Št. točk dnevnega reda 156 1090 
Št. umikov točke 1 Št. umikov točke 2 3 
Št. razširitev dnevnega reda 14 Št. razširitev dnevnega reda 4 18 
Št. točk, preloženih na naslednje 
seje 1 Št. točk, preloženih na 

naslednje seje  - 1 

Št. tajnih glasovanj 15 Št. tajnih glasovanj 6 21 
Število razpravljavcev 7479 Število razpravljavcev 1832 9311 
Število nastopov: 21243 Število nastopov: 3571 24814 
 - matično delovno telo 529  - matično delovno telo 90 619 
 - poslanske skupine*** 4560  - poslanske skupine 820 5380 
 - Vlada 3831  - Vlada 255 4086 
 - poslanci*** 11918  - poslanci 2292 14210 
 - Državni svet  10  - Državni svet  9 19 
 - Zakonodajno-pravna služba  -  - Zakonodajno-pravna služba  - - 
 - drugi 395  - drugi 105 500 
 
Vir: Podatki Sekretariata Državnega zbora. 
 
Opombe: 
* Štiri izredne seje so bile sklicane tako na podlagi prvega kot tudi drugega odstavka 58. člena Poslovnika, kar 

smo upoštevali v obeh primerih; zaradi navedenega seštevek izrednih sej in skupni seštevek v tabeli odstopata 
od števila dejansko opravljenih sej.  

** Seje, ki so bile deloma zaprte za javnost (npr. v eni točki), se hkrati štejejo kot javne seje in kot seje, zaprte za 
javnost.  

*** Niso upoštevane poslanske skupine in poslanci, ki nastopajo obenem kot predlagatelji posamezne točke; te 
poslanske skupine oziroma poslanci so upoštevani pri kategoriji »drugi«. 

Seje so bile odprte za javnost z izjemo petih rednih in treh izrednih sej, pri čemer nobena od teh 
sej ni bila v celoti zaprta za javnost. Za javnost so bile deloma zaprte naslednje seje:  

3. redna seja je bila deloma zaprta za javnost (7.b točka dnevnega reda dne 16. 12. 2014: 
obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 po nujnem postopku) – zaradi posredovanja podatka o 
določeni terjatvi s strani državne sekretarke na Ministrstvu za finance. 

8. redna seja je bila deloma zaprta za javnost (9. točka dnevnega reda dne 20. 5. 2015: Poročilo o 
delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v letu 2014) – zaradi varovanja tajnih 
podatkov, s katerimi se je pri svojem delu seznanila navedena komisija.  

24. redna seja je bila deloma zaprta za javnost (39. točka dnevnega reda dne 21. 11. 2016: 
Vmesno poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi v zvezi s Factor banko, d. d., Probanko, d. d. 
in Banko Slovenije) – zaradi varovanja predpisov o bančni tajnosti.  

25. redna seja je bila deloma zaprta za javnost (27. točka dnevnega reda dne 20. 12. 2016: 
Poročilo o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v letu 2015) – zaradi 
varovanja tajnih podatkov, s katerimi se je pri svojem delu seznanila navedena komisija.  

33. redna seja je bila delno zaprta za javnost (29. in 30. točka dnevnega reda dne 22. 9. 2017: 
Vmesno poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi v zadevi »Farrokh« in Posebno poročilo v 
zadevi proliferacija, pranje denarja in financiranje terorizma – primer Farrokhzadeh in NLB, 
Ugotovitve Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb in predlog sklepa za Državni 
zbor) – zaradi varovanja tajnosti podatkov v obravnavanih gradivih. 
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12. izredna seja je bila delno zaprta za javnost (1. točka dnevnega reda dne 9. 4. 2015: Predlog 
za razrešitev gospoda Janka Vebra, ministra za obrambo) – zaradi varovanja obravnavanih tajnih 
podatkov.  

19. izredna seja je bila delno zaprta za javnost (1. točka dnevnega reda dne 23. 9. 2015: Poročilo 
o ugotovljenih varnostnih vidikih aktualne begunske krize in ilegalnih migracij) – zaradi varovanja 
obravnavanih tajnih podatkov.  

63. izredna seja je bila delno zaprta za javnost (1. točka dnevnega reda dne 7. 4. 2018: Poročilo o 
delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v letu 2017) – zaradi varovanja tajnih 
podatkov, s katerimi se je pri svojem delu seznanila navedena komisija. 
 
Poleg rednih in izrednih sej je Državni zbor v plenarni zasedbi opravil še osem slavnostnih sej in 
eno žalno sejo, ob prisotnosti zunanjih udeležencev pa je opravil tudi mednarodno konferenco 
Sporazum o vprašanjih nasledstva – 15 let pozneje ter uvodno zasedanje Splošnega odbora za 
gospodarstvo in Splošnega odbora za politične in notranje zadeve Parlamentarne dimenzije 
Srednjeevropske pobude. 
 
 

3.2 Prekinitve sej in obstrukcije 
 
Sejo Državnega zbora predsedujoči prekine, če to pred odločanjem zahteva vodja poslanske 
skupine zaradi posvetovanja. Posamezna poslanska skupina lahko zahteva takšno prekinitev 
samo enkrat pri posamezni točki dnevnega reda. Takšna prekinitev sme trajati največ 45 minut, 
razen če Državni zbor odloči drugače. Predsedujoči lahko prekine delo tudi v naslednjih primerih: 
če seja ni sklepčna, če so pred odločanjem potrebna posvetovanja, če Državni zbor odloči, da je 
treba pridobiti mnenja delovnih teles, Zakonodajno-pravne službe ali Vlade ter v drugih primerih.  
 
Vodja poslanske skupine lahko napove odsotnost vseh članov poslanske skupine pri obravnavi 
posamezne točke dnevnega reda (obstrukcija), navesti pa mora razloge za tako odsotnost. 
 
V tabeli 3.2 je prikazano število prekinitev sej in obstrukcij po posameznih letih. Seje so bile iz 
različnih razlogov prekinjene 217-krat, poslanske skupine pa so skupaj napovedale 25 obstrukcij. 

 
 

Tabela št. 3.2: Prekinitve sej in obstrukcije 
 

PREKINITVE IN 
OBSTRUKCIJE 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

PREKINITVE 24 55 57 57 24 217 
Redne seje 15 42 54 53 12 176 
Izredne seje 9 13 3 4 12 41 
OBSTRUKCIJE 1 13 2 5 4 25 
Redne seje - 13 2 5 - 20 
Izredne seje 1 - - - 4 5 

 
Vir: Podatki Sekretariata Državnega zbora. 
 
Razlogi za prekinitve so podrobneje prikazani v tabeli 3.3. Med najbolj pogostimi razlogi sta 
prekinitev pred glasovanjem ali zaradi glasovanja ter prekinitev na zahtevo poslanskih skupin. 
Glede števila obstrukcij je treba pojasniti, da se pri tem podatku upošteva tako skupno število 
poslanskih skupin, ki so napovedale obstrukcijo, kot tudi število vseh točk, pri katerih so bile 
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obstrukcije napovedane; zaradi tega je prikazano število obstrukcij večje od števila točk dnevnega 
reda, pri katerih so bile napovedane.  
 

Tabela št. 3.3: Razlogi za prekinitve sej 
 

RAZLOGI ZA PREKINITVE 
SEJ 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Na zahtevo poslanskih skupin 6 4 6 2 1 19 
Zaradi pridobitve mnenja 
(delovnih teles, Vlade, ZPS) 1 1 - - 1 3 

Zaradi nenavzočnosti 
(nesodelovanja) Vlade 2 1 1 1 - 5 

Zaradi nesklepčnosti - - 2 1 - 3 
Pred poslanskimi vprašanji - - - 1 - 1 
Pred glasovanjem ali zaradi 
glasovanja 11 40 41 40 17 149 

Zaradi kolegija predsednika - 1 - - - 1 

Tehnične težave in 
onemogočeno delo tehničnih 
služb 

- - 3 - - 3 

Ostalo 4 8 4 12 5 33 

SKUPAJ 24 55 57 57 24 217 
 
Vir: Podatki Sekretariata Državnega zbora. 
 

Graf 3.1: Razlogi za prekinitev sej v % 
 

 

3.2.1 Podrobnejše obrazložitve obstrukcij 
  
5. izredna seja, 15. 10. 2014 
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PS SDS pri glasovanju v okviru 1. točke dnevnega reda – Poročilo Mandatno-volilne komisije v 
zvezi z mandatom poslanca (razlog: nestrinjanje z vsebino predlaganega sklepa). 
 
4. redna seja, 30. 1. 2015 
PS SDS v okviru 19. točke dnevnega reda – Mandatno-volilne zadeve, in sicer v zvezi z obvestilom 
Okrožnega sodišča v Ljubljani, Preiskovalni oddelek, o uvedbi kazenskega postopka zoper 
poslanca Janeza (Ivana) Janšo (razlog: nestrinjanje s postopkom odločanja o imuniteti).  
 
14. redna seja, 15.–18. 12. 2015 
PS SDS je zaradi preiskave Nacionalnega preiskovalnega urada v prostorih Državnega zbora v 
celoti obstruirala 2., 3., 5., 6., 7., 13., 14., 17. in 18. točko, pri glasovanju pa 1., 4. in 16. točko 
dnevnega reda. 
 
16. redna seja, 4. 3. 2016 
PS SDS in PS NSi pri delu glasovanja v okviru 3. točke dnevnega reda – tretja obravnava 
Predloga zakona o mednarodni zaščiti v okviru rednega postopka (razlog: nestrinjanje z 
nesprejetjem predlaganega amandmaja). 
 
33. redna seja, 20. 9. 2017 
PS SDS pri glasovanju v okviru 12. točke dnevnega reda – druga obravnava Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku v okviru rednega postopka (razlog: ni 
bilo pridobljeno dodatno mnenje Zakonodajno-pravne službe glede skladnosti zakona z ustavo). 
 
35. redna seja, 27. 11. 2017 
PS SDS pri glasovanjih v okviru 21., 22., 23. in 24. točke dnevnega reda – paket zakonskih 
predlogov za implementacijo arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško (razlog: ocena, 
da gre za zakone, ki pomenijo enostranski pristop in ne rešujejo ničesar glede meje na kopnem ali 
morju). 
 
60. izredna seja, 18. 4. 2018 
PS SDS pri razpravi in glasovanju v okviru 1., 2. in 3. točke dnevnega reda – paket treh zakonskih 
predlogov za implementacijo arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško (razlog: ocena, 
da se poskuša enostransko in na neprimeren način urejati nekatere stvari, ki so posledice slabe 
odločitve arbitražnega sodišča). 
 
63. izredna seja, 7. 5. 2018 
PS Levica v okviru 1. točke dnevnega reda – Poročilo o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in 
varnostnih služb v letu 2017 (razlog: ni znan, ker je bila seja v tem delu zaprta za javnost). 
 

3.3 Predlagani in sprejeti zakoni ter drugi akti 

3.3.1 Sprejeti zakoni in drugi akti 
  
V skladu z Ustavo RS in Poslovnikom Državni zbor sprejema različne akte. Poslovnik v 107. členu 
določa, da Državni zbor sprejema ustavne zakone o spremembi ustave, zakone, avtentične 
razlage zakonov, državni proračun, rebalans državnega proračuna, spremembe državnega 
proračuna in zaključni račun državnega proračuna, poslovnik državnega zbora, odloke, resolucije, 
deklaracije, priporočila in sklepe ter uradna prečiščena besedila zakonov. 
V tabelah so v nadaljevanju prikazani vsi zakoni in drugi akti, ki jih je Državni zbor sprejel v 
mandatu 2014–2018. Poleg ustavnih zakonov, zakonov, zakonov o spremembah in dopolnitvah ter 
ratifikacij smo v tabeli 3.4 posebej prikazali tudi kategorijo akt o notifikaciji, četudi je Poslovnik ne 
ureja posebej – tovrsten akt pa je predviden po Zakonu o zunanjih zadevah. 
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V mandatnem obdobju 2014–2018 je bilo sprejetih 456 zakonov, pri čemer so všteti tudi trije akti o 
notifikaciji.  
 

Tabela št. 3.4: Sprejeti zakoni, spremembe zakonov in ratifikacije 
 

 

SPREJETI ZAKONI 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Ustavni zakoni - - 1 - - 1 
Zakoni  2 26 28 36* 20** 112 
Zakoni o spremembah in dopolnitvah 17 86 48 76 31 258 
Ratifikacije 3 33 27 15 4 82 
Akt o notifikaciji - 1 1 1 - 3 
SKUPAJ 22 146 105 128 55 456 
 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora. 
 
Legenda: 
* Zajet je tudi Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (EPA 1878-
VII), v zvezi s katerim je bil razpisan zakonodajni referendum. Zakon do konca mandata še ni bil razglašen. 
** Upoštevan je Zakon o nepremičninskem posredovanju (EPA 2462-VII), na katerega je Državni svet dal veto. Državni 
zbor o zakonu še ni ponovno odločal. 
 
V mandatnem obdobju 2014–2018 je Državni zbor sprejel 378 drugih aktov, med njimi je bilo 
največ (251) sklepov. 
 
 

Tabela št. 3.5: Sprejeti akti 
 

 
SPREJETI AKTI 2014 2015 2016 2017 2018 

 
SKUPAJ 

 
Avtentične razlage - - 1 2 1 4 
Odloki 1 23 17 23 - 64 
Poslovniki - - - 1 - 1 
Proračuni - 2 1 1 - 4 
Rebalansi proračuna 1 1 - - - 2 
Sklepi 31 69 63 62 26 251 
Spremembe proračuna - - 1 1 - 2 
Zaključni računi 1 1 1 1 - 4 
Resolucije - 4 4 1 3 12 
Deklaracije - 2 1 1 - 4 
Priporočila 1 7 5 6 - 19 
Uradna prečiščena 
besedila zakonov 

1 1 3 6 - 11 

Zaupnica vladi - - - - - - 
Nezaupnica vladi - - - - - - 
SKUPAJ 36 110 97 105 30 378 
 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora.  
 
V naslednji tabeli prikazujemo nekatere posebne kategorije aktov, ki jih je Državni zbor sprejel v 
obravnavanem mandatnem obdobju. Nacionalni program na posameznem področju Državni zbor 
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sprejme z resolucijo, parlamentarno preiskavo odredi z odlokom. Prav tako z odlokom razpisuje 
referendum.  
 
 

Tabela št. 3.6: Sprejeti akti – nekatere posebne kategorije po vsebini 
 

SPREJETI AKTI 
- posebne kategorije 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Nacionalni programi - 3 4 - 2 9 
Parlamentarne 
preiskave 

- 2 1 2 - 5 

Razpisi referendumov - 1 - 1 - 2 
Poročila 2 2 3 5 5 17 
 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora. 
 

3.3.2 Število predlaganih in sprejetih zakonov glede na predlagatelja 
 
Zakone lahko predlagajo vlada, poslanec, Državni svet ali najmanj 5000 volivcev. V mandatnem 
obdobju 2014–2018 je bilo predlaganih 751 in sprejetih 456 zakonov. Od sprejetih zakonov jih je 
največ (414) predlagala vlada, 41 so jih predlagali poslanci, na predlog Državnega sveta pa ni bil 
sprejet noben zakon, četudi je predlagal 4 zakone. V tem mandatu je bil sprejet 1 zakon na podlagi 
ljudske iniciative. Tabela 3.7 in grafa 3.2 in 3.3 pa prikazujejo razmerja predlaganih in sprejetih 
zakonov glede na predlagatelja. 
 
 

Tabela št. 3.7: Število predlaganih in sprejetih zakonov po posameznih letih glede na 
predlagatelja (tabelarni in grafični prikaz) 

 
PO 
PREDLAGA- 
TELJIH 

2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

 Predla-
gani 

Sprejeti Predla-
gani 

Sprejeti Predla-
gani 

Sprejeti Predla-
gani 

Sprejeti Predla-
gani 

Sprejeti Predla-
gani 

Sprejeti 

Poslanci 22 1 47 8 64 11 77 18 48 3 258 41 
Vlada 34 21 148 137 106 94 152 110 44 52 484 414 
Državni svet 1 - - - - - 3 - - - 4 - 
Volivci - - 3 1 2 - - - - - 5 1 
Skupaj 57 22 198 146 172 105 232 128 92 55 751 456 
 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora. 
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Graf št. 3.2: Delež predlaganih zakonov glede na predlagatelja 
 

 
 

Graf št. 3.3: Delež sprejetih zakonov glede na predlagatelja 

 

3.3.3 Število sprejetih zakonov glede na vrsto zakonodajnega postopka 
 
Zakonodajni postopek ima praviloma tri faze (obravnave), vendar pa je v posebej določenih 
primerih mogoče zakon sprejeti tudi po nujnem ali skrajšanem postopku. Po poslovniku poznamo 
tri vrste zakonodajnega postopka: 
 

- redni postopek, kjer so tri obravnave predloga zakona; prva obravnava, ki se na plenumu 
opravi kot splošna razprava le na zahtevo desetih poslancev, ter druga in tretja obravnava; 
v določenih primerih se lahko druga in tretja obravnava opravita na isti seji (gl. v 
nadaljevanju: Posebnosti pri obravnavi po rednem postopku); 

- skrajšani postopek, kadar gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, za 
prenehanje veljavnosti zakona ali njegovih določb, za manj zahtevne uskladitve zakona z 
drugimi zakoni ali s pravom EU ali za spremembo in dopolnitev zakona v zvezi s 
postopkom pred Ustavnim sodiščem ali z njegovo odločbo; 
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- nujni postopek, kadar je sprejetje zakona nujno zaradi interesov varnosti, obrambe 
države, zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali da se preprečijo težko popravljive 
posledice za delovanje države. Tak postopek lahko predlaga samo vlada.  

 
V skrajšanem in nujnem postopku ni splošne razprave, druga in tretja obravnava se vedno opravita 
na isti seji, drugače pa so urejeni tudi roki za posamezna opravila. 
 
V mandatnem obdobju 2014–2018 je bilo 178 zakonov sprejetih po rednem postopku, 87 po 
nujnem, 105 po skrajšanem postopku, ratifikacij pa je bilo 85. Ustavni zakon je bil sprejet po 
postopku za spremembo ustave. Tabela 3.8 prikazuje razmerje med različnimi vrstami postopkov 
po posameznih letih, iz grafa 3.4 pa je razvidno število sprejetih zakonov v odstotkih glede na vrsto 
zakonodajnega postopka.  
 
 

Tabela št. 3.8: Število sprejetih zakonov glede na vrsto zakonodajnega postopka po letih 
 

SPREJETI ZAKONI 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Sprememba ustave - - 1 - - 1 
Redni postopek - 51 46 54 27 178 
Nujni postopek 17 34 14 19 3 87 
Skrajšani postopek 2 27 16 39 21 105 
Ratifikacija 3 34 28 16 4 85 
SKUPAJ 22 146 105 128 55 456 
 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora. 
 
 
 

Graf št. 3.4: Delež sprejetih zakonov glede na vrsto zakonodajnega postopka 
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3.3.4 Posebnosti pri obravnavi po rednem postopku 
 
V mandatu 2014–2018 je bilo po rednem zakonodajnem postopku sprejetih 178 zakonov. Od teh 
jih je 162 predlagala vlada, 15 poslanci, eden pa je bil sprejet na predlog 5000 volivcev.  
 
 
Zahteve za splošno razpravo 
 
Po Poslovniku lahko najmanj 10 poslancev zahteva splošno razpravo v prvi obravnavi predloga 
zakona po rednem postopku. To možnost so v tem mandatu poslanci izkoristili v zvezi z 31 zakoni, 
ki jih je predlagala vlada, 7 zakoni, ki so jih predlagali poslanci, in v zvezi z zakonom, ki so ga 
predlagali volivci. 
 
Pobudniki splošne razprave za zakone, ki jih je predlagala vlada, so bili kot prvopodpisani: SDS 
(23x) in SMC (8x). Kot sopodpisniki zahteve so nastopili poslanci iz: DeSUS (8x), SD (8x) in NSi 
(1x).  
 
Splošna razprava je bila zahtevana na 7 zakonov, ki so jih predlagali poslanci. Prvopodpisani 
predlagatelji so bili: SDS (2x), NSi (2x) in po enkrat SMC, Levica in nepovezani poslanec.  
Na zakon, ki so ga predlagali volivci, je splošno razpravo predlagala Poslanska skupina SMC, kot 
sopodpisniki pa so bili poslanci DeSUS in SD. 
 
Tabelarično so podatki o zahtevah za splošno razpravo po poslanskih skupinah prikazani v 6. 
poglavju.  
 
 
Prehod na tretjo obravnavo in glasovanje o zakonu 
 
Če so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini členov dopolnjenega predloga 
zakona, lahko Državni zbor na predlog predlagatelja sklene, da bo na isti seji opravil tretjo 
obravnavo predloga zakona – 138. člen poslovnika. V mandatnem obdobju 2014–2018 je bilo po 
tem postopku sprejetih 56 zakonov oziroma 31,4 % vseh zakonov, sprejetih po rednem postopku. 
Če v drugi obravnavi ni bil k dopolnjenemu predlogu zakona sprejet noben amandma, Državni zbor 
na isti seji preide na glasovanje o zakonu (139. člen poslovnika). V tem mandatnem obdobju so 
poslanci po tem členu poslovnika sprejeli 118 zakonov ali 66,3 % vseh zakonov, sprejetih po 
rednem postopku.  
To pomeni, da so bile druge in tretje obravnave zakona opravljene na isti seji v 97,7 % primerov 
(174 zakonov) sprejemanja zakona po rednem postopku.   
 
 

3.4 Amandmaji 
 
V mandatnem obdobju je bilo k zakonom in aktom vloženih skupno 8991, sprejetih pa 5183 
amandmajev. Tabela številka 3.9 in graf številka 3.5 prikazujeta razmerja med predlaganimi in 
sprejetimi amandmaji glede na predlagatelja, tabela 3.10 pa prikazuje predlagane in sprejete 
amandmaje k predlogom zakonov po fazah postopka. 
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Tabela št. 3.9: Število amandmajev k zakonom in aktom glede na vlagatelja 
 

VLAGATELJ 
2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

 
Predlagani 

 
Sprejeti 

 
Predlagani 

 
Sprejeti 

 
Predlagani 

 
Sprejeti 

 
Predlagani 

 
Sprejeti 

 
Predlagani 

 
Sprejeti 

 
Predlagani 

 
Sprejeti 

Zakoni             
Delovno 
telo** 14 14 85 85 242 240 579 579 79 78 999 996 
Poslanci* 145 76 2079 1350 1928 976 2086 1031 916 588 7154 4021 
Vlada - - 21 14 15 14 3 3 1 1 40 32 
SKUPAJ k 
zakonom 159 90 2185 1449 2185 1230 2668 1613 996 667 8193 5049 
Akti             
Delovno telo 22 0 18 14 19 19 24 24 2 2 85 59 
Poslanci* - - 351 38 156 15 154 7 51 14 712 74 
Vlada - - 1 1 - - - - - - 1 1 
SKUPAJ k 
aktom 22 0 370 53 175 34 178 31 53 16 798 134 
Delovno 
telo** 36 14 103 99 261 259 603 603 81 80 1084 1055 
Poslanci* 145 76 2430 1388 2084 991 2240 1038 967 602 7866 4095 
Vlada - - 22 15 15 14 3 3 1 1 41 33 
SKUPAJ k 
zakonom in 
aktom 181 90 2555 1502 2360 1264 2846 1644 1049 683 8991 5183 
 
Vir: Letna poročila o delu Državnega zbora, podatkovne zbirke Državnega zbora. 
 
Opombi: 
* Po poslanskih skupinah je to področje podrobneje prikazano v VI. poglavju. 
** Po delovnih telesih skupinah je to področje podrobneje prikazano v V. poglavju. 
 
 

Graf št. 3.5: Odstotek sprejetih amandmajev glede na predlagatelja 
 

 
 
V celotnem mandatnem obdobju je bil delež sprejetih amandmajev 57,65 % od vseh vloženih 
amandmajev k zakonom in aktom. Glede na posamezne skupine predlagateljev pa je bil delež 
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sprejetih amandmajev glede na vložene naslednji: delovno telo 97,32 %, poslanci 52,06 % in Vlada 
80,49 %. 
 

Tabela št. 3.10: Število amandmajev k zakonom po fazi postopka 
 

FAZA POSTOPKA 
2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

 
Predlagani 

 
Sprejeti 

 
Predlagani 

 
Sprejeti 

 
Predlagani 

 
Sprejeti 

 
Predlagani 

 
Sprejeti 

 
Predlagani 

 
Sprejeti 

 
Predlagani 

 
Sprejeti 

Redni zakonodajni postopek             
2. obravnava v MDT, 129., 131. 
člen 18 - 1358 1071 1522 879 1925 1275 765 518 5588 3743 

2. obravnava v DZ, 135. (1) člen* - - 136 22 195 67 295 74 49 15 675 178 

3. obravnava v DZ, 140. (3) člen - - 9 3 23 8 5 2 1 1 38 14 
3. obravnava v DZ, 140. (5) člen 
(uskladitveni amandma) - - 2 1 3 3 3 3 1 1 9 8 

SKUPAJ redni postopek 18 0 1505 1097 1743 957 2228 1354 816 535 6310 3943 

Skrajšani postopek             
2. obravnava v MDT, 129., 131. in 
142. člen 22 14 320 178 122 58 187 119 169 130 820 499 

2. obravnava v DZ, 135. člen 1  48 10 21 2 26 9 5 4 101 25 

3. obravnava v DZ, 140. (3) člen - - - - - - - - - - - - 
3. obravnava v DZ, 140. (6) člen 
(uskladitveni amandma) - - - - 1 1 - - 1  2 1 

SKUPAJ skrajšani postopek 23 14 368 188 144 61 213 128 175 134 923 525 

Nujni postopek             
2. obravnava v MDT, 129., 131. in 
142. člen 91 69 243 142 255 197 138 90 4 4 731 502 

2. obravnava v DZ, 135. člen, 144. 
člen - - 68 14 41 13 77 38 - - 186 65 

3. obravnava v DZ, 140. (3) člen 26 6 1 1   9 0 - - 36 7 
3. obravnava v DZ, 140. (5) člen 
(uskladitveni amandma) 117 75 312 157 296 210 224 128 4 4 953 574 

SKUPAJ nujni postopek 91 69 243 142 255 197 138 90 4 4 731 502 

Ratifikacija 1 1 - - 2 2 3 3 1 1 7 7 
 
SKUPAJ zakoni 159 90 2185 1442 2185 1230 2668 1613 996 667 8193 5049 
 
Vir: Letna poročila o delu Državnega zbora, podatkovne zbirke Državnega zbora. 
 
Opomba: 
* Zapis 135.(1) člen npr. pomeni prvi odstavek 135. člena Poslovnika. 
 

3.5 Poslanska vprašanja in pobude  
 
Poslanska vprašanja in pobude so pomembna oblika nadzora nad delovanjem Vlade in 
posameznih ministrstev. Enkrat mesečno se ustna poslanska vprašanja obravnavajo na seji 
Državnega zbora kot samostojna točka dnevnega reda.  
Tabela št. 3.11 prikazuje število postavljenih poslanskih vprašanj in pobud, ki so jih postavili: 
poslanci koalicije, opozicije, poslanca narodnih skupnosti in nepovezani poslanci (skupaj).  
 
Metodološko pojasnilo: Podatki v tabelah se razlikujejo zaradi metodologije - različnega načina štetja. Če 
je isto PV ali PP postavilo več poslancev, se šteje kot eno vprašanje. Če je isto PV ali PP naslovljeno na več 
naslovnikov (Vlado ali ministrstvo), se v tabeli pri vsakemu izmed naslovnikov šteje kot zahteva za 
samostojni odgovor. Če ni bilo s strani enega izmed več naslovnikov posredovanega odgovora na skupno 
postavljeno PV ali PP, je ta naslovnik prikazan v rubriki med neodgovorjenimi poslanski vprašanji.  
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Tabela št. 3.11: Število poslanskih vprašanj in pobud po predlagateljih  
in število neodgovorjenih  

 
 
POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 
 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

KOALICIJA 
neodgovorjena 

56 
- 

164 
- 

163 
- 

206 
- 

54 
1 

OPOZICIJA 
neodgovorjena 

414 
- 

1390 
- 

1504 
- 

1127 
1 

337 
7 

IMNS 3 12 8 8 2 
NeP 
neodgovorjena 

- 
- 

11 
- 

95 
- 

68 
- 

38 
5 

SKUPAJ zastavljena 
neodgovorjena 

473 
- 

1577 
- 

1770 
- 

1409 
1 

431 
13 

 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora v okolju Lotus Notes in podatki upravljavca baze PV in PP, zajeto 
20. 6. 2018. 
 
Na dan 20. 6. 2018 je ostalo skupaj 14 neodgovorjenih poslanskih vprašanj in pobud; med njimi je 
upoštevana tudi ena (neodgovorjena) zahteva za dopolnitev odgovora iz leta 2017. Leta 2014, 
2015 in 2016 je bilo odgovorjeno na vsa poslanska vprašanja in pobude. V skladu s Poslovnikom 
Državnega zbora (249.a člen) postanejo neodgovorjena poslanska vprašanja in pobude vladi, 
ministru ali generalnemu sekretarju vlade z nastopom funkcije nove vlade, ministra ali generalnega 
sekretarja vlade, brezpredmetna. 

 
 

Tabela št. 3.12: Število poslanskih vprašanj in pobud po naslovljencih  
in po posameznih letih 

 

NASLOVNIK 2014 2015 2016 2017 2018 

Predsednik vlade 8 44 46 45 12 
Vlada 30 144 516 658 223 
Generalni sekretar vlade 1 2  8 1 
Ministrica za zdravje 44 217 159 113 37 
Ministrica za delo, družino socialne 
zadeve in enake možnosti 

44 125 136 89 32 

Ministrica za finance 52 171 156 78 16 
Minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo 

24 102 83 31 9 

Minister za infrastrukturo 57 150 115 98 14 
Ministrica za izobraževanje, znanost in 
šport 

47 116 107 53 11 

Minister za javno upravo 15 64 57 32 10 
Minister/ministrica za kulturo 15 65 36 23 11 
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 

25 85 73 45 13 

Ministrica za notranje zadeve 28 87 115 30 9 
Ministrica/minister za obrambo 17 37 39 27 6 
Ministrica za okolje in prostor 37 108 85 81 27 
Minister za pravosodje  40 116 101 39 11 
Minister za zunanje zadeve 18 48 24 20 5 
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NASLOVNIK 2014 2015 2016 2017 2018 

Ministrica brez resorja, pristojna za 
razvoj, strateške projekte in kohezijo 

9 20 11 13 1 

Minister brez resorja pristojen za 
Slovence v zamejstvu in po svetu 

10 13 13 5 1 

 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora in podatki upravljavca podatkovne zbirke PV in PP. 
 
Opomba: 
V tabeli so upoštevana tudi PV in PP, ki so bila postavljena ministrom, ki so opravljali tekoče posle. 
 
V mandatnem obdobju 2014–2018 je bilo umaknjenih 184 poslanskih vprašanj ali pobud.  
 
V skladu s poslovnikom (246. člen) lahko na predlog poslanca, ki je vprašanje postavil, Državni zbor sklene, da bo 
opravil razpravo o odgovoru vlade, ministra ali generalnega sekretarja vlade. V tem mandatnem obdobju sta bili izvedeni 
dve razpravi o odgovoru.  
 
Podrobnejše podatke o številu postavljenih pobud in vprašanj po poslanskih skupinah prikazujemo v 6. poglavju poročila.  
 
 

3.6 Pobude in zahteve, vložene na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski 
iniciativi (ZRLI) 
 
 
V tem mandatnem obdobju je bilo vloženih 23 referendumskih iniciativ, od tega 18 pobud oz. 
zahtev za zakonodajni referendum in 5 za razpis posvetovalnega referenduma. Izvedena sta bila 
dva referenduma, od tega je bilo v enem primeru glasovanje ponovljeno.  
Podanih je bilo 11 predlogov ljudske iniciative za sprejem zakona, na podlagi katerih je bilo 
vloženih 5 predlogov zakona. 
 
 

Tabela št. 3.13: Število pobud oziroma zahtev, vloženih na podlagi Zakona o referendumu  
in o ljudski iniciativi (ZRLI) 

 

POBUDE OZ. ZAHTEVE 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Zakonodajni referendum  - 2 14 2 - 18 
Posvetovalni referendum  - - 1 2 2 5 
Referendum o mednarodnih povezavah - - - - - - 
Skupaj (pobude oz. zahteve za referendum) - 2 15 4 2 23 
Ljudska iniciativa (59. člen ZRLI) 1 3 4 2 1 11 
Vloženi zakoni - 3 2 - - 5 
SKUPAJ (vloženo po ZRLI) 1 5 19 6 3 34 
 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora in podatkovne zbirke Kabineta predsednika Državnega zbora. 
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Tabela št. 3.14: Število izvedenih referendumov 
 
 
IZVEDENI REFERENDUMI 
 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
SKUPAJ 

Zakonodajni - 1 - 1* - 2 
Posvetovalni - - - - - - 
O mednarodnih povezavah - - - - - - 
SKUPAJ - 1 - 1 - 2 
 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora in podatkovne zbirke Kabineta predsednika Državnega zbora. 
 
Legenda:  
* Ponovno glasovanje o referendumu (Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge 
Divača–Koper) je bilo izvedeno 13. 5. 2018. 
 
 
2014 
 
Ljudska iniciativa 
 
Novembra je Igor Kozjak vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah 
Zakona o poslancih. Pobuda je bila umaknjena še pred začetkom zbiranja podpisov. 
 
2015 
 
Referendumi 
 
Marca sta Metka Zevnik in Aleš Primc vložila Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis 
zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih (EPA 257-VII). Referendum je bil izveden 20. 12. 2015. Proti uveljavitvi 
zakona je glasovalo 63,51 % udeležencev referenduma. 
 
Oktobra je Martina Dervarič vložila Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega 
referenduma o Zakonu o dopolnitvi Zakona o obrambi (EPA 822-VII). Državni zbor je novembra 
sprejel sklep o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma. Ustavno sodišče je 9. 12. 2015 
ugotovilo, da navedeni sklep ni v neskladju z ustavo, zato je bil zakon poslan v razglasitev.  
 
Ljudska iniciativa 
 
Marca je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenija (EPA 542-VII) in za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
dohodnini (EPA 543-VII). Zbranih je bilo dovolj podpisov, zato se je v obeh primerih zakonodajni 
postopek začel, a zakona nista bila sprejeta.  
 
Maja je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači. Zbranih je bilo dovolj podpisov in zakon je 
bil novembra istega leta sprejet (EPA 729-VII). 
 
Leto 2016 
 
Referendumi 
 
Marca je skupina poslancev dala predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah 
migrantov v Republiki Sloveniji. Predlog ni bil sprejet (18. redna seja, 22. 4. 2016).  
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Marca je Sindikat delavcev migrantov Slovenije vložil pobudo za vložitev zahteve za razpis 
zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (EPA 
888-VII). Razpisan je bil rok za zbiranje podpisov, a ker je pobudnik umaknil zahtevo, je bilo 
zbiranje podpisov ustavljeno. 
 
Marca je Sindikat delavcev migrantov Slovenije vložil pobudo za vložitev zahteve za razpis 
zakonodajnega referenduma o Zakonu o mednarodni zaščiti (EPA 958-VII). Razpisan je bil rok 
za zbiranje podpisov, a ker je pobudnik umaknil zahtevo, je bilo zbiranje podpisov ustavljeno.  
 
Aprila je Policijski sindikat Slovenije vložil pobudo za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega 
referenduma o štirih zakonih: Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (EPA 
973-VII), Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (EPA 994-
VII), Zakonu o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice (EPA 1001-VII) in o Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (EPA 1009-VII). Za vse je bil razpisan rok za 
zbiranje podpisov, a ker je pobudnik umaknil zahteve, je bilo zbiranje podpisov ustavljeno. 
 
Aprila je Sindikat delavcev migrantov Slovenije vložil pobudo za vložitev zahteve za razpis 
zakonodajnega referenduma o treh zakonih: Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
upravnih taksah (EPA 1046-VII), Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (EPA 1062-VII) in o Zakonu o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (EPA 1066-
VII). Predsednik DZ je pobudniku 2. maja sporočil, da iz ustavnih razlogov koledarskega roka za 
zbiranje podpisov ne bo določil. Pobudnik v postopku pred Ustavnim sodiščem ni uspel. 
 
Aprila je Sindikat delavcev migrantov Slovenije vložil pobudo za vložitev zahteve za razpis 
zakonodajnega referenduma o treh zakonih: Zakonu o partnerski zvezi (EPA 967-VII), Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (EPA 1033-VII) in Zakonu o varstvu pred 
diskriminacijo (EPA 1041-VII). Predsednik DZ je pobudniku 5. maja sporočil, da iz ustavnih 
razlogov koledarskega roka za zbiranje podpisov ne bo določil. Pobudnik v postopku pred 
Ustavnim sodiščem ni uspel. 
 
18. 7. 2016 je Sindikat delavcev migrantov Slovenije vložil pobudo volivcem za vložitev zahteve za 
razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka (EPA 1253-
VII) in o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (EPA 1034-VII), ki ju je 
Državni zbor sprejel na seji 12. 7. 2016. Predsednik Državnega zbora je določil rok za zbiranje 
podpisov. Ker ni bilo zbranih dovolj podpisov, referendum ni bil razpisan. 
 
Ljudska iniciativa  
 
Januarja je Konfederacija slovenskih sindikatov dala pobudo za vložitev Predloga zakona o 
minimalnih pravicah delavcev. V določenem roku ni bilo zbranih dovolj podpisov, zato se 
zakonodajni postopek ni začel.  
 
Januarja je Sindikat vojakov Slovenije dal pobudo za vložitev Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o obrambi. V določenem roku ni bilo zbranih dovolj podpisov, zato se 
zakonodajni postopek ni začel.  
 
Januarja je Odbor za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin – Odbor 2014 dal pobudo 
volivcem za vložitev Predloga zakona o ukrepih za vzpostavitev javnosti, preglednosti in 
odgovornosti v pravosodju. Zakonodajni postopek se je začel (EPA 1325-VII), vendar zakon ni bil 
sprejet.  
 
Junija je Metka Zevnik dala pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembi Zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Zakonodajni postopek se je začel (EPA 1450-VII), vendar 
zakon ni bil sprejet.  
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Leto 2017 
 
Referendumi 
 
Januarja je poslanec Andrej Čuš vložil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o omejitvi 
priseljevanja in zavrnitvi kvotnega sistema dodeljevanja ilegalnih migrantov po Evropski uniji. 
Državni zbor je o predlogu odločal na 28. redni seji (24. 3. 2017) in ga ni sprejel.  
 
Februarja je poslanka Alenka Bratušek vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o 
spremembi zakona, ki ureja denacionalizacijo, o načinu vračila naravnih vrednot 
denacionalizacijskim upravičencem. Predlog je bil s strani predlagateljev aprila umaknjen. 
 
Maja je Vili Kovačič vložil pobudo za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o 
Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper 
(EPA 1878-VII). Zahteva je bila vložena 27. 6. 2017. Državni zbor je 4. 7. 2017 sprejel odlok, s 
katerim je določil, da se glasovanje na referendumu izvede 24. 9. 2017. Po poročilu Državne 
volilne komisije je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, glasovala za uveljavitev zakona. Zoper 
poročilo o izidu glasovanja je pobudnik referenduma vložil pritožbo na Vrhovno sodišče RS. To je 
ugotovilo kršitve v referendumskem postopku, razveljavilo glasovanje in odredilo novo glasovanje, 
ki je bilo izvedeno 13. 5. 2018. Po trenutnih podatkih, ki še niso končni, proti zakonu ni glasovalo 
zadostno število volivcev (t.j. najmanj petina vseh volivcev). 
 
Septembra je Jožef Ivan Ocvirk vložil pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis 
zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (EPA 1930-VII). Določen je bil rok za zbiranje podpisov do 6. 11. 2017, a je bilo zbranih 
premalo podpisov.  
 
Ljudska iniciativa 
 
Marca je bila vložena pobuda volivcem za vložitev Predloga zakona o gradnji in financiranju 
gradnje proge Koper–Divača, vendar ni bilo zbranih dovolj podpisov.  
 
Maja je bila vložena pobuda volivcem za vložitev Predloga zakona za urejanje položaja študentov. 
Potrebne dopolnitve besedila niso bile uradno vložene, zato rok za zbiranje podpisov ni bil 
določen. 
 
Leto 2018 
 
Referendumi 
 
Februarja je poslanec Andrej Čuš vložil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o 
omejitvi priseljevanja ter zavrnitvi kvotnega sistema dodeljevanja ilegalnih migrantov po Evropski 
uniji. Državni zbor predloga do konca mandata ni obravnaval. 
 
Februarja je poslanec Miha Kordiš vložil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o porabi 
1,2 milijardi evrov za Nato. Državni zbor predloga do konca mandata ni obravnaval. 
 
Ljudska iniciativa 
 
Aprila je politična stranka ReSET – Rešimo Slovenijo elite in tajkunov vložila pobudo volivcem za 
vložitev Predloga zakona o prepovedi objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in 
političnim strankam. Določen je bil rok za zbiranje podpisov, ki poteče 7. 7. 2018.  
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3.7 Obtožba pred Ustavnim sodiščem, interpelacije, zaupnice vladi, odstopi 
ministrov, razrešitve ministrov 

3.7.1 Obtožba pred Ustavnim sodiščem 
 
Obtožbe in razrešitve  
Postopek obtožbe predsednika republike, predsednika vlade in ministrov je določen v Poslovniku 
Državnega zbora, in sicer v členih 187–192, v Zakonu o ustavnem sodišču, od 63. do 67. člena ter 
v 109. in 119. členu Ustave Republike Slovenije. 
Uvedbo postopka o obtožbi predsednika republike lahko Državnemu zboru predlaga najmanj 
trideset poslank in poslancev. Najmanj deset poslancev pa lahko Državnemu zboru predlaga, da 
obtoži predsednika vlade ali ministre pred ustavnim sodiščem. 
 
Obtožba predsednika Vlade Republike Slovenije 
 
Predlog obtožbe predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja pred Ustavnim sodiščem 
zaradi kršitev Ustave in hujših kršitev zakona je 15. 11. 2017 vložila skupina poslank in poslancev 
Državnega zbora (prvopodpisani Jože Tanko). 
Državni zbor predlaganega sklepa na 53. izredni seji 9. 1. 2018 ni sprejel, zato je bil postopek o 
predlogu obtožbe končan.  
Rezultat glasovanja: Kvorum: 74; Za: 18; Proti: 52.  
 

3.7.2 Interpelacije 
 
Interpelacija je sredstvo nadzora nad delovanjem vlade ali posameznega ministra. Ustava 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991) v 118. členu določa, da lahko najmanj deset 
poslancev v Državnem zboru sproži interpelacijo o delu vlade ali posameznega ministra. Če po 
razpravi o interpelaciji večina vseh poslancev (najmanj 46) izreče nezaupnico vladi ali 
posameznemu ministru, Državni zbor vlado ali ministra razreši. Postopek v zvezi z interpelacijo je 
podrobneje urejen v Poslovniku Državnega zbora, in sicer v členih 250–253.  
V mandatnem obdobju 2014—2018 je bilo obravnavanih 10 interpelacij.  
 
 
 

Tabela št. 3.15: Interpelacije o delu in odgovornosti ministrov in Vlade RS 
 

INTERPELACIJE VLOŽNIK DATUM 
VLOŽITVE 

DATUM 
ODLOČANJA 
V DZ 

REZULTAT 
GLASOVANJA 

Ministrica za notranje 
zadeve mag. Vesna 
Györkös Žnidar 

Skupina poslank in 
poslancev (prvopodpisani 
Jože Tanko) 

24. 6. 2015 
24. 9. 2015 
(11. redna 

seja) 

 
Kvorum: 78 

Za: 25 Proti: 50 
 

Minister za zunanje 
zadeve Karl Viktor 
Erjavec 

Skupina poslank in 
poslancev (prvopodpisani 
mag. Matej Tonin) 

7. 1. 2016 3. 3. 2016 (16. 
redna seja) 

Kvorum: 75 
Za: 20 Proti: 51 

Ministrica za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti, dr. Anja 
Kopač Mrak 

 
Skupina poslank in 
poslancev (prvopodpisani 
Jože Tanko) 
 

13. 4. 2016 

15. 6. 2016 
(20. redna 

seja) 
 

Kvorum: 82 
Za: 43 Proti: 38 

 

Minister za 
infrastrukturo, dr. 
Peter Gašperšič 

Skupina poslank in 
poslancev (prvopodpisani 
dr. Matej T. Vatovec) 

23. 6. 2016 
20. 9. 2016 
(22. redna 

seja) 

Kvorum: 83 
Za: 13 Proti: 48 
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INTERPELACIJE VLOŽNIK DATUM 
VLOŽITVE 

DATUM 
ODLOČANJA 
V DZ 

REZULTAT 
GLASOVANJA 

Ministrica za zdravje 
Milojka Kolar Celarc 

Skupina poslank in 
poslancev (prvopodpisani 
Jože Tanko) 

2. 9. 2016 
 

18. 10. 2016 
(23. redna 

seja) 

Kvorum: 80 
Za: 24 Proti: 49 

Ministrica za 
izobraževanje, 
znanost in šport dr. 
Maja Makovec Brenčič 

Skupina poslank in 
poslancev (prvopodpisani 
Jože Tanko) 

8. 9. 2016 
7. 11. 2016 
(36. izredna 

seja) 

Kvorum: 68 
Za: 18 Proti: 48 

 

Interpelacija o delu in 
odgovornosti Vlade 
Republike Slovenije2 

Skupina poslank in 
poslancev (prvopodpisani 
Janez Janša) 

27. 9. 2016 
 

24. 11. 2016 
(24. redna 

seja) 

Kvorum: 68 
Za: 19 Proti: 48 

Ministrica za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti, dr. Anja 
Kopač Mrak 

Skupina poslank in 
poslancev (prvopodpisani 
Jože Tanko) 

24. 10. 
2016 

 
14. 12. 2016 
(25. redna 

seja) 
 

Kvorum: 77 
Za: 20 Proti: 53 

Ministrica za zdravje 
Milojka Kolar Celarc 

Skupina poslank in 
poslancev (prvopodpisani 
Jože Tanko) 

7. 7. 2017 
 

13. 9. 2017 
(47. izredna 

seja) 

Kvorum: 69 
Za: 23 Proti: 42 

Minister za pravosodje 
mag. Goran 
Klemenčič 

Skupina poslank in 
poslancev (prvopodpisani 
Jože Tanko) 

27. 9. 2017 
17. 11. 2017 
(35. redna 

seja) 

Kvorum: 65 
Za: 18 Proti: 47 

 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora. 
 

3.7.3 Razrešitev ministra 
 
Ministre na podlagi prvega odstavka 112. člena Ustave Republike Slovenije in 13. člena Zakona o 
Vladi Republike Slovenije ter v skladu s 112. členom Poslovnika Državnega zbora imenuje in 
razrešuje Državni zbor na predlog predsednika vlade. Minister je razrešen, če je večina poslancev, 
ki so glasovali, glasovala za razrešitev. Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije pa mora 
opravljati tekoče posle do imenovanja novega ministra. 
 
9. 4. 2015 – Razrešitev Janka Vebra, ministra za obrambo 
Državni zbor je na 12. izredni seji sprejel sklep o razrešitvi ministra za obrambo.  
Rezultat glasovanja: Kvorum: 79; Za: 68; Proti: 11. 
 
19. 4. 2016 – Predlog za razrešitev mag. Julijane Bizjak Mlakar, ministrice za kulturo 
Predsednik Vlade je Državnemu zboru podal predlog razrešitve ministrice. 
Mag. Julijana Bizjak Mlakar je na 31. izredni seji Državnega zbora 25. 4. 2016 odstopila z mesta 
ministrice za kulturo, zato je predlog za njeno razrešitev postal brezpredmeten. 
 

3.7.4 Glasovanje o (ne)zaupnici vladi  
 
Glasovanje o nezaupnici vladi 
Ustava Republike Slovenije v 116. členu določa, da lahko Državni zbor izglasuje nezaupnico vladi 
le tako, da na predlog najmanj 10 poslancev z večino glasov vseh poslancev izvoli novega 
                                            
2 Interpelacija o delu in odgovornosti Vlade Republike Slovenije zaradi kršenja Ustave in zakonov Republike 
Slovenije, neuresničevanja zavez iz Koalicijskega sporazuma vladnih strank SMC, DeSUS in SD, slabega 
upravljanja z državo in državnim premoženjem ter vse večjega razvojnega zaostanka za primerljivimi 
državami v Evropski uniji. 
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predsednika vlade (konstruktivna nezaupnica). S tem je dotedanji predsednik vlade razrešen, mora 
pa skupaj s svojimi ministri opravljati tekoče posle do prisege nove vlade. Postopek podrobneje 
določajo členi Poslovnika Državnega zbora (254 do 256). 
 
Glasovanje o zaupnici vladi 
Ustava Republike Slovenije v 117. členu določa, da lahko predsednik vlade v državnem zboru 
zahteva glasovanje o zaupnici vladi. Če vlada ne dobi večine glasov vseh poslancev, mora državni 
zbor v 30 dneh izvoliti novega predsednika vlade ali dotedanjemu predsedniku pri ponovljenem 
glasovanju izglasovati zaupnico. Postopek podrobneje določajo členi Poslovnika Državnega zbora 
(257 do 260). 
 
V tem mandatu Državni zbor ni glasoval ne o nezaupnici ne o zaupnici vladi. 
 

3.7.5 Odstop predsednika vlade ali ministra 
 
Postopek odstopa predsednika vlade ali posameznega ministra je določen v Zakonu o Vladi 
Republike Slovenije in v Poslovniku Državnega zbora. Zakon o Vladi Republike Slovenije v 12. 
členu določa, da predsednik vlade o svojem odstopu obvesti ministre, minister pa o svojem 
odstopu obvesti predsednika vlade. Poslovnik Državnega zbora pa v 261. členu določa, da 
predsednik vlade o svojem odstopu ali o odstopu ministra pisno obvesti predsednika Državnega 
zbora. Šteje se, da predsedniku vlade ali ministru preneha funkcija, ko je Državni zbor na seji 
obveščen o odstopu. 
Predsednik vlade ali minister ima pravico, svoj odstop obrazložiti v Državnem zboru. O odstopu 
predsednika vlade ali ministra Državni zbor ne glasuje, ampak le ugotovi, da je ministru ali 
predsedniku vlade prenehala funkcija. 
 
V tem mandatu je odstopil predsednik vlade ter 2 ministra in 4 ministrice. 
 
15. 3. 2018 – predsednik vlade dr. Miro Cerar je o svojem odstopu obvestil predsednika Državnega 
zbora, poslance pa na 39. redni seji 20. 3. 2018.  
 
 
 

Tabela št. 3.16: Odstopi ministrov 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ministrica brez resorja, pristojna 
za razvoj, strateške projekte in 
kohezijo, mag. Violeta Bulc 

Ministrica za 
izobraževanje, znanost in 
šport, dr. Stanislava 
Setnikar 

Ministrica za kulturo, 
mag. Julijana Bizjak 
Mlakar 

- - 

Minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Jožef Petrovič 

Ministrica za 
izobraževanje, znanost in 
šport, mag. Klavdija 
Markež 

Minister za finance, dr. 
Dušan Mramor - - 

 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora. 
 

3.7.6 Odstop ali razrešitev predsednika Državnega zbora 
 
Poslovnik Državnega zbora v 202. členu ureja postopek v primeru odstopa poslanca ali 
funkcionarja Državnega zbora. V primeru odstopa predsednika Državnega zbora ta odstopno 
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izjavo posreduje poslankam in poslancem Državnega zbora. Šteje se, da funkcionarju preneha 
funkcija z dnem, ko je Državni zbor na seji obveščen o odstopu. 
 
V tem mandatu ni prišlo do odstopa predsednika Državnega zbora. 
 
Državni zbor razrešuje predsednika Državnega zbora po postopku, kakor je določen za njegovo 
izvolitev. Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora lahko na podlagi 201. člena 
Poslovnika Državnega zbora v povezavi s 199. členom Poslovnika Državnega zbora predlaga 
najmanj deset poslank in poslancev. O predlogu za razrešitev se glasuje, in sicer tajno. Za 
razrešitev je potrebna večina glasov vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več (84. člen Ustave 
Republike Slovenije). Pred glasovanjem lahko Državni zbor o predlogu opravi razpravo, pri čemer 
je tudi predsedniku Državnega zbora določen čas, v katerem lahko predstavi svoja stališča 
oziroma odgovori na navedbe v predlogu za razrešitev. 
 
O razrešitvi predsednika Državnega zbora se je v tem mandatu glasovalo dvakrat. Predloga nista 
bila sprejeta. 
 

Tabela št. 3.17: Predlogi za razrešitev predsednika Državnega zbora 
 

RAZREŠITEV 
PREDSEDNIKA DZ PREDLAGATELJ DATUM 

PREDLOGA 
DATUM 
OBRAVNAVE 

REZULTAT 
GLASOVANJA 

dr. Milan Brglez 
Skupina poslank in 
poslancev (prvopodpisani 
Jože Tanko) 

21.10. 2014 20. 11. 2014 (2. 
redna seja) Za: 15 Proti: 57 

dr. Milan Brglez 
Skupina poslank in 
poslancev (prvopodpisani 
Jože Tanko) 

3. 5. 2016 17. 5. 2016 (19. 
redna seja) Za: 22 Proti: 51 

 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora 
 

3.7.7 Zahteva Državnega zbora po mnenju predsednika republike 
 
Leto 2015 
Državni zbor je na 23. izredni seji 4. 11. 2015 sprejel sklep, da na podlagi 107. člena Ustave RS in 
223. člena Poslovnika Državnega zbora zahteva, da predsednik Republike Slovenije v roku 24 ur 
izreče mnenje o aktualni imigrantski problematiki v Republiki Sloveniji z vidika varovanja meje 
Republike Slovenije, zagotavljanja varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije, 
zmožnostih Republike Slovenije za varovanje državne meje, nujnosti mednarodne pomoči in 
državnih zmožnostih za oskrbo imigrantov. 
Predsednik republike Borut Pahor je mnenje poslancem predstavil naslednji dan, 5. 11. 2015. 
 
Leto 2016 
Državni zbor je na 31. izredni seji 25. 4. 2016 sprejel sklep, da na podlagi 107. člena Ustave RS 
zahteva, da predsednik Republike Slovenije v treh dne izreče mnenje o stanju pripravljenosti 
Slovenske vojske.  
Predsednik republike Borut Pahor je mnenje podal 28. 4. 2016. 
 

3.8 Odločanje o imuniteti 
 
Ustava Republike Slovenije določa, da poslanec Državnega zbora ni kazensko odgovoren za 
mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah Državnega zbora ali njegovih delovnih telesih (poklicna 
imuniteta). Prav tako ne sme biti priprt, niti se zoper njega, če se sklicuje na imuniteto, ne sme 
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začeti kazenskega postopka brez dovoljenja Državnega zbora, razen v primeru, če je bil zaloten pri 
kaznivem dejanju, za katerega je predpisana kazen zapora nad pet let (nepoklicna imuniteta). 
Državni zbor lahko prizna poslancu imuniteto tudi v primeru, da se nanjo ne sklicuje ali če je bil 
zaloten pri kaznivem dejanju (83. člen ustave). 
 
Ustava Republike Slovenije zagotavlja imuniteto tudi sodnikom in sodnikom Ustavnega sodišča. 
Na podlagi Zakona o varuhu človekovih pravic uživajo imuniteto tudi Varuh človekovih pravic in 
njegovi namestniki.  
 
V mandatnem obdobju od 2014–2018 je Državni zbor obravnaval 7 zadev v zvezi z imuniteto 
poslancev. Poslancem imuniteta ni bila priznana in se nanjo tudi niso sklicevali. 
V tem obdobju Državni zbor ni obravnaval drugih zadev, povezanih z imuniteto funkcionarjev. 
 
 

Tabela št. 3.18: Imunitetne zadeve 
 

IMUNITETNE ZADEVE  2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Imuniteta priznana, čeprav se nanjo niso sklicevali - - - - - - 
Imuniteta priznana in so se nanjo sklicevali - - - - -  
Imuniteta ni bila priznana, čeprav so se nanjo 
sklicevali 

- - - - - - 

Imuniteta ni bila priznana in se niso sklicevali nanjo - 4 3 - - 7 
Druge imunitetne zadeve: sodniki, sodniki Ustavnega 
sodišča, Varuh človekovih pravic ali njegovi 
namestniki 

- - - - - - 

SKUPAJ  - 4 3 - - 7 
 
Vir: Mandatno-volilna komisija, službe 16. 5. 2018. 
 

3.9 Postopki pred Ustavnim sodiščem 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je po določbi 160. člena Ustave Republike Slovenije in po 
določbah Zakona o ustavnem sodišču pristojno za odločanje o ustavnosti zakonov ter o ustavnosti 
in zakonitosti drugih splošnih aktov Državnega zbora. Poleg tega ima Ustavno sodišče tudi druge 
pristojnosti, ki zadevajo akte Državnega zbora, in sicer iz naslova obravnavanja različnih ustavnih 
pritožb, sporov o pristojnosti, vprašanj predlaganja in razpisovanja referendumov, poslanskih 
mandatov itd.  
Razmerje Državnega zbora do Ustavnega sodišča je posebej urejeno v Poslovniku Državnega 
zbora (262.–271. člen). 
 
V zvezi s postopki pred Ustavnim sodiščem je bilo v tem mandatnem obdobju Državnemu zboru s 
strani Ustavnega sodišča poslano 223 zadev, od tega jih je bilo 158 poslanih v odgovor ali 
pojasnilo. 
 
V tem mandatnem obdobju je Ustavno sodišče izdalo 24 odločb, s katerimi je razveljavilo 
posamezne zakonske določbe in 30 odločb, s katerimi je ugotovilo neustavnost posameznih 
zakonskih določb. 
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Tabela št. 3.19: Zadeve v okviru postopkov za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti 
predpisov, ki jih je Ustavno sodišče poslalo v Državni zbor 

 

VRSTA ZADEV ŠTEVILO ZADEV 
 

Vse zadeve, ki jih je Ustavno sodišče poslalo v Državni zbor 223 
Zadeve, poslane Državnemu zboru v odgovor ali pojasnila  158 
Zaključene zadeve v Državnem zboru:  234 
- rešeno na Ustavnem sodišču3 143 
- odgovori oziroma pojasnila, ki jih je Državni zbor posredoval Ustavnemu sodišču 92 
 
Vir: Zakonodajno-pravna služba. 
 
 
Tabela št. 3.20: Vrste odločitev Ustavnega sodišča v zvezi z zadevami, ki jih je Državni zbor 

prejel v odgovor oziroma pojasnila 
 

ODLOČITVE USTAVNEGA SODIŠČA ŠTEVILO ZADEV  

Ugotovitev neskladnosti z ustavo 30 
Razveljavitev zakona  24 
 
Vir: Zakonodajno-pravna služba. 
 
 

3.10 Pobude in predlogi Državnega sveta  
 
3.10.1 Aktivnosti Državnega sveta v zakonodajnem postopku 
 
Državni svet lahko predlaga Državnemu zboru sprejetje zakonov (zakonodajna iniciativa), mu daje 
mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti, lahko zahteva, da Državni zbor pred razglasitvijo 
kakšnega zakona o njem še enkrat odloča (odložilni veto), zahteva preiskavo o zadevah javnega 
pomena (parlamentarna preiskava). Državni svet mora izreči mnenje o posamezni zadevi, če tako 
zahteva Državni zbor. Poleg tega lahko poda tudi predlog za sprejem avtentične razlage zakona.  
 
Tabela št. 3.21 prikazuje število predlaganih in sprejetih zakonov, število mnenj in drugih 
predlogov, tabela 3.22 pa število odložilnih vetov z rezultati ponovnega glasovanja. 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
3 Ustavno sodišče je z odločbo: 
- ugotovilo skladnost, 
- zavrnilo pobudo oziroma zahtevo, 
- zavrglo pobudo oziroma zahtevo, 
- ustavilo postopek. 
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Tabela št. 3.21: Število predlaganih in sprejetih zakonov, število mnenj in drugih predlogov 
 

ZAKONI 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Predlagani zakoni 1 - - 3 - 4 
Sprejeti zakoni - - - -* - -* 
Mnenja** 19 37 44 52 21 173 
Predlog za avtentično 
razlago 

- - - 1 - 1 

Parlamentarna preiskava - - - - - - 
 
Vir: Državni svet Republike Slovenije.  
 
Legenda: 
* O enem predlogu zakona Državni zbor še ni odločal (Zakon o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz 
posameznih davčnih oaz, EPA 2445-VII). 
** V to število niso zajeta mnenja komisij Državnega sveta 
 
V mandatnem obdobju 2014–2018 je Državni svet sprejel odložilni veto na 20 zakonov (tabela 
3.22). Državni zbor je pri ponovnem odločanju 16 zakonov sprejel, tri ne, o enem pa do konca 
mandata še ni opravil ponovnega glasovanja.  
 
 

Tabela št. 3.22: Število odložilnih vetov in rezultat ponovnega glasovanja 
 

ODLOŽILNI VETO 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Število odložilnih vetov 1 3 8 6 2* 20 
Sprejet zakon po ponovnem glasovanju 1 3 7 5 - 16 
Nesprejet zakon po ponovnem glasovanju - - 1 1 1 3 
 
Vir: Državni svet Republike Slovenije. 
 
Legenda: 
*Državni zbor še ni opravil ponovnega glasovanja o enem zakonu, na katerega je Državni svet sprejel odložilni veto.  
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4 AKTIVNOSTI DRŽAVNEGA ZBORA NA PODROČJU ZADEV EU  
 
 

Državni zbor na podlagi 3.a člena Ustave, Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v 
zadevah Evropske unije ter določil Poslovnika (od 154.a do 154.š člena) sooblikuje in sprejema 
stališča Republike Slovenije o posameznih zakonodajnih predlogih, ki jih obravnavajo institucije 
Evropske unije (v nadaljevanju: EU), in sicer na tistih področjih, ki bi po vsebini sodila v njegovo 
pristojnost, če Republika Slovenija ne bi prenesla izvrševanja dela svoje suverenosti na institucije 
EU. Najmanj enkrat letno razpravlja o stanju v EU in položaju naše države v njej na podlagi uvodne 
predstavitve predsednika Vlade. Državni zbor tudi sprejema stališča o političnih usmeritvah za 
delovanje Republike Slovenije v institucijah EU v prihodnjem obdobju. Glede na ustaljeno interno 
poimenovanje v Državnem zboru gre v teh primerih za »U« zadeve EU. Poleg tega Državni zbor 
na predlog Vlade ali na lastno pobudo obravnava druge zadeve EU (»E« zadeve EU) ali pa se 
seznanja z drugimi gradivi, o katerih ga obvešča Vlada in so pomembna za izvajanje njegovih 
ustavnih pristojnosti ter se nanašajo na politične in programske vidike delovanja EU (»S« zadeve 
EU). 
 
Za obravnavo zadev EU sta v Državnem zboru pristojna Odbor za zadeve Evropske unije in Odbor 
za zunanjo politiko (pristojna odbora). Odbor za zadeve Evropske unije obravnava vse zadeve EU, 
z izjemo zunanje in varnostne politike EU, kar je v pristojnosti Odbora za zunanjo politiko. V 
postopku obravnavanja zadev EU imajo pomembno vlogo tudi matična delovna telesa, ki 
vsebinsko obravnavajo posamezne zadeve EU in svoja mnenja ter stališča posredujejo pristojnima 
odboroma. 
 
V nadaljevanju so prikazani podatki o aktivnostih, ki jih na področju zadev EU Državni zbor izvaja v 
plenarni zasedbi, o obravnavanju zadev EU na sejah pristojnih in matičnih delovnih teles ter o 
izvedenih postopkih nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti v tem mandatnem obdobju. 
 

4.1 Odločanje o zadevah EU na plenarnih sejah Državnega zbora 
 
V tem mandatnem obdobju je Državni zbor na plenarnih zasedanjih skupaj sprejel tri deklaracije, in 
sicer: 
- Deklaracijo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v letu 

2015 na 4. redni seji 27. januarja 2015, 
- Deklaracijo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v 

obdobju januar 2016–junij 2017 na 16. redni seji 7. marca 2016 ter 
- Deklaracijo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v 

obdobju julij 2017–december 2018 na 33. redni seji 26. septembra 2017. 
 
Na 43. izredni seji 9. maja 2017 je predsednik Vlade Republike Slovenije Državnemu zboru 
predstavil poročilo o svoji udeležbi na izrednem zasedanju Evropskega sveta v formatu EU27 (50. 
člen Pogodbe o Evropski uniji) na temo pogajalskih smernic za brexit 29. aprila 2017 v Bruslju.4  
 

4.2 Obravnavanje zadev EU na sejah delovnih teles 
 
V naslednjih tabelah prikazujemo podatke o številu sej in o strukturi obravnavanih zadev obeh 
pristojnih odborov za zadeve EU in matičnih odborov v celotnem mandatnem obdobju. V vseh 
tabelah smo kot obravnavane zadeve zaradi metodoloških razlogov šteli tudi »S« zadeve EU (glej 
                                            
4 Ne gre sicer za zadevo, ki bi bila izrecno poimenovana in označena kot zadeva EU, vendar pa jo glede na 
relevantnost njene vsebine kljub temu prikazujemo na tem mestu.  
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v nadaljevanju), ki sicer delovnim telesom niso dodeljene in se z njimi samo seznanjajo. 
Opozarjamo tudi na to, da so v vseh primerih tiste seje, ki sta jih po dve delovni telesi (ali več) 
opravili skupaj, upoštevane pri vsakem delovnem telesu posebej, smiselno enako pa velja tudi za 
število vseh obravnavanih zadev EU. 
 

4.2.1 Delovanje delovnih teles, pristojnih za zadeve EU 
 
V tabeli št. 4.1 prikazujemo podatke o številu in vrsti sej obeh pristojnih odborov na področju za 
zadev EU ter podatek o tem, na koliko sejah so bile obravnavane zadeve EU, v tabeli št. 4.2 pa 
prikazujemo strukturo obravnavanih zadev EU na sejah navedenih odborov. 
 
 

Tabela št. 4.1: Seje odborov, pristojnih za zadeve EU 
 

PRISTOJNI ODBOR SEJE PRISTOJNIH ODBOROV 

Odbor za zadeve Evropske unije Opravil je 225 sej – 169 rednih in 56 nujnih. Na 179 sejah je 
obravnaval zadeve EU. 

Odbor za zunanjo politiko Opravil je 185 sej – 116 rednih in 69 nujnih. Na 48 sejah je 
obravnaval zadeve EU. 

 
Vir: Podatki, ki sta jih zagotovili sekretarki obeh pristojnih odborov.  
 
 

Tabela št. 4.2: Podatki o delu odborov, pristojnih za zadeve EU 
 

PRISTOJNI 
ODBOR 

 

ZADEVE EU 

ŠTEVILO SEJ Z 
ZADEVAMI EU 

Dodeljene 
(»U« in »E«)  
zadeve EU 

Obrav- 
navane 
»U« 
zadeve EU 

Obrav- 
navane 
»E« 
zadeve  
EU 

Obrav- 
navane 
»S« 
zadeve EU 

Obravna- 
vane zadeve 
EU 
skupaj 

Odbor za zadeve 
Evropske unije 179 278 203 43 317 563 

Odbor za zunanjo 
politiko 48 21 19 3 78 100 

SKUPAJ 227 299 222 46 395 663 
 
Vir: Podatki, ki sta jih zagotovili sekretarki obeh pristojnih odborov. 
 
Legenda (velja tudi za tabelo 4.3): 
»U« zadeve Zadeve EU iz prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah 

EU ter zadeve iz 5. člena navedenega Zakona, ki se obravnavajo po smiselno enakem postopku.    
»E« zadeve  Zadeve EU iz tretjega odstavka 4. člena navedenega Zakona.  
»S« zadeve Zadeve EU iz 8. člena navedenega Zakona – obveščanje in poročanje Vlade ter druge zadeve. 
 

4.2.2 Dejavnost matičnih delovnih teles na področju zadev EU 
 
V tabeli št. 4.3 prikazujemo strukturo obravnavanih zadev EU na sejah matičnih delovnih teles.  
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Tabela št. 4.3: Podatki o delu matičnih delovnih teles na področju zadev EU 
 

MATIČNO DELOVNO TELO 

ZADEVE EU 
ŠTEVILO 
SEJ Z 
ZADEVAMI 
EU 

Dodeljene 
zadeve EU 

Obravnavane zadeve EU 

Skupaj Skupaj »U« »E« »S« 

       

KOMISIJE PO 35. ČLENU POSLOVNIKA  
      

Mandatno-volilna komisija - - - - - - 
Komisija za poslovnik - - - - - - 
Komisija za narodni skupnosti 1 1 1 1 - - 
Komisija za nadzor javnih financ 1 - - - - - 
Komisija za nadzor obveščevalnih in 
varnostnih služb  - - - - - - 

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in 
po svetu - - - - - - 

DRUGE KOMISIJE 
      

Komisija za peticije ter za človekove pravice in 
enake možnosti - - - - - - 

 Ustavna komisija - - - - - - 
ODBORI 

      
Odbor za gospodarstvo 23 41 43 26 14 3 
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor 30 52 50 40 7 3 
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16 20 14 9 5 - 
Odbor za finance in monetarno politiko 35 57 67 52 12 3 
Odbor za obrambo 2 2 1 - - 1 
Odbor za zdravstvo 9 11 11 10 1 - 
Odbor za izobraževanje, znanost, šport in 
mladino 16 23 22 18 3 1 

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in 
invalide 14 19 17 11 2 4 

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in 
lokalno samoupravo 13 32 30 28 2 - 

Odbor za pravosodje 8 29 16 10 2 4 
Odbor za kulturo 4 4 3 1 2 - 
SKUPAJ 173 292 275 206 50 19 
 
Vir: Podatki, ki so jih zagotovili sekretarke in sekretarji delovnih teles, ter podatkovne zbirke Državnega 
zbora. 
 

4.3 Nadzor nad upoštevanjem načela subsidiarnosti 
 
V tem mandatnem obdobju v Državnem zboru ni bilo izvedenih postopkov nadzora nad 
upoštevanjem načela subsidiarnosti.  
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5 DELOVNA TELESA, PREISKOVALNE KOMISIJE IN DRUGE OBLIKE 
DELOVANJA DRŽAVNEGA ZBORA  

 
 
V tem poglavju so prikazani nekateri najpomembnejši podatki o delovnih telesih in preiskovalnih 
komisijah Državnega zbora. Prvenstveno gre za podatke o njihovi ustanovitvi, sestavi in vodenju, 
prikazani pa so tudi nekateri statistični ter vsebinski podatki o njihovem delu. Podrobnejši podatki o 
sestavi delovnih teles in preiskovalnih komisij ter o spremembah v njihovi sestavi se nahajajo v 
prilogi mandatnega poročila. 
 

5.1 Delovna telesa 

5.1.1 Splošni podatki o delovnih telesih  
 
Delovna telesa Državnega zbora so ustanovljena za spremljanje stanja na posameznih področjih, 
za pripravo odločitev o politiki na teh področjih, za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj in 
za obravnavo predlogov zakonov ter drugih aktov Državnega zbora. Posamezno delovno telo je 
lahko matično, kadar pripravlja predloge za odločitve Državnega zbora, ali pa zainteresirano, kadar 
proučuje predlagane rešitve z vidika svojega delovnega področja in daje predloge matičnemu 
delovnemu telesu. 
 
Delovna telesa se delijo na odbore in komisije. Odbori so praviloma ustanovljeni za spremljanje 
stanja in obravnavanje zadev na področjih, za katera so ustanovljena ministrstva, lahko tudi za več 
med seboj povezanih področij. Komisije pa so praviloma ustanovljene za obravnavanje določenih 
skupnih vprašanj ali za proučevanje posameznih zadev. Komisije so lahko stalne ali nestalne; 
stalne komisije so poimensko določene v Poslovniku, ravno tako pa tudi področje njihovega 
delovanja. 
 
Posamezno delovno telo na predlog Kolegija ustanovi Državni zbor in pri tem tudi določi njegove 
naloge. Z Odlokom o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-4) (Ur. l. 
RS, št. 64/14, 8/15 in 62/16) so bila določena tista delovna telesa, ki po Poslovniku ne spadajo 
med stalna.  
Kolegij odloča o številu mest, ki v delovnih telesih pripadajo posamezni poslanski skupini, in o tem, 
katerim poslanskim skupinam pripadajo mesta predsednikov ter podpredsednikov. Vsaka 
poslanska skupina v posameznem delovnem telesu določi svoje člane.   
 
Sestava delovnih teles je tesno povezana s sestavo celotnega Državnega zbora, čeprav v 
določenih primerih obstajajo tudi nekatera odstopanja. Takšen primer sta obe nadzorni komisiji, v 
katerih poslanci koalicije nimajo večine. Ravno tako imajo v nekaterih delovnih telesih povsem 
specifičen način dela, zaradi česar jih ni mogoče enostavno primerjati z drugimi; tak primer je, na 
primer, Komisija za poslovnik, ki izdeluje mnenja o poslovniških določilih in odgovarja na vprašanja 
v zvezi s Poslovnikom, vendar pa to ni navedeno med statističnimi postavkami v prikazanih 
tabelah. Tudi pri drugih komisijah velja opozoriti, da prikazani podatki o njihovem delu zaradi 
specifičnih nalog niso docela primerljivi s podatki o delu odborov. Določene posebnosti in razlike 
obstajajo tudi pri delu posameznih odborov.  
 
V tem mandatnem obdobju je v Državnem zboru delovalo 8 komisij in 13 odborov, skupaj torej 21 
delovnih teles. 
 
V tabeli 5.1 so prikazani splošni podatki o delovnih telesih na začetku in ob koncu njihovega 
delovanja: naziv, datum ustanovitve, zastopanost poslancev vsakokratne koalicije in drugih 
poslancev v skupnem številu poslancev delovnega telesa ter podatek o pripadnosti predsednika 



48 
 

oz. predsednice posameznega delovnega telesa koalicijskim ali drugim strankam. Pri prikazu vseh 
razmerij smo upoštevali dejansko število članov posameznih delovnih teles iz vrst poslanskih 
skupin, čeprav je bilo v nekaterih delovnih telesih za posamezne poslanske skupine določenih več 
mest, ki pa so ostala nezasedena.  
 
 

Tabela št. 5.1: Sestava in vodenje delovnih teles glede na to, ali so poslanci iz vrst 
vsakokratne koalicije ali ne – stanje na začetku in ob koncu delovanja 

  

NAZIV DELOVNEGA 
TELESA 

DATUM 
USTANO-
VITVE* 

PRED- 
SEDNIK/-
CA 

KOALI-
CIJA DRUGI 

DELEŽ 
POSLANCEV 
KOAL. (%) 

SKUPAJ 

ZD KD ZD KD ZD KD ZD KD ZD KD 
KOMISIJE PO 35. 
ČLENU 
POSLOVNIKA 

 

Mandatno-volilna 
komisija 1. 8. 2014 K K 11 10 4 9 73,3 52,6 15 19 

Komisija za poslovnik 25. 8. 2014 D D 7 7 4 4 63,6 63,6 11 11 
Komisija za narodni 
skupnosti 25. 8. 2014 D D 5 5 4 4 55,6 55,6 9 9 

Komisija za nadzor 
javnih financ 25. 8. 2014 D D 4 4 5 5 44,4 44,4 9 9 

Komisija za nadzor 
obveščevalnih in 
varnostnih služb 

19. 12. 2014 D D 4 4 5 4 44,4 50,0 9 8 

Komisija za odnose s 
Slovenci v zamejstvu 
in po svetu 

25. 8. 2014 K K 6 6 5 5 54,5 54,5 11 11 

DRUGE KOMISIJE  
Komisija za peticije 
ter za človekove 
pravice in enake 
možnosti 

25. 8. 2014 D D 7 7 4 4 63,6 63,6 11 11 

Ustavna komisija 19. 9. 2014 K K 11 11 8 8 57,9 57,9 19 19 
ODBORI  
Odbor za 
gospodarstvo 25. 8. 2014 K K 10 10 7 7 58,8 58,8 17 17 

Odbor za 
infrastrukturo, okolje 
in prostor 

25. 8. 2014 K K 10 10 7 6 58,8 62,5 17 16 

Odbor za kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano  

25. 8. 2014 D D 10 10 7 7 58,8 58,8 17 17 

Odbor za finance in 
monetarno politiko 25. 8. 2014 K K 12 12 9 9  57,1 57,1 21 21 

Odbor za zunanjo 
politiko 25. 8. 2014 D D 10 10 7 7  58,8 58,8 17 17 

Odbor za obrambo 25. 8. 2014 D D 7 8 6 5 53,8 61,5 13 13 
Odbor za zdravstvo 25. 8. 2014 K K 10 10 7 7 58,8 58,8 17 17 
Odbor za 
izobraževanje, 
znanost, šport in 
mladino 

25. 8. 2014 D D 9 9 8 8 52,9 52,9 17 17 

Odbor za delo, 25. 8. 2014 K K 10 10 7 7 58,8 58,8 17 17 
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NAZIV DELOVNEGA 
TELESA 

DATUM 
USTANO-
VITVE* 

PRED- 
SEDNIK/-
CA 

KOALI-
CIJA DRUGI 

DELEŽ 
POSLANCEV 
KOAL. (%) 

SKUPAJ 

ZD KD ZD KD ZD KD ZD KD ZD KD 
družino, socialne 
zadeve in invalide 
Odbor za zadeve 
Evropske unije 25. 8. 2014 K K 9 9 6 6 60,0 60,0 15 15 

Odbor za notranje 
zadeve, javno upravo 
in lokalno 
samoupravo 

25. 8. 2014 K K 11 11 8 8 57,9 57,9 19 19 

Odbor za pravosodje 25. 8. 2014 K K 10 10 7 7 58,8 58,8 17 17 
Odbor za kulturo 25. 8. 2014 K K 8 8 7 7 53,3 53,3 15 15 
 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora.  
 
Legenda: 
ZD Začetek delovanja. 
KD Konec delovanja. 
K Poslanci koalicije. 
D Poslanci, ki niso člani poslanskih skupin vsakokratne koalicije. 
 
Opomba: 
*  Pri stalnih komisijah je naveden datum določitve njihove sestave. 
 

5.1.2 Nosilci vodilnih funkcij v delovnih telesih 
 
V tabeli št. 5.2 je prikazan seznam nosilcev vodilnih funkcij (predsednic/predsednikov in 
podpredsednic/podpredsednikov) v posameznih delovnih telesih z vsemi spremembami, do katerih 
je prišlo med mandatnim obdobjem. Če si obdobja trajanja funkcije dejansko sledijo brez 
prekinitve, tega nismo posebej prikazali. V primerih sprememb je najprej prikazan zadnji nosilec 
funkcije. Pri vseh poslancih smo navedli zgolj zadnjo poslansko skupino, katere člani/članice so bili 
do prenehanja opravljanja funkcije v posameznem delovnem telesu. 
 

Tabela št. 5.2: Seznam nosilcev vodilnih funkcij v delovnih telesih 
 

DELOVNO TELO PREDSEDNIK/CA PS PODPREDSEDNIK/CA* PS 

KOMISIJE PO 35. ČLENU 
POSLOVNIKA     

 

Mandatno-volilna komisija 

 
dr. Mitja HORVAT  
od 1. 8. 2014 
 

 
 

SMC 
 
 

Franc BREZNIK 
od 1. 3. 2016 
 
Matjaž HANŽEK 
Od 25. 8. 2014 do 1. 3. 2016 

SDS 
 
 
 

ZL 

Jani (Janko) 
MÖDERNDORFER 
od 21. 4. 2017  
 
Ivan HRŠAK 
od 1. 8. 2014 
do 21. 4. 2017 

 
SMC 

 
 
 

DeSUS 
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DELOVNO TELO PREDSEDNIK/CA PS PODPREDSEDNIK/CA* PS 

Komisija za poslovnik 

 
dr. Matej TAŠNER 
VATOVEC 
od 25. 8. 2014 

ZL 

Nada BRINOVŠEK 
od 21. 4. 2017  
 
Jani (Janko) 
MÖDERNDORFER 
od 19. 10. 2016 do 
21. 4. 2017 
 
dr. Jasna MURGEL 
od 25. 8. 2014 do 
19. 10. 2016 

SDS 
 
 
 

SMC 
 
 
 
 

SMC 
 

Komisija za narodni 
skupnosti 

Roberto BATTELLI 
od 25. 8. 2014 IMNS dr. László GÖNCZ 

od 25. 8. 2014 IMNS 

Komisija za nadzor javnih 
financ 

mag. Andrej ŠIRCELJ 
od 25. 8. 2014 

 
 

SDS 
 
 

mag. Alenka BRATUŠEK 
od 21. 4. 2017 
 
Luka MESEC 
od 25. 8. 2014 do 
21. 4. 2017 

NP 
 
 
 

ZL 

Komisija za nadzor 
obveščevalnih in 
varnostnih služb 

mag. Branko GRIMS 
od 19. 12. 2014 

 
SDS 

 
mag. Matej TONIN 
od 19. 12. 2014 

 
NSi 

Komisija za odnose s 
Slovenci v zamejstvu in po 
svetu 

Ivan HRŠAK 
od 25. 8. 2014 DeSUS Anita KOLEŠA 

od 25. 8. 2014 SMC 

 DRUGE KOMISIJE     

Komisija za peticije ter za 
človekove pravice in enake 
možnosti 

Eva IRGL 
od 25. 8. 2014 

 
 

SDS 

Erika DEKLEVA  
od 9. 7. 2015 
 
dr. Bojan DOBOVŠEK  
od 25. 8. 2014 do 9. 7. 2015 

SMC 
 
 
 

SMC  
 

Ustavna komisija dr. Milan BRGLEZ  
od 19. 9. 2014  

 
 

SMC 

Marjana KOTNIK POROPAT 
od 19. 9. 2014 DeSuS 

Danijel KRIVEC 
od 1. 3. 2016 SDS 

ODBORI 
 
 
 

    

Odbor za gospodarstvo 

Andreja POTOČNIK 
od 9. 7. 2015 
 
mag. Margareta GUČEK 
ZAKOŠEK 
od 25. 8. 2014 do 9. 7. 
2015 
 

 
SMC 
 
 
 
SMC 

Marko FERLUGA 
od 25. 8. 2014 

 
SMC 

Suzana LEP ŠIMENKO 
od 1. 3. 2016 
 
dr. Franc TRČEK  
od 25. 8. 2014 do 1. 3. 2016  

SDS 
 
 
 

ZL 
 

Odbor za infrastrukturo, 
okolje in prostor 

Igor ZORČIČ 
od 25. 8. 2014 SMC Danilo Anton RANC 

od 25. 8. 2014 SMC 
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DELOVNO TELO PREDSEDNIK/CA PS PODPREDSEDNIK/CA* PS 

dr. Franc TRČEK  
od 25. 8. 2014 Levica 

Odbor za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano  

Tomaž LISEC 
od 1. 3. 2016 
 
Iva DIMIC 
od 25. 8. 2014 do 1. 3. 
2016 

 
SDS 

 
 

NSi 

Violeta TOMIĆ 
od 25. 8. 2014 Levica 

Simon ZAJC 
od 25. 8. 2014 

 
SMC 

Odbor za finance in 
monetarno politiko 

Urška BAN 
od 25. 8. 2014 

 
SMC 

 

mag. Marko POGAČNIK 
od 21. 4. 2017 
 
mag. Alenka BRATUŠEK 
od 1. 3. 2016 do 21. 4. 2017 

SDS 
 
 
 

NP 
 

Vojka ŠERGAN 
Od 5. 10. 2016 
 
Tilen BOŽIČ 
od 25. 8. 2014 do 23. 9. 2016 

SMC 
 
 
 

SMC 

Odbor za zunanjo politiko Jožef HORVAT 
od 25. 8. 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

NSi 

mag. Branislav RAJIĆ 
od 25. 8. 2014 SMC 

mag. Julijana BIZJAK 
MLAKAR  
od 21. 6. 2016 
 
Peter VILFAN 
od 21. 10 2015 do 21. 6. 2016 
 
mag. Jana JENKO  
od 30. 9. 2014 do 21. 10 2015 
 
Karl Viktor ERJAVEC 
od 25. 8. 2014 do 18. 9. 2014 

 
DeSUS 

 
 
 

DeSUS  
 
 
 

DeSUS 
 
 

DeSUS 

Odbor za obrambo 

Žan MAHNIČ 
od 2. 10. 2015 
 
Peter VILFAN 
od 25. 8. 2014 do 16. 9. 
2015 

SDS 
 
 

DeSUS 

Marjan DOLINŠEK 
od 25. 8. 2014 SMC 

Benedikt KOPMAJER 
od 25. 8. 2014  DeSUS 

Odbor za zdravstvo 

 
 

Tomaž GANTAR 
od 25. 8. 2014 

 
 

DeSUS 

Branko ZORMAN 
od 25. 8. 2014 SMC 

Marijan POJBIČ 
od 20. 5. 2016 
 
mag. Jernej VRTOVEC 
od 25. 8. 2014 do 1. 3. 2016 

SDS 
 
 
 

NSi 

Odbor za izobraževanje, 
znanost, šport in mladino 

dr. Mirjam BON 
KLANJŠČEK 
od 23. 9. 2015 in od 25. 
8. 2014 do 16. 9. 2015  

NP  

mag. Bojana MURŠIČ od 
19. 1. 2018  
 
Janko VEBER od 24. 4. 2015 
do 19. 1. 2018 
 
dr. Franc KRIŽANIČ od 

SD 
 
 

SD 
 
 

SD 
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DELOVNO TELO PREDSEDNIK/CA PS PODPREDSEDNIK/CA* PS 

30. 9. 2014 do 9. 4. 2015 
 
Matjaž NEMEC 
od 25. 8. 2014 do 30. 9. 2014 

 
 
 

SD 
Saša TABAKOVIĆ od 19. 10. 
2016  
 
Irena KOTNIK 
od 25. 8. 2014 do 
19. 10. 2016 

SMC 
 
 
 

SMC 

Odbor za delo, družino, 
socialne zadeve in invalide 

Uroš PRIKL 
od 30. 9. 2014 
 
mag. Julijana BIZJAK 
MLAKAR  
od 25. 8. 2014 do 18. 9. 
2014 

 
 
 

DeSUS 
 
 
 

DeSUS 

Marija BAČIČ 
od 30. 9. 2014 
 
mag. Dejan ŽIDAN  
od 25. 8. 2014 do 18. 9. 2014 

SD 
 
 
 

SD 
 

dr. Jasna MURGEL 
od 19. 10. 2016 
 
Irena GROŠELJ KOŠNIK 
od 25. 8. 2014 do 
19. 10. 2016  

SMC 
 
 
 

SMC 

Odbor za zadeve 
Evropske unije  

Kamal Izidor SHAKER 
od 25. 8. 2014  

 
 
 
 
 
 

SMC 

Marinka LEVIČAR 
od 25. 8. 2014  DeSUS 

Ljubo ŽNIDAR 
od 21. 4. 2017 
 
mag. Marko POGAČNIK 
od 1. 3. 2016 do 21. 4. 2017 
 
Jožef HORVAT 
od 25. 8. 2014 do 1. 3. 2016 

SDS 
 
 
 

SDS 
 
 
 

NSi 

Odbor za notranje zadeve, 
javno upravo in lokalno 
samoupravo 

mag. Dušan VERBIČ 
od 5. 10. 2016 
 
mag. Lilijana KOZLOVIČ 
od 25. 8. 2014 do 23. 9. 
2016 

 
SMC 

 
 
 

SMC 

Franc LAJ  
od 1. 3. 2016 NP 

Janja SLUGA 
od 21. 4. 2016 
 
mag. Bojana MURŠIČ 
od 25. 8. 2014 do 21. 4. 2016 

SMC 
 
 
 

SD 

Odbor za pravosodje 

Jan ŠKOBERNE 
od 20. 5. 2016 
 
Matjaž NEMEC 
od 9. 7. 2015 do 20. 5. 
2016 
 
mag. Bojana MURŠIČ 
od 30. 9. 2014 do 9. 7. 
2015 
 
Andreja KATIČ 
od 25. 8. 2014 do 30. 9. 

SD 
 
 
 

SD 
 
 
 

SD 
 
 
 

SD 

Iva DIMIC 
od 25. 8. 2014  

NSi 

Ksenija KORENJAK KRAMAR 
od 25. 8. 2014  SMC 
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DELOVNO TELO PREDSEDNIK/CA PS PODPREDSEDNIK/CA* PS 

2014 

Odbor za kulturo dr. Dragan MATIĆ SMC 

Marija Antonija KOVAČIČ 
od 30. 9. 2014 
 
Marjana KOTNIK POROPAT 
od 25. 8. 2014 do 30. 9. 2014 

DeSUS 
 
 
 

DeSUS 
Anja BAH ŽIBERT 
od 1. 3. 2016 
 
Ljudmila NOVAK 
od 25. 8. 2014 do 1. 3. 2016 

SDS 
 
 
 

NSi 

 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora.  
 
Opomba: 
*  Stolpec, ki prikazuje podpredsednice/podpredsednike, je pri posameznem delovnem telesu v primeru obstoja 

dveh podpredsedniških mest razdeljen s črto.  
 

5.1.3 Podatki o delu delovnih teles 
 
V nadaljevanju (tabele od št. 5.3 do 5.8 in grafi od št. 5.1 do 5.3) so prikazani podatki o delu 
delovnih teles, in sicer med drugim o:  

- številu in vrsti sej,  
- njihovem trajanju,  
- obravnavanih točkah, zakonih, drugih aktih in vloženih amandmajih ter  
- nekaterih drugih aktivnostih delovnih teles, kot so npr.: naročene raziskave, obravnavanje 

poročil in mnenj, seznanitve itd.  
 
V tabeli št. 5.3 so tiste seje, ki sta jih po dve delovni telesi opravili skupaj, upoštevane pri vsakem 
delovnem telesu posebej. Enako velja tudi za trajanje sej, število točk dnevnega reda (tabela št. 
5.4) in število navzočih na sejah (tabela št. 5.5).  
 
 

Tabela št. 5.3: Podatki o delu delovnih teles (seje) 
 

DELOVNO TELO 

S E J E 

Skupaj Nuj-
ne 

Ko-
resp. 

Javne Zaprte  
za jav-
nost 

Št. 
točk Trajanje 

Seje 
izven 

DZ v ce-
loti 

del-
no 

KOMISIJE PO 35.  
ČLENU POSLOVNIKA  

                  

Mandatno-volilna 
komisija 79 36 - 69 7 3 250 186:59 - 

Komisija za poslovnik 14 8 - 14 - - 27 13:47 - 

Komisija za narodni 
skupnosti 15 8 - 15 - - 32 23:40 - 
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DELOVNO TELO 

S E J E 

Skupaj Nuj-
ne 

Ko-
resp. 

Javne Zaprte  
za jav-
nost 

Št. 
točk Trajanje 

Seje 
izven 

DZ v ce-
loti 

del-
no 

Komisija za nadzor 
javnih financ 94 42 - 87 6 1 166 282:04 1 

Komisija za nadzor 
obveščevalnih in 
varnostnih služb  

72 53 - 11 1 60 157 187:09 2 

Komisija za odnose s 
Slovenci v zamejstvu in 
po svetu 

16 12 - 13 2 1 23 32:34 - 

DRUGE KOMISIJE          

Komisija za peticije ter 
za človekove pravice in 
enake možnosti 

52 33 - 51 1 - 69 143:46 - 

 Ustavna komisija 6 2 - 5 1 - 8 30:35 - 

ODBORI          

Odbor za gospodarstvo 87 55 - 79 4 4 166 231:11 1 

Odbor za 
infrastrukturo, okolje in 
prostor 

114 76 - 107 3 4 245 292:46 5 

Odbor za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 98 69 - 94 2 2 159 280:49 4 

Odbor za finance in 
monetarno politiko 138 90 - 122 4 12 342 443:03 - 

Odbor za zunanjo 
politiko 185 69 - 80 40 64 530 318:45 4 

Odbor za obrambo 86 64 - 69 1 16 131 175:06 1 

Odbor za zdravstvo 74 44 - 74 - - 124 179:50 - 

Odbor za 
izobraževanje, 
znanost, šport in 
mladino 

79 36 - 77 - 2 118 185:58 1 

Odbor za delo, družino, 
socialne zadeve in 
invalide 

123 74 - 115 6 2 235 278:58 2 

Odbor za zadeve 
Evropske unije 225 56 - 160 45 21 653 368:08 - 

Odbor za notranje 
zadeve, javno upravo 
in lokalno samoupravo 

114 68 - 113 - 1 284 291:40 1 

Odbor za pravosodje 83 35 - 81 - 2 183 175:10 - 
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DELOVNO TELO 

S E J E 

Skupaj Nuj-
ne 

Ko-
resp. 

Javne Zaprte  
za jav-
nost 

Št. 
točk Trajanje 

Seje 
izven 

DZ v ce-
loti 

del-
no 

Odbor za kulturo 57 28 - 55 - 2 83 129:43 1 

SKUPAJ 1811 958 - 1491 123 197 3985 4251:41 23 

 
Vir: Podatki, ki so jih zagotovili sekretarke in sekretarji delovnih teles, ter podatkovne zbirke Državnega 
zbora. 
 
 
 

Graf št. 5.1: Število sej delovnih teles 
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Graf št. 5.2: Skupno trajanje sej delovnih teles (v urah) 
 
 

 
 
 

Tabela št. 5.4: Podatki o delu delovnih teles (vsebina, prvi del) 
 

DELOVNO TELO 
Obravnavane točke 

Ustavno 
sodišče – 

število 
obravnav. 

zadev 

Število 
mnenj 

lokalnih 
skupnosti, 

ki jih prejme 
MDT (145/1 

Posl.) 

Obravnava 
poročil, 

posredovanih 
DZ, na MDT 
(41/4 Posl.) 

Skupaj Brez 
dodelitve 

KOMISIJE PO 35. ČLENU 
POSLOVNIKA       

Mandatno-volilna komisija 250 124 4 - 8 

Komisija za poslovnik 27 21 - - - 

Komisija za narodni skupnosti 32 9 - - 2 

Komisija za nadzor javnih financ 166 126 - - 31 

Komisija za nadzor obveščevalnih in 
varnostnih služb  157 130 - - 2 

Komisija za odnose s Slovenci v 
zamejstvu in po svetu 23 17 - - - 
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DELOVNO TELO 
Obravnavane točke 

Ustavno 
sodišče – 

število 
obravnav. 

zadev 

Število 
mnenj 

lokalnih 
skupnosti, 

ki jih prejme 
MDT (145/1 

Posl.) 

Obravnava 
poročil, 

posredovanih 
DZ, na MDT 
(41/4 Posl.) 

Skupaj Brez 
dodelitve 

DRUGE KOMISIJE      
Komisija za peticije ter za človekove 
pravice in enake možnosti 69 62 - - - 

 Ustavna komisija 8 - - 35 1 

ODBORI      
Odbor za gospodarstvo 166 55 4 3 5 

Odbor za infrastrukturo, okolje in 
prostor 245 70 6 32 22 

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 159 92 4 24 5 

Odbor za finance in monetarno 
politiko 342 22 26 31 68 

Odbor za zunanjo politiko 530 401 - - 3 

Odbor za obrambo 131 71 4 - - 

Odbor za zdravstvo 124 70 5 6 - 

Odbor za izobraževanje, znanost, 
šport in mladino 118 33 1 - 10 

Odbor za delo, družino, socialne 
zadeve in invalide 235 75 23 18 23 

Odbor za zadeve Evropske unije 653 399 - - - 

Odbor za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo 284 60 17 69 24 

Odbor za pravosodje 183 48 9 9 25 

Odbor za kulturo 83 14 3 - 18 

SKUPAJ 3985 1899 106 227 247 
 
Vir: Podatki, ki so jih zagotovili sekretarke in sekretarji delovnih teles. 
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Graf št. 5.3: Število točk na dnevnem redu sej delovnih teles 
 

 
 

Tabela št. 5.5: Podatki o delu delovnih teles (vsebina, drugi del) 
 

DELOVNO TELO 

Navzoči 
po 51/2 
Posl. 

Seznanitve s 
predlogi, 

pobudami in 
vprašanji 

civilne 
družbe (41/3 

Posl.) 

Raziskave 
zunanjih 
institucij 

Raziskave 
Raziskov. 
oddelka 

Javne 
predst. 
mnenj 

KOMISIJE PO 35. ČLENU POSLOVNIKA  
     

Mandatno-volilna komisija - - - - - 

Komisija za poslovnik - - - 1 - 

Komisija za narodni skupnosti 95 - - - - 

Komisija za nadzor javnih financ 445 - - - - 

Komisija za nadzor obveščevalnih in 
varnostnih služb  

232 8 1 3 - 

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu 
in po svetu 

124 - - - - 
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DELOVNO TELO 

Navzoči 
po 51/2 
Posl. 

Seznanitve s 
predlogi, 

pobudami in 
vprašanji 

civilne 
družbe (41/3 

Posl.) 

Raziskave 
zunanjih 
institucij 

Raziskave 
Raziskov. 
oddelka 

Javne 
predst. 
mnenj 

DRUGE KOMISIJE           

Komisija za peticije ter za človekove pravice 
in enake možnosti 

229 - - - - 

Ustavna komisija 26 35 4 - - 

ODBORI           

Odbor za gospodarstvo 389 49 - 1 1 

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor 344 53 - 1 2 

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 379 1 - - 2 

Odbor za finance in monetarno politiko 649 134 - 1 - 

Odbor za zunanjo politiko 138 - - 2 1 

Odbor za obrambo 607 4 - 4 1 

Odbor za zdravstvo 642 68 - - 1 

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in 
mladino 

380 - - - 3 

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in 
invalide 

734 177 - - - 

Odbor za zadeve Evropske unije 515 1 - 1 3 

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in 
lokalno samoupravo 

170 50 - - 1 

Odbor za pravosodje 170 98 - - 2 

Odbor za kulturo 182 - - - 2 

SKUPAJ 6450 678 5 14 19 

 
Vir: Podatki, ki so jih zagotovili sekretarke in sekretarji delovnih teles, ter podatkovne zbirke Državnega 
zbora.  
 
 

Tabela št. 5.6: Podatki o delu delovnih teles (zakoni) 
 

DELOVNO TELO Skupaj MDT ZDT RED NUJ SKR POS 

KOMISIJE PO 35. ČLENU POSLOVNIKA         

Mandatno-volilna komisija 4 3 1 2 - 2 - 

Komisija za poslovnik - - - - - - - 

Komisija za narodni skupnosti 4 1 3 4 - - - 

Komisija za nadzor javnih financ 3 - 3 - 3 - - 

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih 
služb  

- - - - - - 2 
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DELOVNO TELO Skupaj MDT ZDT RED NUJ SKR POS 

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po 
svetu 

- - - - - - - 

DRUGE KOMISIJE               

Komisija za peticije ter za človekove pravice in 
enake možnosti 

2 - 2 2 - - - 

Ustavna komisija - - - - - - - 

ODBORI               

Odbor za gospodarstvo 40 40 - 24 2 14 9 

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor 65 65 - 32 15 18 13 

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 28 23 5 11 5 12 6 

Odbor za finance in monetarno politiko 97 97 - 41 35 21 7 

Odbor za zunanjo politiko 83 83 - 2 81 - 1 

Odbor za obrambo 4 4 - 3 1 - - 

Odbor za zdravstvo 28 23 5 12 6 10 11 

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino 37 31 6 24 4 9 5 

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide 68 68 - 23 12 33 23 

Odbor za zadeve Evropske unije 1 1 - 1 - - 1 

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo 

75 69 6 43 12 20 25 

Odbor za pravosodje 41 40 1 28 3 10 6 

Odbor za kulturo 19 14 5 14 - 5 3 

SKUPAJ 599 562 37 266 179 154 112 
 
Vir: Podatki, ki so jih zagotovili sekretarke in sekretarji delovnih teles. 
 
Legenda: 
POS Število zakonov, ki so jih vložili poslanci. 
RED Število zakonov, ki jih je delovno telo obravnavalo v rednem postopku. 
NUJ Število zakonov, ki jih je delovno telo obravnavalo v nujnem postopku. 
SKR Število zakonov, ki jih je delovno telo obravnavalo v skrajšanem postopku.  
 
 

Tabela št. 5.7: Podatki o delu delovnih teles – obravnavana mnenja Državnega sveta,  
število vetov in drugi obravnavani akti 

 

DELOVNO TELO 
DRŽAVNI SVET Drugi 

akti 
Obravnavana 

mnenja 
Veta ne 
podpira 

Veto 
podpira 

KOMISIJE PO 35. ČLENU POSLOVNIKA      
Mandatno-volilna komisija - - - 201 

Komisija za poslovnik - - - 1 
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DELOVNO TELO 
DRŽAVNI SVET Drugi 

akti 
Obravnavana 

mnenja 
Veta ne 
podpira 

Veto 
podpira 

Komisija za narodni skupnosti 1 - - 8 

Komisija za nadzor javnih financ 1 - - 16 
Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih 
služb  - - - 4 

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po 
svetu - - - 9 

DRUGE KOMISIJE         
Komisija za peticije ter za človekove pravice in 
enake možnosti - - - 7 

 Ustavna komisija 1 - - 6 

ODBORI         

Odbor za gospodarstvo 40 1 - 19 

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor 74 5 - 19 

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 20 - - 10 

Odbor za finance in monetarno politiko 102 7 - 42 

Odbor za zunanjo politiko 27 - - 14 

Odbor za obrambo - - - 9 

Odbor za zdravstvo 22 - - 16 

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino 29 1 - 14 

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide 66 1 - 26 

Odbor za zadeve Evropske unije 1 - - 9 
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo 63 3 - 59 

Odbor za pravosodje 38 - 1 23 

Odbor za kulturo 21 2 - 6 

SKUPAJ 506 20 1 518 
 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora in podatki, ki so jih zagotovili sekretarke in sekretarji delovnih teles. 
 
 

Tabela št. 5.8: Podatki o delu delovnih teles – amandmaji 
 

DELOVNO TELO Amandmaji  
MDT 

Amandmaji  
ZDT 

Amandmaji 
v nujnem, 

skrajšanem 
postopku in 
v postopku 
ratif. med. 

pogodb 

Uskladitveni 
amandmaji 

Amandmaji 
k aktom 

KOMISIJE PO 35. ČLENU 
POSLOVNIKA 

     

Mandatno-volilna komisija - - - - - 
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DELOVNO TELO Amandmaji  
MDT 

Amandmaji  
ZDT 

Amandmaji 
v nujnem, 

skrajšanem 
postopku in 
v postopku 
ratif. med. 

pogodb 

Uskladitveni 
amandmaji 

Amandmaji 
k aktom 

Komisija za poslovnik - - - - 6 

Komisija za narodni 
skupnosti 1 3 - - - 

Komisija za nadzor javnih 
financ - - - - - 

Komisija za nadzor 
obveščevalnih in 
varnostnih služb 

- - - - - 

Komisija za odnose s 
Slovenci v zamejstvu in 
po svetu 

- - - - - 

DRUGE KOMISIJE           
Komisija za peticije ter za 
človekove pravice in 
enake možnosti 

- - - - - 

Ustavna komisija 1 - - - 1 

ODBORI           

Odbor za gospodarstvo 147 - 13 - 9 

Odbor za infrastrukturo, 
okolje in prostor 447 - 35 - 12 

Odbor za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 51 - 47 - - 

Odbor za finance in 
monetarno politiko 33 - 16 - - 

Odbor za zunanjo politiko 8 - 2 - 4 

Odbor za obrambo 1 - 1 - - 

Odbor za zdravstvo 30 - 13 - 1 

Odbor za izobraževanje, 
znanost, šport in mladino 119 - 3 - 5 

Odbor za delo, družino, 
socialne zadeve in 
invalide 

43 - 8 - - 

Odbor za zadeve 
Evropske unije 2 - - - 3 

Odbor za notranje 
zadeve, javno upravo in 
lokalno samoupravo 

61 - 12 - 12 

Odbor za pravosodje 67 - 4 - - 

Odbor za kulturo 78 - - - - 

SKUPAJ 1089 3 154 - 53 
 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora in podatki, ki so jih zagotovili sekretarke in sekretarji delovnih teles. 
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5.1.4 Pododbori 
 
V tem mandatnem obdobju ni v Državnem zboru deloval noben pododbor.  
 

5.2 Preiskovalne komisije 
 
Ustava Republike Slovenije v 93. členu daje Državnemu zboru pristojnost odrediti preiskavo o 
zadevah javnega pomena. Parlamentarno preiskavo ureja Zakon o parlamentarni preiskavi (Ur. l. 
RS, št. 63/93, s spremembami: Ur.l. RS, št. 63/1994-KZ (70/1994-KZ (70/1994 popr.), 59/2000, 
55/2011 Odl. US: U-I-50/11-20) in Poslovnik o parlamentarni preiskavi (Ur. l. RS, št. 63/93, s 
spremembami: Ur.l. RS, št. 4/1999, 59/2000, 33/2003, 55/2011, Odl. US: U-I-50/11-20). Splošno 
določbo o parlamentarni preiskavi (2. člen) pa vsebuje tudi Poslovnik Državnega zbora. 
Parlamentarno preiskavo mora Državni zbor odrediti, če to zahteva tretjina poslancev ali Državni 
svet. Vsebina in obseg preiskave sta določena s sklepom o ustanovitvi komisije oziroma odreditvi 
parlamentarne preiskave. Komisija vodi preiskavo v imenu Državnega zbora. 
 

5.2.1 Odrejene preiskave, sestava in delo preiskovalnih komisij 
 
V mandatnem obdobju 2014–2018 so bile odrejene 4 parlamentarne preiskave o zadevah javnega 
pomena in imenovane 4 parlamentarne preiskovalne komisije. 
 
Legenda: 
 
PK1 – Preiskovalna komisija za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 
6 Termoelektrarne Šoštanj  
PK2 – Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov 
in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji 
PK3 – Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje 
in nakupa žilnih opornic 
PK4 – Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske 
proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB, d. d., ter domnevnega 
pranja denarja v Novi KBM, d .d. 
 
 

Tabela št. 5.9: Odrejene preiskave o zadevah javnega pomena in imenovanje  
ter sestava preiskovalnih komisij 

 
PREISKOVALNE 
KOMISIJE (PK) PK1 PK2 PK3 PK4 

Datum zahteve za 
odreditev 
parlamentarne 
preiskave in 
navedba v 
Uradnem listu RS 

Odreditev: 
30. 1. 2015 

Ur. l. RS, št. 8/15 

Odreditev: 
24. 4. 2015 

Ur. l. RS, št. 30/15 

Odreditev: 
30. 3. 2016 

Ur. l. RS, št. 24/16 

Odreditev: 
11. 7. 2017 

Ur. l. RS, št. 37/17 

Ustanovitev in 
imenovanje 3. 3. 2015 18. 6. 2015 21. 4. 2016 14. 7. 2017 

Število in 
zastopanost 
poslanskih 
skupin ob 
ustanovitvi in 
imenovanju 

č n č n č n č n 
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PREISKOVALNE 
KOMISIJE (PK) PK1 PK2 PK3 PK4 

SMC  1 1 1 1 1 1 1 1 
SDS  1 1 1 1 1 1 - - 
DeSUS  1 1 1 1 1 1 1 1 
SD  1 1 1 1 1 1 1 1 
ZL  1 1 1 1 1 1 - - 
NSi  1 1 1 1 1 1 1 1 
Levica - - - - - - 1 1 
ZaAB - - - - - - - - 
IMNS  - - - - - - - - 
NP  1 1 1 1 1 1 - - 
NeP  - - - - - - - - 
Število strokovnih 
sodelavcev (7/2. 
čl. PoPPre) 

1 6 1 1 

Število in 
zastopanost 
poslanskih 
skupin ob koncu 
mandata 

č n č n č n č n 

SMC  1 1 1 1 1 1 1 1 
SDS  1 1 1 1 1 1 - - 
DeSUS  1 1 1 1 1 1 1 1 
SD  1 1 1 1 1 1 1 1 
Levica  - 1 1 1 1 1 1 1 
NSi  1 1 1 1 1 1 1 1 
IMNS  - - - - - - - - 
NP  - - 1 1 1 1 - - 
NeP  1 - 1 - - - - - 
Število sprememb 
v sestavi 3 2 5 4 1 - - - 

Od tega na podlagi 
3. člena ZPPre - - - - - - - - 

Število strokovnih 
sodelavcev (7/2. 
člena PoPPre)* 

3 6 1 2 

Datum prve seje 25. 3. 2015 13. 7. 2015 18. 5. 2016 1. 9. 2017 
Datum zadnje 
seje v mandatu 23. 3. 2018 10. 4. 2018 14. 3. 2018 24. 5. 2018 

 
Vir: Sekretarji preiskovalnih komisij. 
 
Legenda: 

- č – člani; 
- n – namestniki; 
- PoPPre – Poslovnik o parlamentarni preiskavi; 
- ZPPre – Zakon o parlamentarni preiskavi. 
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Tabela št. 5.10: Delo preiskovalnih komisij  
 

PREISKOVALNE KOMISIJE PK1 PK2 PK3 PK4 

Seje PK:                     
 - število sej,                  
 - skupno trajanje sej (h/m),            
 - število pripravljalnih preiskovalnih dejanj izven 
sedeža DZ (13/2 čl. PoPPre). 

 
50 

110/23  
- 

 
64 

163/25 
- 

 
52 

93/07 
- 

 
26 

62/33 
2 

Število sklepov o izvedbi pripravljalnega 
preiskovalnega dejanja: 
- število zahtev v zvezi s Sklepom na podlagi 12/2 
čl. PoPPre,                   
- število zavrnitev izvajanja 14. čl. ZPPre,                      
- število primerov uveljavljanja prisilne pridobitve 
gradiv preko sodišča,                      
- število pooblaščencev (14/1 čl. PoPPre). 

 
4 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
139 

 
- 

36 
 

36 
- 

 
18 
 
- 

18 
 

17 
- 

 
2 
 
- 
4 
 
1 
- 

Določitev preiskovanca (7. čl. ZPPre)                       
- število preiskovancev. - - - - 

Dokazni sklep:                
- število zahtev v zvezi z Dokaznim sklepom na 
podlagi 12/2 čl. PoPPre,                        
- število sprememb/dopolnitev Dokaznega sklepa 
6/2 čl. ZPPre), 
- število razveljavitev sprejetega dokaznega 
sklepa. 

 
2 
 
7 
 
- 

2 
 
9 
 
- 

 
1 
 

16 
 
- 

 
2 
 
5 
 
- 

Priče:                       
- število z dokaznim sklepom določenih prič,         
- število dejansko opravljenih zaslišanj,                        
- število ponovno zaslišanih prič. 

 
54 
52 
2 

 
107 
74 
2 

 
65 
55 
- 

 
57 
52 
- 

Število ogledov izven prostorov DZ (13/2 čl. 
PoPPre) - - - - 

Izvedenci:                   
- število določenih izvedencev,          
- število ur dela izvedenca. 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Število prisilnih ukrepov:  
(13/4 čl. ZPPre – privedba, denarne kazni, 
hišna/osebna preiskava, zaseg predmetov).                                                     

- - - 
 
- 

Vmesna poročila:           
- število vmesnih poročil sprejetih na komisiji (22/3 
čl. PoPPre),                      
- število vmesnih poročil sprejetih na seji DZ, 
- poročilo sprejeto po 23/1 čl. PoPPre). 

 
 
2 
2 
2 

 
 
2 
2 
2 

 
 
1 
1 
1 

 
 
- 
- 
- 

Končno poročilo:             
- predlog končnega poročila oblikovan (22/1 čl. 
PoPPre)      
- končno poročilo sprejeto na PK, 
- končno poročilo obravnavano na seji DZ. 

 
1 
 
1 
1 

 
1 
 
1 
1 

 
1 
 
1 
1 

 
1 
 
1 
1 

Parlamentarna preiskava zaključena dne (23/2 
čl. PoPPre). 10. 4. 2018 26. 4. 2018 10. 4. 2018 24. 5. 2018 

 
Vir: Sekretarji preiskovalnih komisij. 
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5.3 Druge oblike delovanja Državnega zbora 
 
Med druge oblike delovanja poslancev Državnega zbora spadajo dejavnosti v mednarodnih 
parlamentarnih institucijah, skupinah prijateljstva ter Klub parlamentark. Mednarodna dejavnost je 
prikazana v 8. poglavju, zato na tem mestu na kratko prikazujemo samo Klub parlamentark.  
 
 
Klub parlamentark 
 
Klub parlamentark Državnega zbora deluje kot oblika medstrankarskega povezovanja poslank 
Državnega zbora in kot forum za razpravljanje o aktualnih zadevah, skupnih vsem poslankam. 
Ustanovljen je bil v juniju 2017 na pobudo predsednika Državnega zbora. Članice kluba so vse 
poslanke Državnega zbora.  
 
Klub ima svoj poslovnik, s katerim se urejata njegova organizacija in način delovanja. 
Predsedovanje klubu se izmenjuje vsakih šest mesecev. Prvo predsedovanje pripade poslanki iz 
največje poslanske skupine, nato pa po vrsti poslankam poslanskih skupin glede na velikost. Prvo 
konstitutivno sejo kluba v novem mandatu Državnega zbora skliče predsednik Državnega zbora v 
dveh mesecih po konstituiranju, do določitve predsednice pa jo vodi najstarejša poslanka 
posameznega sklica Državnega zbora. Seje potekajo najmanj enkrat mesečno, praviloma v 
četrtek, ko poteka redna seja Državnega zbora.  
 
Dejavnost kluba obsega seje, delovne obiske v različnih delih Slovenije ter srečanja z 
zainteresiranimi javnostmi. Klub je imel od ustanovitve do konca mandata 9 rednih sej in 5 
korespondenčnih sej.  
Klub imenuje tudi kontaktno osebo v okviru Svetovnega foruma žensk v parlamentih (Women in 
Parliaments (WIP)).  
 
Ob 25-letnici Državnega zbora je klub izdal publikacijo Poslanke Državnega zbora: uradno in 
osebno od prvega do sedmega mandata (1992−2017). Publikacija obsega podatke o poslanskem 
delu in osebne prispevke poslank vseh dosedanjih sklicev Državnega zbora ter s tem osvetljuje 
položaj žensk v politiki, njihove dosežke in vizijo.  
 
Več informacij o delovanju kluba je na voljo na spletnem portalu Državnega zbora.  
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6 POSLANSKE SKUPINE IN NEPOVEZANI POSLANCI 
 

6.1 Sestava poslanskih skupin, spremembe v sestavi, nepovezani poslanci 
 

Tabele od št. 6.1 do št. 6.9 prikazujejo sestavo po poslanskih skupinah in spremembe v sestavi 
med mandatom. V tabeli št. 6.10 so podatki o nepovezanih poslancih. 
 
Metodološko pojasnilo: Zaporedna številka označuje aktualno sestavo oziroma funkcijo ob koncu 
mandatnega obdobja. V tretjem stolpcu je navedeno trajanje funkcije oziroma morebitne spremembe (v 
skladu z Zakonom o poslancih in Zakonom o volitvah v Državni zbor). V zadnji vrstici tabel je podatek o tem, 
kdo je opravljal funkcijo sekretarja poslanske skupine (stanje ob koncu mandata).  

 
 

Tabela 6.1: Poslanska skupina Stranke modernega centra  
 

Poslanska skupina STRANKE MODERNEGA CENTRA  
ustanovljena 1. 8. 2014  
(do 9. 3. 2015 PS STRANKE MIRA CERARJA – 
sprememba imena) 

 
SPREMEMBE 

1. Vodja DR. SIMONA KUSTEC LIPICER  
2. Namestnica vodje ANITA KOLEŠA Funkcijo namestnice vodje je opravljala od 

28. 9. 2016. 
   3. Namestnik vodje  DR. DRAGAN MATIĆ Funkcijo namestnika vodje je opravljal od 

4. 9. 2017. 
4. DEJAN BALAŽIC Funkcijo poslanca je opravljal od 26. 4. 2018, ko 

mu je bil potrjen mandat namesto mag. Tanje 
Cink (odstop s funkcije), gl. ZPos in ZVDZ.  

5. URŠKA BAN  
 SREČKO BLAŽIČ Funkcijo poslanca je opravljal do 2. 3. 2015, ko 

se je Državni zbor seznanil z njegovo odstopno 
izjavo (ta je bila podana 5. 2. 2015). 

 TILEN BOŽIČ Funkcijo poslanca je opravljal do 23. 9. 2016 
(imenovan je bil za državnega sekretarja na 
Ministrstvu finance), gl. ZPos. 

6. DR. MILAN BRGLEZ   
 DR. MIRO CERAR Funkcijo poslanca je opravljal do 25. 8. 2014 

(izvoljen za predsednika Vlade), gl. ZPos. 
 MAG. TANJA CINK Funkcijo poslanke je opravljala do 26. 4. 2018, 

ko se je Državni zbor seznanil z njeno odstopno 
izjavo (ta je bila podana 23. 4. 2018). 

7. ERIKA DEKLEVA  
 DR. BOJAN DOBOVŠEK Član PS do 1. 7. 2015 (izstop). 

8. MARJAN DOLINŠEK  
9. MARKO FERLUGA  
10. IRENA GROŠELJ KOŠNIK  

 MAG. MARGARETA 
GUČEK ZAKOŠEK 

Funkcijo poslanke je opravljala do 9. 7. 2015 
(imenovana je bila za državno sekretarko na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo). 
Od 29. 2. 2016 je ponovno opravljala funkcijo 
poslanke (prenehanje opravljanja funkcija 
državne sekretarke) do 29. 2. 2016, ko se je 
Državni zbor seznanil z njeno odstopno izjavo 
(ta je bila podana 25. 2. 2016), gl. ZPos. 
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Poslanska skupina STRANKE MODERNEGA CENTRA  
ustanovljena 1. 8. 2014  
(do 9. 3. 2015 PS STRANKE MIRA CERARJA – 
sprememba imena) 

 
SPREMEMBE 

11. DR. MITJA HORVAT  
12. MAG. ALEKSANDER KAVČIČ   
13. KSENIJA KORENJAK KRAMAR  
14. IRENA KOTNIK  

 MAG. LILIJANA KOZLOVIČ Funkcijo poslanke je opravljala do 23. 9. 2016, 
ko se je Državni zbor seznanil z njeno odstopno 
izjavo (ta je bila podana 22. 9. 2016). 
Do 23. 9. 2016 je opravljala funkcijo namestnice 
vodje PS. 

 MAG. BOJAN KRAJNC Funkcijo poslanca je opravljal od 3. 3. 2015 
namesto Srečka Blažiča (odstop s funkcije 
poslanca), gl. ZPos in ZVDZ. 
Član PS SMC je bil do 20. 4. 2018. 

 FRANC LAJ Član PS SMC je bil do 28. 1. 2016 (izstop). 
15. TEJA LJUBIČ Funkcijo poslanke je opravljala od 27. 9. 2016 

namesto Tilna Božiča (imenovan je bil za 
državnega sekretarja na Ministrstvu za finance), 
gl. ZPos. 

 MAG. KLAVDIJA MARKEŽ  Funkcijo poslanke je opravljala do 27. 3. 2015 
(imenovana je bila za ministrico za 
izobraževanje, znanost in šport). Z 9. 4. 2015 je 
ponovno opravljala funkcijo poslanke 
(prenehanje opravljanja funkcije ministrice za 
izobraževanje, znanost in šport). Isti dan se je 
Državni zbor seznanil z njeno odstopno izjavo 
(ta je bila podana 2. 4. 2015) in ji je prenehal 
mandat, gl. ZPos.  

16. JANI (JANKO) 
MÖDERNDORFER 

Član PS SMC je bil od 29. 1. 2016. 

17. DR. JASNA MURGEL  
18. VLASTA POČKAJ Funkcijo poslanke je opravljala od 27. 9. 2016 

namesto mag. Lilijane Kozlovič (odstop s 
funkcije), gl. ZPos in ZVDZ. 

19. ANDREJA POTOČNIK  
20. IVAN PRELOG  
21. DUŠAN RADIČ Funkcijo poslanca je opravljal od 31. 3. 2015 

namesto mag. Klavdije Markež (imenovana je 
bila za ministrico za izobraževanje, znanost in 
šport) do 9. 4. 2015 (mag. Klavdija Markež 
ponovno opravlja funkcijo poslanke). Isti dan 
9. 4. 2015 mu je bil ponovno potrjen poslanski 
mandat (odstop mag. Klavdije Markež s 
funkcije), gl. ZPos in ZVDZ. 
Član PS SMC je bil od 10. 4. 2015. 

22. MAG. BRANISLAV RAJIĆ  
23. DANILO ANTON RANC  
24. KAMAL IZIDOR SHAKER  
25. JANJA SLUGA  
26. VOJKA ŠERGAN  
27. IVAN ŠKODNIK  
28. MARUŠA ŠKOPAC  
29. SAŠA TABAKOVIĆ Funkcijo poslanca je opravljal od 9. 7. 2015 
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Poslanska skupina STRANKE MODERNEGA CENTRA  
ustanovljena 1. 8. 2014  
(do 9. 3. 2015 PS STRANKE MIRA CERARJA – 
sprememba imena) 

 
SPREMEMBE 

namesto mag. Margarete Guček Zakošek 
(državna sekretarka na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo) do 29. 2. 
2016 (mag. Margareta Guček Zakošek ponovno 
opravlja funkcijo poslanke). S 1. 3. 2016 mu je 
bil ponovno potrjen mandat namesto mag. 
Margarete Guček Zakošek (odstop s funkcije), 
gl. ZPos in ZVDZ. 

30. MAG. DUŠAN VERBIČ Funkcijo poslanca je opravljal od 28. 8. 2014 
namesto dr. Mira Cerarja (izvoljen za 
predsednika Vlade), gl. ZPos. 
Od 6. 10. 2014 do 4. 9. 2017 je opravljal funkcijo 
namestnika vodje PS. 

31. VESNA VERVEGA  
32. SIMON ZAJC  
33. IGOR ZORČIČ  
34. BRANKO ZORMAN  

Sekretarka PS Monika Mandić  
 
Vir: Mandatno-volilna komisija, službe. 
 
 

Tabela 6.2: Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 
 
Poslanska skupina  
SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE  
ustanovljena 1. 8. 2014 

 
SPREMEMBE 

1. Vodja JOŽE TANKO  
2. Namestnik vodje DR. VINKO GORENAK Funkcijo namestnika vodje je opravljal od 

25. 2. 2016. 
Člani:   

3.  ANJA BAH ŽIBERT  
4.  FRANC BREZNIK  
5.  NADA BRINOVŠEK Od 3. 5. 2016 do 27. 5. 2016 je opravljala funkcijo 

namestnice vodje. 
 ANDREJ ČUŠ Član PS SDS je bil do 24. 5. 2016 (izstop). 

6.  JELKA GODEC Od 2. 9. 2014 do 3. 5. 2016 je opravljala funkcijo 
namestnice vodje. 

7.  MAG. BRANKO GRIMS  
8.  EVA IRGL  
9.  JANEZ (IVAN) JANŠA Funkcijo poslanca je opravljal do 15. 10. 2014 

(Državni zbor je ugotovil, da je s pravnomočno 
sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, 
daljšo od šest mesecev, zato mu je prenehal 
mandat), gl. ZPos. 
Funkcijo poslanca je ponovno opravljal od 
21. 11. 2014 (Ustavno sodišče je s Sklepom z 
dne 21. 11. 2014 odločilo, da se do končne 
odločitve Ustavnega sodišča začasno zadrži 
izvršitev Sklepa Državnega zbora). Z Odločbo 
Ustavnega sodišča št. U-I-227/14-13 in Up-
790/14-37 z dne 4. 6. 2015 je bil Sklep 
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Poslanska skupina  
SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE  
ustanovljena 1. 8. 2014 

 
SPREMEMBE 

Državnega zbora odpravljen tako, da je poslanec 
izvrševal mandat, ki ga je pridobil na volitvah in 
mu ga je Državni zbor potrdil. 

10.  DANIJEL KRIVEC  
 ZVONKO LAH Član PS SDS je bil do 29. 8. 2016 (izstop). 

11.  SUZANA LEP ŠIMENKO  
12.  TOMAŽ LISEC  
13.  DR. ANŽE LOGAR Od 2. 9. 2014 do 25. 2. 2016 je opravljal funkcijo 

namestnika vodje PS. 
14.  ŽAN MAHNIČ  
15.  BOJAN PODKRAJŠEK  
16.  MAG. MARKO POGAČNIK  
17.  MARIJAN POJBIČ  
18.  MAG. ANDREJ ŠIRCELJ  
19.  LJUBO ŽNIDAR  

Sekretar PS Dr. Božo Predalič  
 
Vir: Mandatno-volilna komisija, službe. 
 

 
Tabela 6.3: Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev 

 
Poslanska skupina  
DEMOKRATIČNE STRANKE UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
ustanovljena 1. 8. 2014 

 
SPREMEMBE 

1. Vodja FRANC JURŠA  
2. Namestnik vodje PETER VILFAN Član PS DeSUS je bil od 17. 

7. 2015. Funkcijo namestnika vodje 
je opravljal od 31. 5. 2016. 

Člani:   
3.  MAG. JULIJANA BIZJAK MLAKAR Funkcijo poslanke je opravljala do 

18. 9. 2014 (imenovana je bila za 
ministrico za kulturo) in ponovno od 
25. 4. 2016, (prenehanje opravljanja 
funkcije ministrice), gl. ZPos. 
Članica PS je bila od 26. 4. 2016. 

 KARL VIKTOR ERJAVEC Funkcijo poslanca je opravljal do 
18. 9. 2014 (imenovan je bil za 
ministra za zunanje zadeve), gl. 
ZPos. 

4.  TOMAŽ GANTAR  
5.  PRIMOŽ HAINZ  
6.  IVAN HRŠAK  

 MAG. JANA JENKO Funkcijo poslanke je opravljala od 
30. 9. 2014 namesto mag. Julijane 
Bizjak Mlakar (imenovana je bila za 
ministrico za kulturo) do 25. 4. 2016 
(prenehanje opravljanja funkcije 
ministrice), gl. ZPos. 
Članica PS je bila od 7. 10. 2014, 
od 14. 10. 2015 do 25. 4. 2016 je 
opravljala funkcijo namestnice 
vodje. 
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Poslanska skupina  
DEMOKRATIČNE STRANKE UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
ustanovljena 1. 8. 2014 

 
SPREMEMBE 

7.  BENEDIKT KOPMAJER  
8.  MARJANA KOTNIK POROPAT   
9.  MARIJA ANTONIJA KOVAČIČ Funkcijo poslanke je opravljala od 

30. 9. 2014 namesto Karla Viktorja 
Erjavca (imenovan je bil za ministra 
za zunanje zadeve), gl. ZPos 
Članica PS je bila od 7. 10. 2014. 

10.  MARINKA LEVIČAR  
11.  UROŠ PRIKL Do 14. 10. 2015 je opravljal funkcijo 

namestnika vodje. 
Sekretarka PS Ksenija Vencelj  
 
Vir: Mandatno-volilna komisija, službe. 
 
 
 

Tabela 6.4: Poslanska skupina Socialnih demokratov 
 
Poslanska skupina  
SOCIALNIH DEMOKRATOV 
ustanovljena 1. 8. 2014 

 
SPREMEMBE 

1. Vodja MATJAŽ HAN  
2. Namestnik vodje 

 
JAN ŠKOBERNE Funkcijo poslanca je opravljal od 18. 5. 2015 namesto 

Andreje Katič (imenovana je bila za ministrico za 
obrambo), gl. ZPos.  
Funkcijo namestnika vodje PS je opravljal od 
20. 7. 2015. 

Člani:   
3. MARIJA BAČIČ Funkcijo poslanke je opravljala od 30. 9. 2014 

namesto mag. Dejana Židana (imenovan je bil za 
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), gl. 
ZPos. 
Članica PS je bila od 7. 10. 2014.  

 ANDREJA KATIČ Funkcijo poslanke je opravljala do 13. 5. 2015 
(imenovana je bila za ministrico za obrambo), gl. 
ZPos. 
Do 30. 9. 2014 je opravljala funkcijo namestnice vodje. 

 DR. FRANC KRIŽANIČ Funkcijo poslanca je opravljal od 30. 9. 2014 do 
9. 4. 2015 namesto Janka Vebra (imenovan je bil za 
ministra za obrambo), gl. ZPos. 
Član PS je bil od 7. 10. 2014. 

4. MAG. BOJANA MURŠIČ  
5. MATJAŽ NEMEC Od 30. 9. 2014 do 20. 7. 2015 je opravljal funkcijo 

namestnika vodje. 
 JANKO VEBER Funkcijo poslanca je opravljal do 18. 9. 2014 

(imenovan je bil za ministra za obrambo) in ponovno 
od 9. 4. 2015 (razrešitev s funkcije ministra za 
obrambo), gl. ZPos. 
Član PS SD je bil od 10. 4. 2015 do 20. 12. 2017 
(izstop iz PS SD). 

 MAG. DEJAN ŽIDAN Funkcijo poslanca je opravljal do 18. 9. 2014 
(imenovan je bil za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano), gl. ZPos. 

Sekretar PS Miroslav Pretnar  
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Vir: Mandatno-volilna komisija, službe. 

 
 

Tabela 6.5: Poslanska skupina Levica 
 

Poslanska skupina LEVICA 
ustanovljena 6. 8. 2014 
(PS ZDRUŽENA LEVICA do 26. 6. 2017 – sprememba imena) 

 
 
SPREMEMBE 

1. Vodja LUKA MESEC  
2. Namestnik vodje DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC  

Člani:   
3. MIHA KORDIŠ  

 MATJAŽ HANŽEK Član PS je bil do 5. 7. 2017 (izstop iz PS). 
4. VIOLETA TOMIĆ  
5. DR. FRANC TRČEK  

Sekretar PS Matej Kolenc  
 
Vir: Mandatno-volilna komisija, službe. 

 
 

Tabela 6.6: Poslanska skupina Nove Slovenije – krščanskih demokratov 
 
Poslanska skupina  
NOVE SLOVENIJE – KRŠČANSKIH DEMOKRATOV  
ustanovljena 1. 8. 2014 

 
SPREMEMBE 

1. Vodja JOŽEF HORVAT  Funkcijo vodje je opravljal od 1. 2. 2018. 
2. Namestnica vodje LJUDMILA NOVAK Funkcijo namestnice vodje je opravljala od 

10. 10. 2014. 
Člani:   

3. IVA DIMIC Do 10. 10. 2014 je opravljala funkcijo 
namestnice vodje. 

 ZVONKO LAH Član PS je bil od 1. 2. 2017 do 4. 4. 2018. 
4. MAG. MATEJ TONIN Do 1. 2. 2018 je opravljal funkcijo vodje PS. 
5. JERNEJ VRTOVEC  

Sekretar PS Terezija Trupi  
 
Vir: Mandatno-volilna komisija, službe. 
 
 

Tabela 6.7: Poslanska skupina Zavezništvo Alenke Bratušek 
 
Poslanska skupina  
ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK  
ustanovljena 1. 8. 2014,  
8. 9. 2015 prenehajo pogoji za obstoj PS 

 
SPREMEMBE 

Vodja JANI (JANKO) MÖDERNDORFER Funkcijo vodje je opravljal do 8. 9. 2015 
(izstop iz PS). 

Namestnica 
vodje 

MAG. ALENKA BRATUŠEK  

Člana:   
 DR. MIRJAM BON KLANJŠČEK  

 PETER VILFAN Član PS je bil do 17. 7. 2015 (izstop iz PS). 
Sekretar PS Marjan Jarkovič  
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Vir: Mandatno-volilna komisija, službe. 
 
 

Tabela 6.8: Poslanska skupina Italijanske in madžarske narodne skupnosti 
 
Poslanska skupina  
ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI 
ustanovljena 1. 8. 2014 

1.  ROBERTO BATTELLI – status namestnika vodje Poslanske skupine 
italijanske in madžarske narodne skupnosti 

2.  DR. LÁSZLÓ GÖNCZ – status vodje Poslanske skupine italijanske 
in madžarske narodne skupnosti 

Sekretarka PS Petra Jamnik 
 
Vir: Mandatno-volilna komisija, službe. 
 
 
 

Tabela 6.9: Poslanska skupina nepovezanih poslancev 
 
Poslanska skupina  
NEPOVEZANIH POSLANCEV  
ustanovljena 14. 9. 2015 

 
SPREMEMBE 

1. Vodja DR. BOJAN DOBOVŠEK   
2. Namestnica vodje MAG. ALENKA BRATUŠEK  

Člana:   
3. DR. MIRJAM BON KLANJŠČEK  
4. FRANC LAJ Član PS je bil od 29. 1. 2016. 

Sekretar PS Jernej Pavlič  
 
Vir: Mandatno-volilna komisija, službe. 
 
 
 

Tabela 6.10: Nepovezani poslanci 
 

 
NEPOVEZANI POSLANEC 

 
SPREMEMBE 

 DR. MIRJAM BON KLANJŠČEK Od 8. 9. 2015 do 14. 9. 2015. 
 MAG. ALENKA BRATUŠEK Od 8. 9. 2015 do 14. 9. 2015. 

1. ANDREJ ČUŠ Od 24. 5. 2016. 
 DR. BOJAN DOBOVŠEK Od 1. 7. 2015 do 14. 9. 2015. 
2. MATJAŽ HANŽEK Od 5. 7. 2017. 
3. MAG. BOJAN KRAJNC Od 20. 4. 2018. 
4. ZVONKO LAH Od 29. 8. 2016 do 1. 2. 2017 in od 4. 4. 2018. 
 JANI (JANKO) MÖDERNDORFER Od 8. 9. 2015 do 29. 1. 2016. 
5. JANKO VEBER Od 20. 12. 2017. 

 
Vir: Mandatno-volilna komisija, službe. 
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6.1.1 Struktura po spolu, izobrazbi in drugih kazalcih po poslanskih skupinah – na začetku 
in ob koncu mandata 
 
 

Tabela št. 6.11: Struktura po spolu 
 

POSLANSKA 
SKUPINA 

POSLANKE POSLANCI 
2014 2018 2014 2018 

Št. % Št. % Št. % Št. % 
SMC 17 53 15 48 19 32 19 32 
SDS 5 16 5 16 16 28 14 24 
DeSUS 3 9 4 13 7 12 7 12 
SD 2 6 2 6 4 7 3 5 
Levica 1 3 1 3 5 9 4 7 
NSi 2 6 2 6 3 5 3 5 
ZaAB 2 6 - - 2 3 - - 
IMNS - - - - 2 3 2 3 
NP - - 2 6 - - 2 3 
NeP - - - - - - 5 8 
SKUPAJ 32 100 31 100 58 100 59 100 
 
Vir: Mandatno volilna komisija, službe. 
 
 
 

Tabela št. 6.12: Starostna struktura po poslanskih skupinah – na začetku in ob koncu 
mandata 

 

POSLANSKA 
SKUPINA  

Do 29 let 30–39 let 40–49 let 50–59 let 60–69 let 70 in več let SKUPAJ 

Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
SMC 
2014 
2018 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
10 
6 

 
28 
18 

 
10 
10 

 
28 
29 

 
14 
10 

 
39 
29 

 
2 
7 

 
6 

21 

 
- 
1 

 
- 
3 

 
36 
34 

 
100 
100 

SDS 
2014 
2018 

 
2 
1 

 
10 
5 

 
4 
1 

 
19 
5 

 
6 
7 

 
29 
37 

 
9 
7 

 
43 
37 

 
- 
3 

 
- 

16 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
21 
19 

 
100 
100 

DeSUS 
2014 
2018 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
10 
9 

 
5 
1 

 
50 
9 

 
3 
6 

 
30 
54 

 
1 
3 

 
10 
27 

 
10 
11 

 
100 
100 

SD 
2014 
2018 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
2 

 
17 
40 

 
3 
2 

 
50 
40 

 
2 
- 

 
33 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
1 

 
- 

20 

 
6 
5 

 
100 
100 

Levica 
2014 
2018 

 
2 
1 

 
33 
20 

 
1 
2 

 
17 
40 

 
1 
1 

 
17 
20 

 
1 
1 

 
17 
20 

 
1 
- 

 
17 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
6 
5 

 
100 
100 

NSi 
2014 
2018 

 
1 
- 

 
20 
- 

 
1 
2 

 
20 
40 

 
1 
1 

 
20 
20 

 
2 
1 

 
40 
20 

 
- 
1 

 
- 

20 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
5 
5 

 
100 
100 

ZaAB 
2014 
2018 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
2 
- 

 
50 
- 

 
1 
- 

 
25 
- 

 
1 
- 

 
25 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
4 
- 

 
100 
- 

IMNS               
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POSLANSKA 
SKUPINA  

Do 29 let 30–39 let 40–49 let 50–59 let 60–69 let 70 in več let SKUPAJ 

Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
2014 
2018 

- - - - - - 2 
1 

100 
50 

- 
1 

- 
50 

- - 2 
2 

100 
100 

NP 
2014 
2018 

 
- 
1 

 
- 

25 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
1 

 
- 

25 

 
- 
1 

 
- 

25 

 
- 
1 

 
- 

25 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
4 

 
- 

100 
NeP 
2014 
2018 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
1 

 
- 

20 

 
- 
2 

 
- 

40 

 
- 
2 

 
- 

40 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
5 

 
- 

100 
SKUPAJ 
2014 
2018 

 
5 
3 

 
6 
3 

 
17 
13 

 
19 
14 

 
24 
24 

 
27 
27 

 
36 
24 

 
40 
27 

 
7 

21 

 
8 

23 

 
1 
5 

 
1 
1 

 
90 
90 

 
100 
100 

 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora, Mandatno-volilne komisije in službe. 

 
 

Tabela št. 6.13: Število ponovno izvoljenih poslancev po poslanskih skupinah – na začetku 
in ob koncu mandata 

 

PS SMC SDS DeSUS SD Levica NSi ZaAB IMNS NP NeP SKUPAJ % od vseh 
poslancev 

2014 - 15 4 3 - 4 4 2 - - 32 36 
2018 1 13 4 1 - 4 - 2 2 3 30 33 
 
Vir: Mandatno-volilna komisija, službe. 

 
Opomba:  
Podatki se nanašajo na primerjavo s prejšnjim mandatom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela št. 6.14: Izobrazbena struktura poslancev po poslanskih skupinah 
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Vir: Mandatno-volilna komisija, službe. 
 
Legenda: 
Raven 1: Osnovna šola – nedokončana 
Raven 2: Osnovna šola – dokončana 
Raven 3: Krajše izobraževanje – USO programi za usposabljanje 
 
Raven 4: Poklicna šola (3 leta) 
Raven 5: Srednja šola (4 leta) 
 
Raven 6/1: višješolski programi (do 1994) in višješolski strokovni programi 
Raven 6/2: specializacija po višješolskih programih oz. visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja) in visokošolski 
strokovni programi oz. univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja) 
Raven 7: specializacija po visokošolskih strokovnih programih in univerzitetni programi oz. magisteriji stroke (za imenom) 
2. bolonjska stopnja 
 
Raven 8/1: specializacija po univerzitetnih programih in magisteriji znanosti (pred imenom) 
Raven 8/2: doktorati znanosti (pred imenom) oz. doktorati znanosti (pred imenom) 3. bolonjska stopnja). 
 
 

PS/LETO Raven 
1–3 

Raven 
4–5 

Raven 
6/1 

Raven 
6/2 – 7 

Raven 
8/1 

Raven 
8/2 

SKUPAJ 

Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
SMC 
2014 
2018 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
4 
5 

 
11 
15 

 
1 
2 

 
3 
6 

 
17 
17 

 
47 
50 

 
7 
5 

 
19 
15 

 
7 
5 

 
19 
15 

 
36 
34 

 
100 
100 

SDS 
2014 
2018 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
5 
4 

 
24 
21 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
11 
10 

 
52 
53 

 
4 
3 

 
19 
16 

 
1 
2 

 
5 
11 

 
21 
19 

 
100 
100 

DeSUS 
2014 
2018 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
1 

 
- 
9 

 
3 
4 

 
30 
36 

 
6 
5 

 
60 
45 

 
1 
1 

 
10 
9 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
10 
11 

 
100 
100 

SD 
2014 
2018 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
17 
20 

 
- 
1 

 
- 

20 

 
3 
2 

 
50 
40 

 
2 
1 

 
33 
20 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
6 
5 

 
100 
100 

Levica 
2014 
2018 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
17 
20 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
3 
2 

 
50 
40 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
2 
2 

 
33 
40 

 
6 
5 

 
100 
100 

NSi 
2014 
2018 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
4 
4 

 
80 
80 

 
1 
1 

 
20 
20 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
5 
5 

 
100 
100 

ZaAB 
2014 
2018 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
2 
- 

 
50 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
2 
- 

 
50 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
4 
- 

 
100 

- 
IMNS 
2014 
2018 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
50 
50 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
50 
50 

 
2 
2 

 
100 
100 

NP 
2014 
2018 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
1 

 
- 

25 

 
- 
1 

 
- 

25 

 
- 
2 

 
- 

50 

 
- 
4 

 
- 

100 
NeP 
2014 
2018 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
1 

 
- 

20 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
3 

 
- 

60 

 
- 
1 

 
- 

20 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
5 

 
100 
100 

SKUPAJ 
2014 
2018 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
14 
14 

 
16 
16 

 
4 
7 

 
4 
8 

 
44 
44 

 
49 
49 

 
17 
13 

 
19 
14 

 
11 
12 

 
12 
13 

 
90 
90 

 
100 
100 
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6.2 Dejavnost poslanskih skupin 
 
V okviru tega poglavja prikazujemo aktivnosti poslancev po poslanskih skupinah na rednih in 
izrednih sejah Državnega zbora, število predlaganih zakonov in amandmajev ter poslanskih 
vprašanj in pobud.  
 

6.2.1 Poslanske skupine na zasedanjih Državnega zbora 
 

Tabela št. 6.15: Aktivnosti poslancev na rednih sejah Državnega zbora 
 

POSLANSKA 
SKUPINA 

ŠTEVILO 
RAZPRAV 

ŠTEVILO 
REPLIK 

V IMENU 
PS PROCEDURALNO SKUPAJ 

SMC 2298 120 745 120 3283 
SDS 3706 204 782 547 5239 
DeSUS 857 39 668 53 1617 
SD 660 41 623 41 1365 
Levica 1604 52 665 232 2553 
NSi 1309 24 645 82 2060 
ZaAB 102 2 111 26 241 
IMNS 72 - 33 3 108 
NP 258 18 283 19 578 
NeP (BD) 5 - - - 5 
Nep (JM) 15 - 3 6 24 
NeP (AČ)  80 - 1 4 85 
Nep (ZL) 9 - - - 9 
NeP (MH)  17 - - - 17 
NeP (JV)  18 - - - 18 

 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora, Podatkovne zbirke Raziskovalno-dokumentacijskega sektorja, 
zajeto 19. 6. 2018. 
 
 

Tabela št. 6.16: Aktivnosti poslancev na izrednih sejah Državnega zbora 
 

POSLANSKA 
SKUPINA 

ŠTEVILO 
RAZPRAV 

ŠTEVILO 
REPLIK 

V IMENU 
PS PROCEDURALNO SKUPAJ 

SMC 464 46 155 31 696 
SDS 755 49 136 211 1151 
DeSUS 152 10 116 11 289 
SD 121 11 118 11 261 
Levica 170 17 133 49 369 
NSi 206 7 107 23 343 
ZaAB 28 - 43 10 81 
IMNS 19 - 10 - 29 
NP 23 1 49 1 74 
NeP (BD) 1 - - - 1 
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POSLANSKA 
SKUPINA 

ŠTEVILO 
RAZPRAV 

ŠTEVILO 
REPLIK 

V IMENU 
PS PROCEDURALNO SKUPAJ 

Nep (JM) 5 2 - 1 8 
NeP (AČ)  2 - - 1 3 
Nep (ZL) 5 - - - 5 
NeP (MH)  4 - - - 4 
NeP (JV)  4 - - - 4 
NeP (BK)  1 - - - 1 

 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora, Podatkovne zbirke Raziskovalno-dokumentacijskega sektorja, 
zajeto 19. 6. 2018. 
 
Podatki iz tabel 6.15. in 6.16. (stolpec Skupaj) za redne in izredne seje so predstavljeni v grafu 6.1. 
 

 
Graf št. 6.1: Skupno število aktivnosti poslancev po PS na rednih in izrednih sejah 

 

 
 

Tabela št. 6.17: Prekinitve sej na zahtevo poslanskih skupin 
 

POSLANSKA SKUPINA REDNE SEJE IZREDNE SEJE SKUPAJ 

SMC 3 1 4 
SDS 3 4 7 
DeSUS 1 1 2 
SD 3 - 3 
Levica - - - 
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POSLANSKA SKUPINA REDNE SEJE IZREDNE SEJE SKUPAJ 

NSi - - - 
IMNS - - - 
NP 2 - 2 
ZaAB - 1 1 
NeP5 - - - 
SKUPAJ 12 7 19 

 
Vir: Podatki Sekretariata Državnega zbora.  
 
 
 

Graf št. 6.2.: Zahteve za prekinitev sej po poslanskih skupinah – v deležih 

 
 

Tabela št. 6.18: Obstrukcije sej po poslanskih skupinah 
 

POSLANSKA SKUPINA REDNE SEJE IZREDNE SEJE SKUPAJ 

SMC - - - 
SDS 19 4 23 
DeSUS - - - 
SD - - - 
Levica - 1 1 
NSi 1 - 1 
IMNS - - - 
NP - - - 
ZaAB - - - 
NeP - - - 
SKUPAJ 2 5 25 
 
Vir: Podatki Sekretariata Državnega zbora. 
 
 

                                            
5 Podatki za vse nepovezane poslance so prikazani skupaj. 
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6.2.2 Predlagani in sprejeti zakoni po poslanskih skupinah 
 

Tabela št. 6.19: Število predlaganih zakonov in sprejetih zakonov po poslanskih skupinah 
 

PS* PREDLAGANI ZAKONI SPREJETI ZAKONI 
  

 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 

SMC 2 1 7 9 16 35 1 1 7 7 2 18 
SDS 5 25 19 14 4 67 - 1 - 1 - 2 
DeSUS - - - 3 5 8 - - - 2 - 2 
SD - 1 - 3 2 6 - - - 1 - 1 
Levica 1 6 12 10 10 39 - 1 2 1 - 4 
NSi - 2 19 18 4 43 - 1 1 4 - 6 
ZaAB 14 9    23 - 4    4 
IMNS - - - - - - - - - - - - 
NP  1 4 3 - 8  - 1 1 - 2 
NeP (BD)  -    -  -    - 
Nep (JM) 

 2 2   4  - -   - 
NeP (AČ)  

  1 16 5 22   - 1 - 1 
NeP 
(ZL)   - - - -   - - - - 
NeP (MH)  

   - - -    - - - 
 
NeP (JV)     1 2 3    - 1 1 

SKUPAJ 22 47 64 77 48 258 1 8 11 18 3 41 

 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora. 
 
Opomba: 
 * Šteto po prvopodpisanem predlagatelju. V tabelo niso vključeni trije nepovezani poslanci (AB, MBK in BK) zaradi zelo 
kratkega obdobja delovanja kot nepovezani poslanci. Osenčena polja označujejo leta, v katerih posamezen nepovezani 
poslanec/poslanska skupina ni deloval.  
 

6.2.3 Zahteve za splošno razpravo po poslanskih skupinah 
 

Tabela št. 6.20: Zahteve za splošno razpravo 
 

POSLANSKA 
SKUPINA VLADNI ZAKONI POSLANSKI ZAKONI VOLIVCI 

 Prvopodpisana Sopodpisana Prvopodpisana Sopodpisana Prvopodpisana Sopodpisana 

SMC 8 - 1 1 1 - 
SDS 23 - 2 - - - 
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POSLANSKA 
SKUPINA VLADNI ZAKONI POSLANSKI ZAKONI VOLIVCI 

DeSUS - 8 - 1 - 1 
SD - 8 - 1 - 1 
Levica - - 1 1 - - 
NSi - 1 2 1 - - 
ZaAB - - - 1 - - 
IMNS - - - 1 - - 
NP - - - 2 - - 
NeP (JV) - - 1  - - 
Skupaj 31 17 7 9 1 2 
 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora. 
 
Opomba:  
Stolpec Prvopodpisana prikazuje število zahtev za splošno razpravo, ki so jih dali poslanci iz posamezne poslanske 
skupina kot prvopodpisani, stolpec Sopodpisana pa prikazuje zahteve za splošno razpravo, ki so jih dali poslanci iz 
posamezne poslanske skupine kot ne prvopodpisani. 
 

6.2.4 Predlagani amandmaji po poslanskih skupinah 
 
V tabeli 6.21 je prikazano število predlaganih amandmajev k zakonom in aktom, ki jih je dal 
poslanec kot posameznik, v tabeli 6.22 pa so prikazani predlagani amandmaji, ki jih je skupaj dalo 
več poslancev (posameznikov).  
V tabeli 6.24 je prikazano število predlaganih amandmajev k aktom in zakonom, ki so jih dale 
poslanske skupine (ena ali več). 
 
 

Tabela 6.21: Število predlaganih amandmajev k aktom in zakonom,  
po predlagateljih (predlagatelj je poslanec) 

 

 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora Republike Slovenije, zajeto 4. 6. 2018. 
 
 

POSLANSKA SKUPINA 
PREDLAGATELJ JE POSLANEC POSAMEZNIK 

2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 
SMC  - 1 - 30 80 111 
SDS  - 21 - - - 21 
DeSUS  - - 1 1 - 2 
SD  - - 1 - 2 3 
ZL  - - - - - - 
NSi  - - - 2 - 2 
Levica - - - - - - 
ZaAB - - - - - - 
IMNS  - - - - 1 1 
NP  - - 16 4 - 20 
NeP  - 2 1 2 7 10 
SKUPAJ - 24 19 39 90 172 
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Tabela 6.22: Število predlaganih amandmajev k aktom in zakonom, po predlagateljih 
(prvopodpisani predlagatelj je iz poslanske skupine) 

 

POSLANSKA SKUPINA PREDLAGATELJ JE VEČ POSLANCEV – PRVOPODPISANI POSLANEC 

2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 
SMC  - - - 1 2 3 
SDS  - - - - - - 
DeSUS  - - - 12 - 12 
SD  - - - - - - 
ZL  - - - - - - 
NSi  - - - - - - 
Levica - - - - - - 
ZaAB - - - - - - 
IMNS  - - - - - - 
NP  - - 17 2 - 19 
NeP  - - - - - - 
SKUPAJ - - 17 15 2 34 
 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora Republike Slovenije, zajeto 4. 6. 2018. 
 
 

Tabela št. 6.23: Število predlaganih amandmajev k zakonom in aktom skupaj  
po  predlagateljih – poslanskih skupinah* 

 

POSLANSKA 
SKUPINA  

 
S A M A 

 

Z DRUGIMI 

PRVOPODPISANA NEPRVOPODPISANA 

SMC 66 4885 45 

SDS 1147 2 - 

DeSUS 22 47 3458 

SD 27 5 4825 

Levica 1065 3 5 

NSi 579 - 4 

IMNS 19 - - 
NP 89 2 - 
ZaAB 86 - 3 
NeP6 - - - 
SKUPAJ 3100 4944 8340 
 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora, zajeto 4. 6. 2018. 
 
Opomba:  
* Upoštevali smo samo predlagane amandmaje poslanskih skupin, ne pa tudi posameznih poslancev. Ravno tako nismo 
posebej prikazali, ali so bili amandmaji sprejeti. 
 
 
 
 
                                            
6 Podatki za vse nepovezane poslance so prikazani skupaj. 
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Graf št. 6.3: Skupno število predlaganih amandmajev k zakonom in aktom  
po predlagateljih – poslanskih skupinah 

 
 

 
 
 

6.2.5 Poslanska vprašanja in pobude po poslanskih skupinah 
 
Tabela št. 6.24 prikazuje podatke o številu zastavljenih poslanskih vprašanj po poslanskih 
skupinah in število neodgovorjenih poslanskih vprašanj in pobud. Slednjih je ob koncu mandata 
ostalo 14 (upoštevana tudi ena (neodgovorjena) zahteva za dopolnitev odgovora iz leta 2017). 
 
Metodološko pojasnilo: Podatki v tabelah se razlikujejo zaradi metodologije – različnega načina štetja. Če 
je isto PV ali PP postavilo več poslancev, se šteje kot eno vprašanje. Če je isto PV ali PP naslovljeno na več 
naslovnikov (Vlado ali ministrstvo), se v tabeli pri vsakemu izmed naslovnikov, šteje kot zahteva za 
samostojni odgovor. Če ni bilo s strani enega izmed več naslovnikov posredovanega odgovora na skupno 
postavljeno PV ali PP, je ta naslovnik prikazan v rubriki med neodgovorjenimi poslanski vprašanji.  
 
 

Tabela št. 6.24: Število poslanskih vprašanj in pobud po poslanskih skupinah  
po posameznih letih in število neodgovorjenih PV in PP 

 
 

PS/NEODGOVORJENA  
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

SKUPAJ 

SMC 
neodgovorjena 

31 
- 

78 
- 

71 
- 

77 
- 

26 
1 

283 
1 

SDS 
neodgovorjena 

349 
- 

1096 
- 

1181 
- 

726 
- 

187 
3  

3539 
3 

DeSUS 8 38 34 61 16 157 
SD  17 48 58 68 12 203 
Levica 40 158 200 277 117 792 
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PS/NEODGOVORJENA  

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
SKUPAJ 

neodgovorjena - - - 1  2 3 
NSi 
neodgovorjena 

18 
- 

72 
- 

84 
- 

83 
- 

24 
2 

281 
2 

ZaAB 7 52 - - - 59 
IMNS 3 12 8 8 2 33 
NP - 12 39 41 9 101 
NeP AČ 
neodgovorjena 

- 
- 

- 
- 

91 
- 

66 
- 

33 
5 

190 
5 

NeP BD - 1 - - - 1 
NeP MH - - - 2 1 3 
NeP JM - 10 4 - - 14 
NeP JV - - - - 4 4 
SKUPAJ 
neodgovorjena 

473 
- 

1577 
- 

1770 
- 

1409 
1 

431 
13 

5660 
14 

 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora in podatki in podatki upravljavca baze PV in PP. 
 
V grafu št. 6.4 prikazujemo število poslanskih vprašanj in pobud v odstotkih po posameznih 
poslanskih skupinah. 
 
 

Graf št. 6.4: Delež postavljenih poslanskih vprašanj in pobud po poslanskih skupinah 

 
Opomba:  
Graf prikazuje skupen delež PV in PP, ki so jih zastavili nepovezani poslanci. Za natančnejše podatke o številu 
postavljenih PV in PP posameznih nepovezanih poslancev gl. tabelo št. 6.24. 
 

6.3 Poslanske skupine in delovna telesa ter stalne delegacije  
 
V tabeli 6.25 je prikazana zastopanost poslanskih skupin v delovnih telesih in v stalnih delegacijah 
Državnega zbora v mednarodnih parlamentarnih institucijah, in sicer glede na število članov – pri 
čemer smo upoštevali samo dejansko popolnitev – ter glede na vodstvene funkcije. Iz tabele je 



85 
 

razvidno stanje na začetku in ob koncu delovanja posameznega delovnega telesa oz. stalne 
delegacije. Pri stalnih delegacijah smo prikazali tudi, iz katerih poslanskih skupin so nadomestni 
člani.  
 

Tabela št. 6.25: Zastopanost poslanskih skupin v delovnih telesih in  
stalnih delegacijah (število članov, vodenje) 

 

DELOVNO TELO 
STALNA DELEGACIJA 

POSLANSKA SKUPINA 

SMC SDS DeSUS SD Levica NSi IMNS NP ZaAB 
KOMISIJE PO 35. ČLENU 
POSLOVNIKA          

Mandatno-volilna komisija          

Začetek delovanja 8  
P - 2 

PP 1 1 1 1 - 1 

Konec delovanja 
7 
P, 
PP 

5 
PP 2 1 1 1 1 1 - 

Komisija za poslovnik          

Začetek delovanja 6  
PP 2 1 - 1  

P - - - 1 

Konec delovanja 6 2 
PP 1 - 1  

P - - 1 - 

Komisija za narodni skupnosti          

Začetek delovanja 3 1 1 1 1 - 
2  
P, 
PP 

- - 

Konec delovanja 3 1 1 1 1 - 
2 
P, 
PP 

- - 

Komisija za nadzor javnih financ          

Začetek delovanja 2 2  
P 1 1 1  

PP 1 - - 1 

Konec delovanja 2 2 
P 1 1 1 1 - 1 

PP - 

Komisija za nadzor obveščevalnih in 
varnostnih služb          

Začetek delovanja 2 3  
P 1 1 1 1 

PP - - - 

Konec delovanja 2 3  
P 1 1 - 1 

PP - - - 

Komisija za odnose s Slovenci v 
zamejstvu in po svetu          

Začetek delovanja 3  
PP 2 2  

P 1 1 1 1 - - 

Konec delovanja 3  
PP 2 2  

P 1 1 1 1 - - 

DRUGE KOMISIJE          
Komisija za peticije ter za človekove 
pravice in enake možnosti          

Začetek delovanja 5  
PP 

3  
P  1 1 1 - - - - 

Konec delovanja 5  
PP 

3  
P  1 1 1 - - - - 

Ustavna komisija           
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DELOVNO TELO 
STALNA DELEGACIJA 

POSLANSKA SKUPINA 

SMC SDS DeSUS SD Levica NSi IMNS NP ZaAB 

Začetek delovanja 8  
P 4 2  

PP 1 1 1 1 - 1 

Konec delovanja 8  
P 

5 
PP 2 1 1 1 1 - - 

ODBORI          
Odbor za gospodarstvo          

Začetek delovanja 
7 
P, 
PP 

4 2 1 1  
PP 1 - - 1 

Konec delovanja 
7 
P, 
PP 

4 
PP 2 1 

 
1 
 

1 - 1 - 

Odbor za infrastrukturo, okolje in 
prostor          

Začetek delovanja 
7  
P, 
PP 

4 2 1 1  
PP 1 - - 1 

Konec delovanja 
7  
P, 
PP 

3 3 1 1  
PP 1 - - - 

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano          

Začetek delovanja 7  
PP 4 2 1 1  

PP 
1  
P - - 1 

Konec delovanja 7  
PP 4 2 1 1  

PP 
1  
P - 1 - 

Odbor za finance in monetarno politiko          

Začetek delovanja 
9  
P, 
PP 

5 2 1 1 1 1 - 1 

Konec delovanja 
9  
P, 
PP 

5 2 1 1 1 1 1 - 

Odbor za zunanjo politiko          

Začetek delovanja 7  
PP 4 2  

P 1 1 1  
P - - 1 

Konec delovanja 7  
PP 4 2  

P 1 1 1  
P - 1 - 

Odbor za obrambo          

Začetek delovanja 4  
PP 3 2  

PP 1 1 1 - - 1  
P 

Konec delovanja 4  
PP 

3  
P 

3  
PP 1 1 1 - - - 

Odbor za zdravstvo          

Začetek delovanja 7  
PP 4 2  

P 1 1 1 
PP - - 1 

Konec delovanja 7 
PP 

4 
PP 

2  
P  1 1 1 - 1 - 

Odbor za izobraževanje, znanost, šport 
in mladino          

Začetek delovanja 7 
PP 

4 
PP 1 1 1 1 1 - 1  

P 
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DELOVNO TELO 
STALNA DELEGACIJA 

POSLANSKA SKUPINA 

SMC SDS DeSUS SD Levica NSi IMNS NP ZaAB 

Konec delovanja 6 
PP 

4 
PP 2 1 1 1 1 1 P - 

Odbor za delo, družino, socialne 
zadeve in invalide          

Začetek delovanja 7  
PP 4 2  

P 
1 

PP 1 1 - - 1 

Konec delovanja 7  
PP 4 2  

P 
1 

PP 1 1 - 1 - 

Odbor za zadeve Evropske unije          

Začetek delovanja 6 
P 3 2 

PP 1 1 1 
PP - - 1 

Konec delovanja 6  
P 

4  
PP 

2  
PP 1 1 1 - - - 

Odbor za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo          

Začetek delovanja 8  
P 5 2 1  

PP 1 1 - - 1 

Konec delovanja 
8  
P, 
PP 

5 2 1 1 1 - 1 
PP - 

Odbor za pravosodje          

Začetek delovanja 8  
PP 4 1 1  

P 1 1 
PP - - 1 

Konec delovanja 8  
PP 4 1 1  

P 1 1 
PP - 1 - 

Odbor za kulturo          

Začetek delovanja 6  
P 3 1 

PP 1 1 1 
PP 1 - 1 

Konec delovanja 6  
P 

3 
PP 

1 
PP 1 1 1  1 1 - 

STALNE DELEGACIJE          
Delegacija Državnega zbora v 
Parlamentarni skupščini Sveta Evrope          

Začetek delovanja 
2  
V, 
NČ 

2 
NČ 

 
- 1  1  

NČ - - - - 

Konec delovanja 
2  
V, 
NČ 

2 
NČ 

 
- 1  1  

NČ - - - - 

Delegacija Državnega zbora v 
Parlamentarni skupščini NATO          

Začetek delovanja 
2  
V, 
NČ 

1 1 1 
NČ - 1 

NČ - - - 

Konec delovanja 
2  
V, 
NČ 

1 1 1 
NČ - 1 

NČ - - - 

Delegacija Državnega zbora v 
Parlamentarni skupščini Organizacije 
za varnost in sodelovanje v Evropi 

  
 

      

Začetek delovanja 3 NČ 1  
V 1 - - - 1 - - 
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DELOVNO TELO 
STALNA DELEGACIJA 

POSLANSKA SKUPINA 

SMC SDS DeSUS SD Levica NSi IMNS NP ZaAB 

Konec delovanja 2 NČ 1  
V 

1  
NČ - - - 1 - - 

Delegacija Državnega zbora v 
Parlamentarni dimenziji 
Srednjeevropske pobude 

  
 

      

Začetek delovanja 2 NČ 1  
V 

1  
NČ - 1 - - - - 

Konec delovanja 2 NČ 1  
V 

1  
NČ - 1 - - - - 

Delegacija Državnega zbora v 
Parlamentarni skupščini Unije za 
Sredozemlje 

  
 

      

Začetek delovanja 
2  
V, 
NČ 

1 
NČ 1 - 1 - - - - 

Konec delovanja 
2  
V, 
NČ 

1 
NČ 1 - 1 - - - - 

Nacionalna skupina 
Interparlamentarne unije v Državnem 
zboru 

  
 

      

Začetek delovanja 4 - - - 1 1  
V - - - 

Konec delovanja 13  
V 1 - 1 2 4 - 1 - 

Delegacija Državnega zbora v 
Parlamentarni skupščini SEECP          

Začetek delovanja 
3  
V, 
NČ 

2 
NČ - 1 - - - - - 

Konec delovanja 
3  
V, 
NČ 

2 
NČ - 1 - - - - - 

 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora.  
 
Legenda: 
P predsednik/predsednica (v stalnih delegacijah vodja) 
PP podpredsednik/podpredsednica  
V vodja (v stalnih delegacijah) 
NČ nadomestni član/članica (v stalnih delegacijah) 
 
 
V tabeli 6.26 je prikazano število zahtev posameznih poslanskih skupin za sklic nujnih sej delovnih 
teles. Na začetku je pri vsakem delovnem telesu prikazano število sej, ki so bile sklicane in 
opravljene na zahtevo poslanskih skupin. V naslednjih stolpcih smo prikazali, katere poslanske 
skupine so vložile zahteve. V nekaterih primerih je sklic iste nujne seje zahtevalo več poslanskih 
skupin, zato število opravljenih nujnih sej v tabeli ni enako številu vloženih zahtev poslanskih 
skupin. Število vloženih zahtev je prikazano tudi v tistih primerih, ko dejansko ni prišlo do sklica 
nujnih sej, razen če je posamezna poslanska skupina kasneje sama umaknila zahtevo za sklic 
nujne seje.  
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Tabela št. 6:26: Število zahtev poslanskih skupin za sklic nujnih sej delovnih teles 
 

DELOVNO TELO 
Število 
nujnih 

sej 

POSLANSKA SKUPINA/NEPOVEZANI POSLANCI 

SMS SDS DeSUS SD ZL NSi NP IMNS NeP 

Komisije po 35. členu 
poslovnika           
Mandatno-volilna komisija 1 - 1 - - - - - - - 
Komisija za poslovnik 1 - - - - 1 - - - - 
Komisija za narodni 
skupnosti - - - - - - - - - - 
Komisija za nadzor javnih 
financ 31 - 10 - - 3 6 2 10 - 

Komisija za nadzor 
obveščevalnih in varnostnih 
služb 

- - - - - - - - - - 

Komisija za odnose s 
Slovenci v zamejstvu in po 
svetu 

5 - 2 - - - 3 - - - 

Druge komisije - - - - - - - - - - 
Komisija za peticije ter za 
človekove pravice in enake 
možnosti 

10 1 8 - - - - 1 - - 

Ustavna komisija - - - - - - - - - - 
Odbori - - - - - - - - - - 
Odbor za gospodarstvo 25 4 6 4 4 9 3 - 1 - 
Odbor za infrastrukturo, 
okolje in prostor 37 - 11 - - 10 10 1 3 - 

Odbor za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 29 1 11 - - 8 10 - - - 

Odbor za finance in 
monetarno politiko 25 1 7 1 1 10 4 1 - - 

Odbor za zunanjo politiko 10 - 4 - - 4 2 - - - 
Odbor za obrambo 14 - 10 - - 2 2 - - - 
Odbor za zdravstvo 24 - 12 - - 2 7 1 - - 
Odbor za izobraževanje, 
znanost, šport in mladino 16 - 14 - - 1 1 - - - 

Odbor za delo, družino, 
socialne zadeve in invalide 29 4 12 3 3 8 4 - - - 

Odbor za zadeve Evropske 
unije 8 - 5 - - 2 1 - - - 

Odbor za notranje zadeve, 
javno upravo in lokalno 
samoupravo 

16 2 7 1 1 4 2 - 1 - 

Odbor za pravosodje 11 3 5 1 1 2 1 - - - 
Odbor za kulturo 7 1 3 1 1 2 1 - - - 
SKUPAJ 299 17 128 11 11 68 57 6 15 - 
 
Vir: Podatki, ki so jih zagotovili sekretarke in sekretarji delovnih teles, 22. 6. 2018. 
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7 KOLEGIJ PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA  
 
 
Kolegij predsednika Državnega zbora je posvetovalno telo predsednika, ki je v primerih, ki jih 
določa poslovnik, pristojen tudi za odločanje. Kolegij sestavljajo predsednik in podpredsedniki 
Državnega zbora, vodje poslanskih skupin in poslanca narodnih skupnosti. Pri delu kolegija 
sodeluje generalni sekretar Državnega zbora, vodja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, 
lahko pa tudi predsedniki delovnih teles, predstavniki Vlade, strokovni delavci Državnega zbora in 
drugi udeleženci. Seje kolegija so javne. 
 
Predsednik Državnega zbora skliče sejo kolegija, da se posvetuje o sklicih sej in o predlogih 
dnevnega reda sej Državnega zbora, o drugih zadevah, ki so povezane z delom Državnega zbora 
in njegovih delovnih teles, o izpolnjevanju pogojev za oblikovanje novih poslanskih skupin, o 
pogojih za delo poslanskih skupin ter o drugih zadevah, za katere to določa poslovnik (22. člen). 
Kolegij sprejme program dela Državnega zbora za posamezno leto ter terminski program za 
obdobje najmanj dveh mesecev (23. člen Poslovnika). 
 
 
Kolegij predsednika Državnega zbora je imel 131 sej. 

 
 
 

Tabela št. 7.1: Seje Kolegija predsednika Državnega zbora  
 

Aktivnosti kolegija 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Število sej 14 33 36 32 16 131 

 
Vir: Podatkovne zbirke Državnega zbora. 
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8 MEDNARODNA DEJAVNOST 
 
Mednarodna dejavnost zajema: sodelovanje Državnega zbora s predstavniškimi telesi drugih 
držav, z mednarodnimi parlamentarnimi institucijami, z mednarodnimi organizacijami, 
mednarodnimi telesi, misijami Republike Slovenije v tujini, organizacijami slovenskih narodnih 
manjšin in organizacijami slovenskih izseljencev, sodelovanje poslancev italijanske in madžarske 
narodne skupnosti z italijanskim oziroma madžarskim parlamentom ter z matičnima narodoma in 
njunimi manjšinskimi institucijami ter sodelovanje poslancev Državnega zbora na drugih dogodkih 
v tujini. Način izvajanja mednarodne dejavnosti opredeljuje Pravilnik o mednarodni dejavnosti 
Državnega zbora. 
 
Državni zbor izvaja mednarodno dejavnost v okviru: bilateralnega sodelovanja s parlamenti drugih 
držav, multilateralnega sodelovanja v okviru udeležbe na srečanjih mednarodnih parlamentarnih 
institucij in organizacij ter sodelovanja poslancev na različnih konferencah, simpozijih in drugih 
srečanjih. Mednarodna dejavnost poteka na ravni predsednika Državnega zbora, delovnih teles, 
stalnih delegacij, skupin prijateljstva ter poslancev.  
 
Službe Državnega zbora pa so bile tudi aktivno vključene različne oblike pomoči parlamentom 
držav Zahodnega Balkana, ki je prvenstveno usmerjena v krepitev njihovih upravnih zmogljivosti 
ter v strokovno in tehnično podporo delu parlamentov.  
 

8.1 Dejavnost na področju multilaterale 
 

Tabela št. 8.1: Stalne delegacije Državnega zbora 
 

MEDNARODNE PARLAMENTARNE INSTITUCIJE VODJA DELEGACIJE DRŽAVNEGA 
ZBORA 

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope Ksenija Korenjak Kramar 
Parlamentarna skupščina Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi (OVSE) Anja Bah Žibert 

Parlamentarna skupščina NATO dr. Jasna Murgel 

Interparlamentarna unija Jožef Horvat (do 24. 3. 2017) 
mag. Branislav Rajić (od 24 .3. 2017) 

Parlamentarna dimenzija Srednjeevropske pobude mag. Branko Grims 
Parlamentarna skupščina Unije za Sredozemlje mag. Branislav Rajić 
Parlamentarna skupščina jugovzhodnega evropskega 
sodelovanja  dr. Milan Brglez 

 
Vir: Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje.  
 

8.1.1 Parlamentarna skupščina Sveta Evrope 
 
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (PS SE) je parlamentarno telo Sveta Evrope, ki je bilo 
ustanovljeno leta 1949, kot prva evropska skupščina v zgodovini te celine in je hkrati tudi najširša 
tovrstna organizacija. Je predvsem posvetovalno telo, kljub temu pa ima pomembno vlogo pri 
vodenju različnih dejavnosti Sveta Evrope in določa njihov vpliv na države članice.  
Slovenija je postala članica Sveta Evrope 14. maja 1993. Poslanci Državnega zbora pa so v delu 
Parlamentarne skupščine sodelovali že od leta 1992, potem ko je razširjeni Biro PS SE na 3. delu 
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43. zasedanja, ki se je začelo 3. februarja 1992, sprejel odločitev o tem, da Slovenija dobi status 
posebnega gosta v PS SE. Po sprejemu v članstvo RS v SE so bili slovenski poslanci kot 
polnopravni člani PSSE potrjeni na prvem naslednjem zasedanju PSSE, junija 1993. 
Vsakoletno zasedanje PSSE je razdeljeno na štiri dele: zimski (januar), pomladanski (april), poletni 
(junij) in jesenski del (september/oktober). Zasedanja potekajo v Strasbourgu v Franciji in trajajo 
praviloma en delovni teden. Marca, maja in novembra pa potekajo še sestanki Stalnega odbora, ki 
predstavlja t.i. malo skupščino (člani so vodje stalnih delegacij). Skozi vse leto potekajo v 
Strasbourgu (predvsem v času zasedanja PSSE), Parizu, ali pa v kateri izmed držav članic tudi 
sestanki posameznih odborov. 
 
Posamezni člani delegacije Državnega zbora so bili v preteklem mandatnem obdobju vključeni v 
naslednje politične skupine: Skupino socialistov, demokratov in zelenih – SOC (Andreja Katič/Jan 
Škoberne); Skupino evropske ljudske stranke – EPP/CD (mag. Andrej Šircelj, dr. Anže Logar); 
Skupino Združenje liberalcev in demokratov za Evropo – ALDE (Ksenija Korenjak Kramar, mag. 
Aleksander Kavčič); Skupino združene evropske levice (Matjaž Hanžek/Violeta Tomić). 
Člani delegacije so se dogovorili za naslednjo zasedbo mest v posameznih odborih:  

− Ksenija Korenjak Kramar: članica Stalnega odbora (po funkciji), Odbora za političnega 
zadeve in demokracijo, Odbora za migracije, begunce in razseljene osebe, kot 
predstavnica politične skupine ALDE pa tudi članica Odbora za poslovnik, imunitete in 
institucionalne zadeve ter Odbora za spoštovanje obveznosti in zavez članic Sveta Evrope 
(Nadzorni odbor). V letu 2014 (od nastopa mandata članice v PSSE) in v letu 2015 je 
opravljala tudi funkcijo podpredsednice PSSE;  

− mag. Andrej Šircelj: član Odbora za pravne zadeve in človekove pravice, kot predstavnik 
politične skupine EPP/CD pa tudi član Odbora za spoštovanje obveznosti in zavez članic 
Sveta Evrope (Nadzorni odbor) ter nadomestni član v Odboru za socialne zadeve, zdravje 
in trajnostni razvoj in v Odboru za izvolitev sodnikov Evropskega sodišča za človekove 
pravice; 

− Andreja Katič in nato njen naslednik Jan Škoberne: članstvo v Odboru za socialne zadeve, 
zdravje in trajnostni razvoj, nadomestno članstvo v Odboru za kulturo, znanost, 
izobraževanje in medije;  

− mag. Aleksander Kavčič: v letu 2014 nadomestni član v Odboru za migracije, begunce in 
razseljene osebe, kasneje ni sodeloval pri delu nobenega odbora; 

− dr. Anže Logar: člani Odbora za kulturo, znanost, izobraževanje in medije, nadomestni član 
v Odboru za političnega zadeve in demokracijo ter Odboru za migracije, begunce in 
razseljene osebe; 

− Matjaž Hanžek in nato njegova naslednica Violeta Tomič: članstvo v Odboru za enakost in 
nediskriminacijo, nadomestno članstvo v Odboru za pravne zadeve in človekove pravice. 
G. Hanžek je do zaključka članstva v PSSE (22. januar 2018) kot predstavnik politične 
skupine UEL opravljal tudi funkcijo člana v Odboru za izvolitev sodnikov Evropskega 
sodišča za človekove pravice; 

− Jan Škoberne je bil v letih od nastopa članstva v PSSE do konca mandata član Mreže 
kontaktnih parlamentarcev za sodelovanje v kampanji za preprečevanje spolnega nasilja 
nad otroki, v letih 2017 in 2018 pa tudi član Mreže Parlamentarnega zavezništva proti 
sovražnosti. 

− dr. Anže Logar je bil v letih 2014 in 2015 član Mreže kontaktnih parlamentarcev za 
sodelovanje v kampanji Parlamentarno zavezništvo proti sovražnosti; 

− Matjaž Hanžek je bil član Mreže kontaktnih parlamentarcev za sodelovanje v kampanji za 
preprečevanje nasilja nad ženskami, od 2016 do konca svojega članstva v PSSE (22. 
januar 2018) pa tudi član Parlamentarnega zavezništva proti sovražnosti, nato ga je na tem 
mestu nasledila Violeta Tomić. 
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Tabela št. 8.2: Aktivnosti delegacije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope 
 

AKTIVNOSTI 
DELEGACIJE 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Zasedanja skupščine 1 4 4 4 1 14 
Sestanki odborov 6 15 11 11 2 45 
Drugo  2 10 12 5 - 29 
SKUPAJ 9 29 27 20 3 88 
 
Vir: Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje.  
 

8.1.2 Parlamentarna skupščina Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 
 
Parlamentarna skupščina Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi je bila ustanovljena leta 
1991, potem ko je bila pobuda za njeno ustanovitev podana že v Pariški listini za novo Evropo leta 
1990. Skupščina je postala del institucionalne strukture takratne Konference za varnost in 
sodelovanje v Evropi, ki se je leta 1994 preimenovala v Organizacijo za varnost in sodelovanje v 
Evropi. 
 
PS OVSE združuje 323 parlamentarcev iz 56 držav polnopravnih članic. Glavni cilj organizacije je 
pospešiti medparlamentarni dialog med državami članicami OVSE, med cilji pa so še ocenjevanje 
uresničevanja ciljev OVSE, razprave o problemih, ki jih obravnavajo na zasedanjih Sveta ministrov 
in šefov držav in vlad, razvijanje in promocija mehanizmov za preprečevanje in reševanje 
konfliktov, podpora krepitvi in konsolidaciji demokratičnih institucij v državah OVSE ter prispevek k 
razvoju institucij OVSE in k odnosom ter sodelovanju med obstoječimi institucijami OVSE. 
 
Na sestanku delegacije 18. 9. 2014 je bilo sklenjeno, da bo članstvo v odborih, kakor sledi:  

− Odbor za demokracijo, človekove pravice in humanitarna vprašanja: Anja Bah Žibert 
(nadomestni član Benedikt Kopmajer); 

− Odbor za ekonomske zadeve, znanost, tehnologijo in okolje: mag. Klavdija Markež, 
nadomestil jo je Simon Zajc (do prenehanja mandata je bil nadomestni član je Tilen Božič); 

− Odbor za politične zadeve in varnost: Roberto Battelli (nadomestna članica: Vesna 
Vervega). 

 
Član delegacije Roberto Battelli je bil na letnem zasedanju Parlamentarne skupščine OVSE leta 
2009 soglasno izvoljen za t.i. zakladnika skupščine, njegov mandat je bil ponovno potrjen na 
letnem zasedanju PS OVSE leta 2011 in 2013. Mandat mu je prenehal na letnem zasedanju PS 
OVSE 10. 7. 2015, ko je bil izvoljen za podpredsednika PS OVSE (mandat se izteče na letnem 
zasedanju PS OVSE julija 2018). Roberto Battelli je bil posebni predstavnik predsednika PS OVSE 
za Jugovzhodno Evropo, mesto je zasedal tudi v preteklih treh mandatih. Hkrati je tudi član Odbora 
za transparentnost in Pododbora za poslovnik ter, ex-officio, t. i. Biroja skupščine. 
 

Tabela št. 8.3: Aktivnosti delegacije v Parlamentarni skupščini OVSE 
 
AKTIVNOSTI 
DELEGACIJE 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Zasedanja skupščine 1 3 3 3 1 11 
Opazovanje volitev 2 1 5 2 1 11 
Drugo 2 4 5 8 3 22 
SKUPAJ 5 8 13 13 5 44 

 
Vir: Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje.  
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8.1.3 Parlamentarna skupščina NATO 
 
Parlamentarna skupščina NATO je medparlamentarna organizacija, ki ni del strukture NATO. 
Ustanovljena je bila leta 1955 pod imenom Severnoatlantska skupščina, novembra 1998 pa se je 
preimenovala v Parlamentarno skupščino NATO (PS NATO). Vključuje 266 poslancev iz 29 držav 
polnopravnih članic in 56 poslancev iz 13 držav s statusom pridružene delegacije. Pri delu 
skupščine sodelujejo še regionalni partnerji, sredozemski pridruženi člani in parlamentarni 
opazovalci. 
 
Skupščina NATO je forum, kjer poteka dialog o varnostnih, obrambnih ter ekonomskih vprašanjih 
in katerega glavni cilj je poglobiti razumevanje med predstavniki sodelujočih držav.  
Slovenija se je kot opazovalka prvič udeležila 40. zasedanja Severnoatlantske skupščine leta 1994 
v Washingtonu. Na zasedanju ji je bil podeljen status pridružene delegacije. Slovenija je 29. marca 
2004, z vključitvijo v Atlantsko zavezništvo, postala polnopravna članica PS NATO. 
 
Na sestanku delegacije 17. 9. 20147 in 14. 1. 2015 je bilo sklenjeno, da bo članstvo v odborih, 
kakor sledi:  
 
Stalni odbor:      dr. Jasna Murgel     
      mag. Matej Tonin – nadomestni član 
Odbor za civilno dimenzijo varnosti:  dr. Jasna Murgel     
      Marjan Dolinšek – nadomestni član 
Odbor za obrambo in varnost:   Žan Mahnič 
      Matjaž Nemec – nadomestni član 
Politični odbor:     Benedikt Kopmajer 
      mag. Matej Tonin – nadomestni član 
Znanstveni in tehnični odbor:   mag. Matej Tonin 
Odbor za ekonomsko dimenzijo varnosti: Matjaž Nemec 
Posebna skupina za Sredozemlje:   mag. Matej Tonin, Marjan Dolinšek. 
 
Na letnem zasedanju PS NATO v Carigradu novembra 2016 je bil nadomestni vodja delegacije 
mag. Matej Tonin izvoljen za poročevalca Pododbora za tehnološki razvoj in varnost znotraj 
Odbora za znanost in tehnologijo. Za zasedanje leta 2017 je pripravil poročilo Internet stvari: 
obljube in nevarnosti sodobne tehnologije«, za zasedanje leta 2018 pa poročilo »Skriti posli: kako 
teroristi uporabljajo šifrirana sporočila, temni splet in kriptovalute«. 
 
Vodja delegacije v PS NATO dr. Jasna Murgel je bila na spomladanskem zasedanju PS NATO v 
Tirani, maja 2016, izvoljena za članico odbora PS NATO – Ukrajina, na letnem zasedanju v 
Carigradu novembra 2016, pa je bila izvoljena za podpredsednico Pododbora za demokratično 
upravljanje znotraj Odbora za civilno dimenzijo varnosti. 

Od 4. do 6. maja 2017 je bil na uradnem obisku v Sloveniji predsednik PS NATO Paolo Alli.  

Od 6. do 9. novembra 2017 je v Državnem zboru potekal 96. Rose-Roth seminar z naslovom 
Zahodni Balkan: pretekla zmotna prepričanja, aktualni izzivi in prihodnja prizadevanja je potekal. 
Seminarja se je udeležilo prek 70 predstavnikov nacionalnih parlamentov iz 23 držav. 

 
                                            
7 Dr. Jasna Murgel je nadomestila mag. Margareto Guček Zakošek. 
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Tabela št. 8.4: Aktivnosti delegacije v Parlamentarni skupščini NATO 
 

AKTIVNOSTI 
DELEGACIJE 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Zasedanja skupščine 1 3 2 2 - 8 
Sestanki odborov in 
pododborov - 7 10 9 4 30 

Drugo 2 2 7 5 - 16 
SKUPAJ 3 12 19 16 4 54 

 
Vir: Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje.  
 
 

8.1.4 Interparlamentarna unija 
 
Interparlamentarna unija (IPU) je bila ustanovljena leta 1889 in sodi med najstarejše mednarodne 
organizacije, ki v svoje vrste združuje parlamente suverenih držav. Sedež organizacije je v Ženevi. 
Z IPU sodelujejo tudi druge regionalne parlamentarne organizacije in združenja, ki spremljajo IPU 
konference in druge dejavnosti kot opazovalci.  
 
Slovenija je bila sprejeta v Interparlamentarno unijo kot polnopravna članica na 89. konferenci 
Interparlamentarne unije, ki je potekala od 12. do 17. aprila 1993 v New Delhiju.  
 
Namen IPU je krepitev sodelovanja in izmenjava izkušenj med parlamenti in parlamentarci vseh 
držav na svetu in obravnava vprašanj, ki so mednarodnega pomena ter izražanje svojega mnenja 
o njih z namenom sprožiti akcijo parlamentov in njenih članov za reševanje le-teh. IPU skuša 
prispevati k zaščiti in promociji človekovih pravic kot temeljnega dejavnika parlamentarne 
demokracije in razvoja ter izboljšanju poznavanja delovanja parlamentov in razvijanju sredstev za 
njihovo učinkovito delovanje.  
 
Interparlamentarne skupščine potekajo dvakrat letno (spomladi in jeseni). Zaradi lažjega delovanja, 
se delegacije iz iste regije združujejo v geopolitične skupine, ki so neformalna in neobvezna oblika 
delovanja. Skozi te skupine lahko posamezna država najlaže uveljavlja svoje interese. Slovenija je 
članica geopolitične skupine 12+, ki združuje evropske države ter države, ki se geografsko ne 
povezujejo v druge skupine, kot na primer Kanada, Nova Zelandija, Izrael… 
 
V Nacionalno skupino IPU se v Državnem zboru lahko vključujejo vsi poslanci Državnega zbora. V 
zadnjem mandatu je bilo tako v Nacionalno skupino IPU vključenih 22 poslank in poslancev. 
Predsednik nacionalne skupine IPU je po funkciji predsednik ali podpredsednik Odbora za zunanjo 
politiko. 
 
Za potrebe zasedanj Skupščine Interparlamentarne unije je Kolegij predsednika Državnega zbora 
na 3. seji, dne 10. 9. 2015 oblikoval stalno delegacijo, ki so jo sestavljali vodja Jožef Horvat (po 
funkciji predsednik Odbora za zunanjo politiko, do 24.3.2017) in kasneje mag. Branislav Rajić (po 
funkciji podpredsednik Odbora za zunanjo politiko) ter dr. Jasna Murgel in dr. Matej Tašner 
Vatovec. 
 
Dr. Matej Tašner Vatovec je bil na 133. zasedanju Skupščine IPU, ki je potekalo od 17. do 21. 
oktobra 2015 v Ženevi izvoljen v Odbor za vprašanja Bližnjega vzhoda kot predstavnik Skupine 
12+. 

 
 



96 
 

Tabela št. 8.5: Aktivnosti delegacije v Interparlamentarni uniji 
 

AKTIVNOSTI 
DELEGACIJE 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Zasedanja skupščine 1 1 1 1 1 5 
Drugo 2 3 1 4 1 11 
SKUPAJ 3 4 2 5 2 16 

 
Vir: Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje.  
 

8.1.5 Parlamentarna dimenzija Srednjeevropske pobude 
 
Parlamentarna dimenzija Srednjeevropske pobude (PD SEP) predstavlja parlamentarno raven 
Srednjeevropske pobude – najstarejšega in največjega foruma za regionalno sodelovanje v Evropi, 
ki danes vključuje 18 držav s površino 2,4 milijona kvadratnih kilometrov. Ustanovljena je bila leta 
1989 kot Kvadragonala (članice: Italija, Avstrija, Madžarska in Jugoslavija), Slovenija pa je postala 
članica julija 1992. SEP danes sestavljajo: Avstrija, Albanija, Bolgarija, Belorusija, Bosna in 
Hercegovina, Češka, Črna gora, Hrvaška, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Italija, Poljska, 
Romunija, Slovaška, Slovenija, Srbija in Ukrajina.  
 
Cilji parlamentarne dimenzije so, da v sodelovanju z vladami in drugimi organi pobude prispeva k 
uresničevanju ciljev SEP, krepi multilateralno sodelovanje na parlamentarni ravni, poglablja 
partnerstva, spodbuja gospodarsko sodelovanje in varovanje okolja, ter krepi sodelovanje vseh 
držav članic v procesu evropskega povezovanja. 
 
Člani delegacije so se glede zasedbe mest v posameznih odborih in o nadomeščanju v primeru 
odsotnosti na dogodkih dogovorili na sestankih delegacije, ki sta potekala 25. septembra 2014 in 
13. novembra 2014. 
 
Člani odborov PD SEP so bili:  

− Stalni odbor: mag. Branko Grims, ki je po spremembi v sestavi delegacije zamenjal dr. 
Anžeta Logarja; 

− Splošni odbor za politične in notranje zadeve: mag. Branko Grims, ki je po spremembi v 
sestavi delegacije zamenjal dr. Anžeta Logarja; 

− Splošni odbor za kulturo: Andreja Potočnik, ki je po spremembi v sestavi delegacije 
zamenjala mag. Margareto Guček Zakošek; 

− Splošni odbor za gospodarstvo: dr. Franc Trček, ki je bil v letih 2016 in 2017 tudi 
predsednik tega splošnega odbora.  

 
Na sestankih je bilo tudi dogovorjeno, da nadomestna člana, dr. Dragan Matić in Marinka Levičar, 
praviloma po načelu rotacije, nadomeščata stalne člane v primeru njihove odsotnosti na vseh 
dogodkih v okviru PD SEP. 
  
10. oktobra 2016 je v Državnem zboru potekalo skupno zasedanje Splošnega odbora za 
gospodarstvo in Splošnega odbora za politične in notranje zadeve PD SEP, čemur sta sledila 
ločena sestanka obeh odborov. Sestanek Splošnega odbora za gospodarstvo je vodil njegov 
predsednik, član delegacije Državnega zbora dr. Franc Trček, ki je bil za predsednika odbora 
izvoljen na sestanku Splošnega odbora za gospodarstvo, 10. decembra 2015 v Skopju.  
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Tabela št. 8.6: Aktivnosti delegacije v Parlamentarni dimenziji Srednjeevropske pobude 
 
 
AKTIVNOSTI 
DELEGACIJE 

2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Parlamentarni odbor - - 1 1 - 2 
Parlamentarna skupščina 1 1 1 - - 3 
Drugo - 2 3 1 - 6 
SKUPAJ 1 3 5 2 - 11 

 
Vir: Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje.  
  
 

8.1.6 Parlamentarna skupščina Unije za Sredozemlje  
 
Srečanja v Bruslju oktobra 1998, katerega namen je bilo oblikovati parlamentarno razsežnost Evro-
sredozemskega partnerstva, so se v okviru Evro-sredozemskega parlamentarnega foruma 
udeležili predstavniki Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov tedanjih držav članic 
Evropske unije ter partnerskih držav iz Južnega Sredozemlja. Evropski parlament je kasneje v 
posebni resoluciji predlagal preoblikovanje foruma v Evro-sredozemsko parlamentarno skupščino 
(EMPA/ESPS), kar so potrdili ministri za zunanje zadeve na njihovi peti evro-sredozemski 
konferenci v Valencii aprila 2002. Prvo plenarno zasedanje (nove) ESPS je bilo marca 2004 v 
Grčiji.  
 
Na šestem plenarnem zasedanju te skupščine v Ammanu marca 2010 so naziv ESPS spremenili v 
Parlamentarna skupščina Unije za Sredozemlje (PS UzS), s čimer se je bolj izpostavilo njeno 
posebno vlogo parlamentarnega telesa Unije za Sredozemlje (UzS), ki je odgovoren za 
demokratični nadzor in opravlja posvetovalno funkcijo. 
 
Sestava stalne delegacije Državnega zbora v PS UzS v mandatu 2014–2018 je bila določena s 
sklepom Kolegija predsednika Državnega zbora, ki ga je sprejel na 3. seji 10. 9. 2014. 
 
Člani: 
mag. Branislav Rajić (PS SMC), vodja delegacije, 
Uroš Prikl (PS DeSUS), 
Luka Mesec (PS Levica). 
 
Nadomestna člana: 
Marko Ferluga (PS SMC), 
Suzana Lep Šimenko (PS SDS). 
 
Člani delegacije so bili vključeni v delo posameznih odborov PS UzS: 

− Odbor za izboljšanje kakovosti življenja, izmenjavo med civilnimi družbami in kulturo: 
Mag. Branislav Rajić (član) in Marko Ferluga (nadomestni član); 

− Odbor za politične zadeve, varnost in človekove pravice: Uroš Prikl (član); 
− Odbor za ekonomske in finančne zadeve, socialne zadeve in izobraževanje: Luka 

Mesec (član) in Suzana Lep Šimenko (nadomestna članica). 
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Tabela št. 8.7: Aktivnosti delegacije v Uniji za Sredozemlje 
 

AKTIVNOSTI DELEGACIJE 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Zasedanja skupščine - 1 - 1 1 3 
Drugo 1 4 1 - - 6 
SKUPAJ 1 5 1 1 1 9 
 
Vir: Odbor za zadeve Evropske unije 
 
 

8.1.7 Jadransko-jonska pobuda 
 
Jadransko-jonska pobuda je bila, na pobudo Italije, ustanovljena 20. maja 2000 v Anconi. Članice 
pobude so Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Grčija, Hrvaška, Italija, Slovenija ter Srbija. 
Z vzpostavitvijo Strategije EU za Jadransko jonsko regijo (EUSAIR), ki jo je Evropski svet sprejel 
oktobra 2014, se je Jadransko-jonska pobuda usmerila v podporo ciljem EUSAIR, še posebej z 
vključitvijo sfere civilne družbe.  
 
Parlamentarna dimenzija Jadransko-jonske pobude deluje od leta 2001, v obliki konferenc 
predsednikov parlamentov držav članic pobude. V tem mandatnem obdobju se je predsednik 
Državnega zbora dr. Milan Brglez udeležil XIII. konference predsednikov parlamentov JJP, ki je v 
okviru predsedovanja Bosne in Hercegovine potekala 23. aprila 2015 v Neumu, ter XIV. 
konference predsednikov parlamentov JJP, ki je v okviru predsedovanja Republike Hrvaške 15. in 
16. aprila 2016 potekala v Splitu. 
 
 

8.1.8 Parlamentarna skupščina procesa jugovzhodnega evropskega sodelovanja 
 
Slovenija je postala članica foruma jugovzhodnega evropskega procesa sodelovanja (SEECP – 
South-East European Cooperation Process) leta 2010 in s tem tudi parlamentarne dimenzije 
navedenega procesa, ki je potekal na ravni predsednikov parlamentov držav SEECP. Države 
članice so poleg Slovenije še Albanija, BiH, Bolgarija, Hrvaška, Grčija, Črna gora, Makedonija, 
Moldavija, Romunija, Srbija in Turčija (sodeluje tudi Kosovo). 
 
Parlamentarna skupščina SEECP je bila ustanovljena na inavguralnem zasedanju predsednikov 
parlamentov SEECP, ki je potekalo od 9. do 11. maja 2014 v Bukarešti. 

 
Osnovni namen Parlamentarne skupščine SEECP je krepitev sodelovanja in usklajevanja 
aktivnosti med parlamenti držav članic z namenom zagotavljanja miru, varnosti, stabilnosti in 
sodelovanja v regiji. Zasedanja Parlamentarne skupščine SEECP bodo potekajo enkrat letno, vodi 
pa jih predsednik parlamenta predsedujoče države. 

 
Državni zbor je od 1. julija 2017 do 14. aprila 2018 predsedoval PS SEECP (predsedovanje bi 
sicer moralo potekati do 30. junija 2018, vendar je bilo zaradi parlamentarnih volitev predčasno 
zaključeno). Funkcijo predsedujočega PS SEECP je opravljal vodja delegacije Državnega zbora 
dr. Milan Brglez. 
 
Razdelitev članov slovenske delegacije po posameznih odborih je bila naslednja: 

− Stalni odbor: Branko Zorman (član); 
Odbor za gospodarstvo, infrastrukturo in energetiko: Branko Zorman in Andrej Čuš (do 15. 7. 
2016) oziroma Suzana Lep Šimenko (od 15. 7. 2016); 
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− Odbor za pravosodje, notranje zadeve in varnostno sodelovanje: Bojana Muršič in Andrej 
Čuš (do 15. 7. 2016) oziroma Suzana Lep Šimenko (od 15. 7. 2016); 

− Odbor za socialni razvoj, izobraževanje, raziskave in znanost: mag. Branislav Rajić in Jelka 
Godec. 

 
Državni zbor je v okviru predsedovanja organiziral naslednja srečanja: 

− zasedanje Stalnega odbora, 15. in 16. decembra 2017 v Ljubljani, 
− zasedanje Stalnega odbora, 16. in 17. marca 2018 na Bledu, 
− zasedanje Stalnega odbora in treh generalnih odborov, 13. aprila 2018 v Ljubljani, 
− plenarno zasedanje PS SEECP, 14. aprila 2018 v Ljubljani. 

 
 

8.1.9 Druga multilateralna srečanja 
 
Poslanci Državnega zbora so sodelovali tudi na drugih multilateralnih srečanjih (konferencah, 
seminarjih ipd.) v tujini. 
 
 

Tabela št. 8.8: Število multilateralnih srečanj 
 

DEJAVNOSTI 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Multilateralna srečanja 32 67 62 59 15 235 
Od tega v Sloveniji - - 1 1 2 4 
 
Vir: Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje. 

 

8.2 Dejavnost na področju bilaterale 
 
Prevladovali so stiki s parlamenti držav članic EU in držav Zahodnega Balkana, ki so potekali tako 
na najvišji parlamentarni ravni kot tudi na ravni delovnih teles, skupin prijateljstva in strokovnih 
služb.  
 

Tabela št. 8.9: Bilateralni obiski v tujini 
 

DRŽAVE  2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Albanija - - 1 - - 1 
Avstrija 1 - 3 2 - 6 
Bolgarija - - 1 - - 1 
Bosna in 
Hercegovina - - 1 - - 1 

Ciper - 2 - - - 2 
Češka - - - 2 - 2 
Črna gora - - - 1 - 1 
Hrvaška - - 2 1 1 4 
Indija - 1 - - - 1 
Irska - - - 1 - 1 
Italija - - 1 - - 1 
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DRŽAVE  2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Latvija - - - 1 - 1 
Litva - - - 1 - 1 
Madžarska - - 1 2 - 3 
Makedonija - - - 1 - 1 
Nemčija - - 2 - - 2 
Norveška - 1 - - - 1 
Poljska - - - 2 - 2 
Portugalska - - - - 1 1 
Romunija - - 1 - - 1 
Ruska 
federacija - - 1 1 - 2 

Srbija - - 1 - - 1 
Švica - 1 - - - 1 
Turčija - 1 - - - 1 
Vatikan - - - 1 - 1 
Združeno 
kraljestvo - - - 1 - 1 

SKUPAJ 1 6 15 17 2 41 
 
Vir: Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje. 
 
 
Opomba:  
Upoštevani so obiski, katerih gostitelji so bili tuji parlamenti, srečanja, ki so potekala ob robu multilateralnih srečanj, niso 
upoštevana. 

 
 

Tabela št. 8.10: Bilateralni obiski v Republiki Sloveniji 
 

 

DRŽAVE 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Albanija 1 - - - 1 2 
Avstrija - 2 - - - 2 
BiH - 1 2 - - 3 
Ciper - - 1 - - 1 
Češka - 1 1 - - 2 
Črna gora - 1 - 1 1 3 
Estonija - - - 1 - 1 
Finska - - - 1 - 1 
Francija - - 1 - - 1 
Gruzija - 1 - - - 1 
Hrvaška - 2 - - - 2 
Italija - - 1 2 - 3 
Izrael - - 1 1 1 3 
Koreja  - 1 1 - 1 3 
Kosovo - - 1 1 - 2 
Kuvajt - 1 - - - 1 
Madžarska 1 2 1 1 - 5 
Maroko - - 1 - - 1 
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Moldavija - - 2 - - 2 
Nemčija - 1 - - - 1 
Norveška - - - 1 - 1 
Poljska - - 1 - - 1 
Portugalska - - - 1 - 1 
PS NATO - - - 1 - 1 
Romunija 1 - - - - 1 
Slovaška  - 1 - - - 1 
Srbija - 2 - - - 2 
SKUPAJ 3 16 14 11 4 48 
 
Vir: Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje. 
 
 

8.2.1 Skupine prijateljstva 
 
V mandatnem obdobju 2014–2018 je v Državnem zboru delovalo 71 skupin prijateljstva. Vanje je 
bilo ob koncu mandata vključenih 69 poslancev iz vseh poslanskih skupin. V skupinah prijateljstva 
je delovalo še 7 poslancev, ki jim je prenehala poslanska funkcija.   
 
 

Tabela št. 8.11: Skupine prijateljstva in njeni predsedniki 
 

SKUPINA 
PRIJATELJSTVA/ 
DRŽAVA 

PREDSEDNIK POSLANSKA 
SKUPINA 

Albanija  Violeta Tomić Levica 
Alžirija  Mag. Branislav Rajić SMC 

Argentina  
Mag. Margareta Guček Zakošek (do 9. 7. 2015, ko je postala 
državna sekretarka) SMC 

Janja Sluga (od 9. 12. 2015) SMC 
Armenija  Dr. Franc Trček Levica  
Avstralija  Marko Ferluga  SMC 
Avstrija  Ljudmila Novak  NSi 
Azerbajdžan Dr. Mirjam Bon Klajnšček NP 
Belgija  Dr. Bojan Dobovšek  NP 
Belorusija  Marko Ferluga  SMC 
BiH  Dr. Jasna Murgel  SMC 
Bolgarija  Dr. Matej Tašner Vatovec Levica  

Brazilija 
Mag. Klavdija Markež (do 27. 3. 2015, ko je postala ministrica) SMC 
Irena Kotnik (od 21. 5. 2015) SMC 

Ciper Janja Sluga  SMC 

Češka  
Mag. Klavdija Markež (do 27. 3. 2015, ko je postala ministrica) SMC 
Dr. Franc Trček (od 21. 5. 2015) Levica 

Čile  Mag. Branislav Rajić SMC 
Črna gora  Uroš Prikl DeSUS 
Danska  Žan Mahnič SDS 
Egipt Dr. Matej Tašner Vatovec Levica 

Estonija  
Dr. Anže Logar (do 4. 3. 2016, ko je odstopil) SDS 
Mag. Branislav Rajić (od 30. 3. 2016) SMC 
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SKUPINA 
PRIJATELJSTVA/ 
DRŽAVA 

PREDSEDNIK POSLANSKA 
SKUPINA 

Finska  Mag. Branislav Rajić SMC 
Francija  Dr. Anže Logar  SDS 
Grčija  Dr. Franc Trček  Levica 
Gruzija  Marko Ferluga  SMC 
Hrvaška  Dr. Dragan Matić  SMC 

Indija 
Dr. Franc Križanič (do 9. 4. 2015, ko mu je prenehala funkcija 
poslanca)  SD 

Suzana Lep Šimenko (od 21. 5. 2015) SDS 
Iran  Matjaž Nemec SD 
Irska  Branko Zorman  SMC 
Islandija  Dr. Franc Trček Levica 
Italija  Jernej Vrtovec NSi 
Izrael  Jernej Vrtovec  NSi 
Japonska  Branko Zorman  SMC 
Kanada Dr. Franc Trček  Levica  
Kazahstan  Jan Škoberne  SD 
LR Kitajska  Violeta Tomić Levica  
Južna Koreja  Suzana Lep Šimenko  SDS 
Kosovo  Dr. Franc Trček  Levica  
Kuba  Vesna Vervega  SMC 
Kuvajt  Andrej Čuš  NeP 
Latvija  Iva Dimic NSi 

Litva 
Dr. Anže Logar (do 4. 3. 2016, ko je odstopil) SDS 
Violeta Tomić (od 30. 3. 2016) Levica 

Luksemburg  Mag. Alenka Bratušek  NP 

Madžarska Dr. László Göncz 

poslanec 
madžarske 
narodne 
skupnosti 

Makedonija Iva Dimic NSi 
Malta  Jelka Godec SDS 
Maroko  Matjaž Nemec SD 
Mehika  Vesna Vervega  SMC 
Moldavija  Mag. Branislav Rajić  SMC 
Nemčija  Jožef Horvat  NSi 
Nizozemska  Violeta Tomić Levica  
Norveška Mag. Branislav Rajić SMC 
Nova Zelandija  Ksenija Korenjak Kramar  SMC 
Palestina  Dr. Matej Tašner Vatovec  Levica  
Poljska  Suzana Lep Šimenko  SDS 
Portugalska  Suzana Lep Šimenko  SDS 
Romunija  Dr. Franc Trček  Levica  
Rusija  Matjaž Han  SD 
Saudska Arabija  Mag. Klavdija Markež (do 27. 3. 2015, ko je postala ministrica) SMC 

Andrej Čuš (od 21. 5. 2015 do 29. 1. 2016, ko izstopil iz skupine) NeP 
Od 29. 1. 2016 dalje brez predsednika - 

Senegal  Andrej Čuš NeP 
Slovaška  Igor Zorčič  SMC 
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SKUPINA 
PRIJATELJSTVA/ 
DRŽAVA 

PREDSEDNIK POSLANSKA 
SKUPINA 

Srbija  Marjan Dolinšek  SMC 
Španija  Mag. Matej Tonin NSi 
Švedska  Branko Zorman  SMC 
Švica  Violeta Tomić Levica  
Tunizija  Benedikt Kopmajer  DeSUS 
Turčija  Mag. Andrej Šircelj  SDS 
Turkmenistan  Marko Ferluga  SMC 
Ukrajina  Žan Mahnič  SDS 
Venezuela  Miha Kordiš Levica  
Združeni arabski 
emirati  Andrej Čuš NeP  

ZDA Mag. Andrej Šircelj  SDS 
Združeno 
kraljestvo Velika 
Britanija in Severna 
Irska  

Branko Zorman  SMC 

 
Vir: Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje. 
 
 

8.3 Protokolarni dogodki 
 
V spodnji tabeli je prikazano število protokolarnih obiskov in drugih dogodkov v Državnem zboru. 
Pri sprejemih so upoštevani sprejemi veleposlanikov, tujih parlamentarcev in drugih visokih 
predstavnikov tujih držav. 
 
 

Tabela št. 8.12: Protokolarni dogodki 

 
Vir: Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje. 
 
 
Opomba:  
*Protokolarni dogodki: obisk kurentov, betlehemska lučka, otvoritve razstav ipd. 
**Sprejemi predstavnikov tujih držav (veleposlanikov, predsednikov vlad, predsednikov držav, poslancev in 
drugih visokih predstavnikov tujih držav).  
 
 

DOGODKI 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Protokolarni 
obiski* 21 59 78 64 33 255 

Od tega pri 
predsedniku DZ 16 54 59 47 22 198 

Sprejemi** 81 217 149 146 50 643 
Od tega pri 
predsedniku DZ 42 73 58 58 18 249 

Protokolarni 
dogodki skupaj 102 276 227 210 83 898 
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9 PETICIJE 
 
 
V Republiki Sloveniji imajo državljani pravico do peticije na podlagi 45. člena Ustave. Peticije, 
vloge in pritožbe, naslovljene na Državni zbor, obravnava Komisija za peticije ter za človekove 
pravice in enake možnosti. Komisija obravnava prispele peticije in druge predloge državljanov in o 
tem obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora ter jim predlaga ustrezne ukrepe za 
učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti in pravnih interesov državljanov. 
 
Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je v obdobju od 1. 8. 2014 do 
21. 6. 2018 prejela 656 peticij (vlog), zaključenih peticij (vlog) na ta dan je bilo 651, še vedno 
odprtih pa 5. 

 
 

Tabela št. 9.1: Število prejetih in rešenih peticij 
 
 
VLOGE 
 

2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Prejete  62 171 161 177 85 656 
Rešene 52 171 161 177 80 6518 
Odprte ob koncu 
mandata  

- - - - 5 5 

 
Vir: Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti (službe), 21. 6. 2018. 
 
 
 

Tabela 9.2: Peticije po vsebinskih sklopih 
 

PODROČJE 
ŠTEVILO VLOG 

Prejeto Rešeno 
Splošno, tudi informacije o peticijah za posamezna obdobja, zapisniki o 
predajah gradiva, zapisnik o uničevanju izločenega gradiva 24 24 

Vloge v zvezi z človekovimi pravicami (splošno o človekovih pravicah in 
svoboščinah, varstvo človekovih pravic, varuh človekovih pravic in 
svoboščin, poročila, enake možnosti žensk in moških, uresničevanje načela 
enakega obravnavanja) in političnimi strankami 

49 49 

Vloge v zvezi z pravosodjem (sodišča, državno tožilstvo in državno 
pravobranilstvo, odvetništvo in notariat, upravni spor, sodni registri in sodne 
takse) 

57 57 

Vloge v zvezi z upravnim pravom (osebna stanja, državljanstvo, 
prebivalstvo, tujci, društva, javni shodi, prireditve, verske skupnosti, 
inšpekcije, upravni postopek in upravne takse) 

38 38 

Vloge v zvezi z civilnim pravom (lastnina in druge stvarne pravice, 
stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, intelektualna lastnina, 
obligacije, zakonska zveza in družinska razmerja, dedovanje, civilni sodni 
postopki, civilni kolizijski predpisi) 

125 123 

                                            
8 Prikazuje se stanje na dan 21. 6. 2018. V okviru celotnega mandata do navedenega datuma torej ni bilo 
rešenih še  5 vlog, ki so bile vložene v letu 2018. V letnih poročilih o delu Državnega zbora so prikazane 
rešene in nerešene vloge v okviru posameznega leta. 
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PODROČJE 
ŠTEVILO VLOG 

Prejeto Rešeno 
Vloge v zvezi z kazenskim pravom (kazniva dejanja in gospodarski 
prestopki, kazenski postopek, izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in 
pomilostitev, prekrški) 

104 102 

Vloge v zvezi z varstvom pri delu 5 5 
Vloge v zvezi z zdravstvenim varstvom in zavarovanjem (zdravstvena in 
lekarniška dejavnost, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, 
varstvo pred nalezljivimi boleznimi, zdravila, humanitarne organizacije) 

25 24 

Vloge v zvezi z socialnim varstvom in zavarovanjem (žrtve vojen, poboji) 27 27 
Vloge v zvezi z pokojninskim in invalidskim zavarovanjem 62 62 
Vloge v zvezi z urejanjem prostora (urejanje prostora, stavbe in stavbna 
zemljišča, kmetijska zemljišča, geodetske službe, zemljiška knjiga in 
zemljiški kataster) 

37 37 

Vloge v zvezi z varstvom okolja (varstvo okolja, varstvo pred nevarnimi 
snovmi, varstvo pred ionizirajočimi sevanji) 21 21 

Vloge v zvezi z gospodarskimi subjekti (gospodarske družbe, splošni 
predpisi, gospodarske javne službe (komunala), zbornice, zadruge, varstvo 
konkurence, cene) 

7 7 

Vloge v zvezi z javnimi financami (davki, pristojbine, prispevki, takse, carine) 17 17 
Vloge v zvezi z vzgojo, izobraževanjem in športom 11 11 
Vloge v zvezi z invalidsko pokojnino in uveljavljanje pravic in invalidskega 
zavarovanja 2 2 

Vloge v zvezi z malim gospodarstvom in obrtjo 1 1 
Vloge v zvezi z delovnimi razmerji, plačami in nadomestili 22 22 
Vloge v zvezi z bančništvom in plačilnim prometom (banke in hranilnice) 1 1 
Vloge v zvezi z javnim obveščanjem (mediji) 1 1 
Vloge v zvezi z denacionalizacijo in lastninjenjem 1 1 
Vloge v zvezi z obrambo in zaščito (obramba, varstvo pred naravnimi 
nesrečami, požarna varnost) 5 5 

Vloge v zvezi s prometom in zvezami 1 1 
Vloge v zvezi z zaposlovanjem in brezposelnostjo 2 2 
Vloge v zvezi z zavodi 1 1 
Vloge, ki se jih ne da razvrstiti glede na vsebino (razno) 10 10 
SKUPAJ 656 651 
 
Vir: Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, 21. 6. 2018 
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Graf št. 9.1: Število peticij po vrsti zadev/vlog 

 
 
Vir: Podatkovne zbirke služb Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, 21. 6. 2018. 
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10 VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
10.1 Sprejeti sklepi po predlagateljih 
 
Iz tabele št. 10. 1 izhaja, da je v mandatnem obdobju 2014–2018 Državni zbor sprejel 198 sklepov. 

 
 

Tabela št. 10.1: Število sprejetih sklepov po predlagateljih 
 

PREDLAGATELJ 2014 2015 2016  2017 2018 SKUPAJ 

Predsednik Republike Slovenije - 5 7 6 1 19 
Vlada Republike Slovenije - 8 6 11 4 29 
Minister za pravosodje - - - 1 - 1 
Sodni svet  1 12 8 17 9 47 
Državno-tožilski svet - - - 1 - 1 
Skupščina ZZZS - - - 1 - 1 
Mandatno-volilna komisija  8 18 17 22 4 69 
Poslanske skupine 4 8 9 2 1 24 
Varuh človekovih pravic 2 1 1 - - 4 
Namestnik varuhinje človekovih pravic - - 1 - - 1 
Namestnik predsednika Računskega sodišča - - 1 - - 1 
Guverner Banke Slovenije - - - - 1 1 
SKUPAJ 15 52 50 61 20 198 
 
Vir: Podatki Mandatno volilne komisije – službe. 

 
 
10.2 Objave sprememb članov v sestavi delovnih teles 
 
V tabeli št. 10.2 je prikazano število objav sprememb članov v sestavi delovnih teles.  
 

 
Tabela št. 10.2: Število objav sprememb članov v sestavi delovnih teles 

 

OBJAVE SPREMEMB 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Število objav 39 76 79 21 21 236 
 
Vir: Podatki Mandatno-volilne komisije – službe. 
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11  ODPRTOST PARLAMENTA     
 
 
V Državnem zboru se izvajajo ogledi Državnega zbora in spremljanje sej Državnega zbora za 
vnaprej napovedane skupine obiskovalcev. Ogled lahko vključuje tudi pogovor z izbranim 
poslancem ali poslanko. Drugo soboto v mesecu, razen avgusta, je v Državnem zboru tudi dan 
odprtih vrat in organizirano vodenje za individualne obiskovalce v slovenskem in v angleškem 
jeziku. Zainteresirana javnost ima v okviru prostorskih možnosti pravico prisostvovati javnim sejam 
Državnega zbora. Priložnostno pa so v prostorih Državnega zbora organizirane tudi različne 
kulturne prireditve in drugi dogodki. 
 
 

Tabela 11.1: Število obiskov v Državnem zboru 
 

ŠTEVILO OBISKOV  2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Organizirani ogledi 133 365 440 415 264 1617 
Dan odprtih vrat 4 12 11 37 6 70 
Muzejska noč - 1 1 1 1 4 
Spremljanje sej DZ v 
organiziranih skupinah 4 39 15 - -* 58 

SKUPAJ 141 417 467 453 271 1749 
 
Vir: Podatki Službe za odnose z javnostmi. 
 
Opomba: 
* Vse skupine so se pred spremljanjem sej odločile za kratko predstavitev dela Državnega zbora z vodičem, 
zato so vključene v rubriko Organizirani ogledi. 

 
 
 

Tabela 11.2: Število obiskovalcev v Državnem zboru 
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV  2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Organizirani ogledi 5114 10401 12423 12876 7210 48024 
Dan odprtih vrat 433 1393 1096  851 666 4439 
Muzejska noč - 1051 850  573 512 2986 
Spremljanje sej DZ v 
organiziranih skupinah 185 1782 465  200 -* 2632 

SKUPAJ 5732 14627 14834 14500 8388 58081 
 
Vir: Podatki Službe za odnose z javnostmi. 
 
Opomba: 
* Vse skupine so se pred spremljanjem sej odločile za kratko predstavitev dela Državnega zbora z vodičem, 
zato so obiskovalci vključeni v rubriko Organizirani ogledi. 
 

 
Državni zbor občasno organizira fotografske in druge razstave ter kulturne dogodke v preddverju 
velike dvorane ali v preddverju balkona velike dvorane. Razstave in kulturne dogodke si 
individualni obiskovalci lahko ogledajo brez predhodne najave, skupine pa morajo svoj prihod 
napovedati Službi za odnose z javnostmi. 
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Tabela 11.3: Kulturno poslanstvo Državnega zbora 

 

KULTURNE PRIREDITVE  2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Na pobudo in v organizaciji 
Državnega zbora in delovnih 
teles 

- 3 7 4 2 16 

Na pobudo zunanjih 
deležnikov 3 7 14 10 2 36 

SKUPAJ 3 10 21 14 4 52 
 
Vir: Podatki Delovne skupine za dogodke (protokol). 
 
 

Tabela 11.4: Tradicionalni dogodki in srečanja v Državnem zboru* 
 
TRADICIONALNI 
DOGODKI IN SREČANJA  2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Na pobudo in v organizaciji 
Državnega zbora in delovnih 
teles  

1 4 11 3 4 23 

Na pobudo zunanjih 
deležnikov  3 6 1 10 8 28 

SKUPAJ 4 10 12 13 12 51 
 
Vir: Podatki Delovne skupine za dogodke (protokol). 

 
Opomba: 
* Na primer Vseslovensko srečanje, Poletna muzejska noč, dan Evrope, parlament starejših ob dnevu 
starejših, Nacionalni otroški parlament. 

 
 

Tabela 11.5: Dogodki, prireditve in sprejemi ob posebnih priložnostih* 
 

DOGODKI, PRIREDITVE IN SPREJEMI 
OB POSEBNIH PRILOŽNOSTIH 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 

Na pobudo in v organizaciji Državnega 
zbora in delovnih teles - - 6 5 5 16 

Na pobudo zunanjih deležnikov 4 7 3 4 3 21 
SKUPAJ 4 7 9 9 8 37 
 
Vir: Podatki Delovne skupine za dogodke (protokol). 
 
Opomba: 
* Na primer mednarodni dan invalidov, svetovni dan Romov, teden otroka, mednarodni dan spomin na žrtve 
holokavsta, spomin na žrtve genocida v Srebrenici, betlehemska luč. 
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12 PRORAČUN DRŽAVNEGA ZBORA 
 
 
Državni zbor sprejema državni proračun, katerega sestavni del je tudi proračun (finančni načrt) 
Državnega zbora. 
  
V tabeli 12.1 so prikazani podatki po letih, in sicer za leta 2014, 2015, 2016 in 2017 (celotna leta) 
in za leto 2018 (podatki o realizaciji proračuna do 20. junija 2018, ker proračunsko leto 2018 še ni 
bilo zaključeno). Predstavljena sta sprejeti (tabela 12.1) in veljavni proračun po posameznih letih 
(tabela 12.2), v tabeli 12.3 pa je prikazana realizacija proračuna po posameznih letih. 
 
 

Tabela št. 12.1: Pregled sprejetega proračuna Državnega zbora 
  v EUR 

 SPREJETI PRORAČUN** 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Plače 15.906.500 15.413.700 15.531.000 16.045.200 17.496.200 
Materialni in 
drugi stroški ter 
drugi odhodki 

5.211.293 5.141.293 4.629.853 4.033.293 4.584.705 

Investicije in 
investicijsko 
vzdrževanje 

954.000 1.273.000 1.165.500 1.185.446 710.000 

Lastna 
dejavnost* 336.667 310.000 290.000 280.000 285.000 

Tekoči 
transferi*** 2.609.647 2.562.647 2.737.147 3.187.147 2.537.147 

Posebne 
postavke (brez 
realizacije) 

- - - - - 

SKUPAJ 25.018.107 24.700.640 24.353.500 24.731.086 25.613.052 
 
Vir: Državni zbor, Finančno-računovodski oddelek. 
 
Opombe: 
* Lastna dejavnost obsega dejavnost restavracije. 
 ** Sprejeti proračun je proračun, ki ga sprejme Državni zbor in je objavljen v Uradnem listu.  
*** Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah – ZPolS-E (Uradni list RS, št. 99/13 
z dne 3. 12. 2013) se sredstva, namenjena financiranju političnih strank, določijo in izplačujejo v finančnem načrtu 
Državnega zbora. 
 

Tabela št. 12.2: Pregled veljavnega proračuna Državnega zbora 
  v EUR 

 VELJAVNI PRORAČUN** 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Plače 15.694.966 15.596.912 15.608.737 16.167.072 17.496.200 
Materialni in 
drugi stroški ter 
drugi odhodki 

4.500.725 3.781.124 3.952.140 4.455.626 4.743.776 
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 VELJAVNI PRORAČUN** 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Investicije in 
investicijsko 
vzdrževanje 

956.877 1.338.834 1.346.151 1.127.571 599.159 

Lastna 
dejavnost* 310.483 305.394 312.475 295.000 154.289 

Tekoči 
transferi*** 2.640.822 3.161.180 3.148.847 2.537.147 2.537.147 

Posebne 
postavke (brez 
realizacije) 

2.103 2.979 1.180 35.199 6.980 

SKUPAJ 24.105.976 24.186.423 24.369.530 24.617.615 25.537.551 
 
Vir: Državni zbor, Finančno-računovodski oddelek. 
 
Opombe: 
* Lastna dejavnost obsega dejavnost restavracije. 
 ** Veljavni proračun predstavlja zadnji sprejeti proračun s spremembami, ki so se zgodile med proračunskim letom. 
Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev ali uskladitev pravic porabe proračunskih sredstev. Veljavni proračun se 
lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način razporejanja sredstev določata Zakon o 
javnih financah in Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za posamezno leto. 
*** Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah – ZPolS-E (Uradni list RS, št. 99/13 
z dne 3. 12. 2013) se sredstva, namenjena financiranju političnih strank, določijo in izplačujejo v finančnem načrtu 
Državnega zbora. 

 
Tabela št. 12.3: Pregled realizacije proračuna Državnega zbora 

  v EUR 

 REALIZIRANI PRORAČUN** ODSTOTEK REALIZACIJE*** 

 2014 2015 2016 2017 2018**** 2014 2015 2016 2017 2018**** 

Plače 15.681.050 15.522.598 15.597.185 16.159.474 8.396.684 99,91 99,52 99,93 99,95 47,99 

Materialni in 
drugi stroški 
ter drugi 
odhodki 

3.759.338 3.578.389 3.758.649 4.313.267 1.873.825 83,53 94,63 95,10 96,80 39,50 

Investicije in 
investicijsko 
vzdrževanje 

810.470 1.169.872 1.235.636 1.087.118 121.716 84,70 87,37 91,79 96,41 20,31 

Lastna 
dejavnost* 280.945 264.041 281.838 268.305 133.817 90,49 86,45 90,20 90,95 85,28 

Tekoči 
transferi***** 2.640.822 3.161.180 3.148.559 2.537.147 1.057.145 100,00 100 99,99 100 41,67 

Posebne 
postavke 
(brez 
realizacije) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ 23.172.624 23.696.080 24.021.867 24.365.311 11.583.187 96,13 97,97 98,58 99,11 45,35 
 
Vir: Državni zbor, Finančno-računovodski oddelek. 
 
Opombe: 
* Lastna dejavnost obsega dejavnost restavracije.  
** Realizirani proračun je vsota realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna. 
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*** Odstotek realizacije pomeni, kolikšen je bil realizirani proračun v primerjavi z veljavnim proračunom po posameznih 
letih in kategorijah odhodkov. 
**** Podatki do vključno 21. 6. 2018. 
***** Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah – ZPolS-E (Uradni list RS, št. 
99/13 z dne 3. 12. 2013) se sredstva, namenjena financiranju političnih strank, določijo in izplačujejo v finančnem načrtu 
Državnega zbora. 
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13 DRŽAVNI ZBOR V VII. MANDATNEM OBDOBJU – NEKAJ 
UGOTOVITEV GENERALNE SEKRETARKE DRŽAVNEGA 
ZBORA  
 
Državni zbor se je po predčasnih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 13. julija 2014, na 
konstitutivni seji sestal 1. avgusta 2014. Volilni rezultat je v Državni zbor pripeljal izjemno veliko 
število novo izvoljenih poslancev, 58, rekordno pa je bilo tudi število poslank, 31.  
 
Državni zbor je tudi v VII. mandatnem obdobju opravljal vse svoje glavne naloge: zakonodajno 
(kamor sodijo sprejemanje sprememb ustave, zakonov in drugih predpisov), volilno (v okviru katere 
voli, imenuje in razrešuje najpomembnejše nosilce funkcij v državi) in nadzorno.  
 
Tako v začetku mandata kot tudi kasneje je Državni zbor posebno pozornosti namenil konsolidaciji 
javnih financ, kar se je odrazilo v sprejetju rebalansov proračunov in kasneje proračunov Republike 
Slovenije. Med pomembnejše s tega področja sprejete zakone gotovo sodi Zakon o fiskalnem 
pravilu.  
 
Mandatno obdobje so zaznamovale tudi večkratne razprave o tematikah, povezanih z evropsko 
begunsko oziroma migrantsko krizo in odzivih Slovenije nanjo. Tako je med drugim na 23. izredni 
seji Državni zbor sprejel sklep, da predsednik Republike Slovenije v roku 24 ur izreče mnenje o 
aktualni migrantski problematiki v Republiki Sloveniji z vidika varovanja meje, zagotavljanja 
varnosti državljank in državljanov, zmožnostih za varovanje državne meje, nujnosti mednarodne 
pomoči in državnih zmožnostih za oskrbo imigrantov. Predsednik Republike je mnenje poslancem 
tudi predstavil. Gre sicer za redko uporabljeno ustavno in poslovniško možnost, ki jo ima Državni 
zbor v odnosu do predsednika države. Migrantska problematika, vprašanje možnih negativnih 
posledic nenadzorovanega prehoda državne meje, vprašanje varnosti, možnost terorističnih 
napadov ter ukrepov državnih organov za preprečitev terorističnih dejanj v državi so bili bolj ali 
manj v središču razprave tako na sejah delovnih telesih kot tudi na plenarnih sejah Državnega 
zbora. Pogosto so aktivno v razpravah sodelovali državljani. Številnim aktivnostim državljanov na 
terenu so se kot zagovorniki ali nasprotniki določenih pobud in zahtev priključili tudi številni 
poslanci.  
 
Nedvomno ima posebno mesto v delu VII. mandata sprejetje spremembe Ustave Republike 
Slovenije. Novembra 2016 je Državni zbor sprejel Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave 
Republike Slovenije, s čimer je bila Ustava dopolnjena s 70.a členom, ki opredeljuje pravico do 
pitne vode.  
 
Značilnost mandata je bilo tudi veliko število predlogov, vloženih na podlagi Zakona o referendumu 
in ljudski iniciativi (ZRLI). Posebej velja izpostaviti dogajanje, povezano z vloženimi, umaknjenimi 
in zavrnjenimi pobudami. Prvič se je zgodilo, da je predsednik Državnega zbora zavrnil določitev 
roka za zbiranje podpisov. Pobudnik se je pritožil na Ustavno sodišče zaradi kršenja pravic do 
referendumskega odločanja, a s pritožbo ni uspel.  
 
Odločba sodišča v zvezi z arbitražo po arbitražnem sporazumu med Vlado Republike Hrvaške in 
Vlado Republike Slovenije, ki jo je Stalno arbitražno sodišče razglasilo 29. junija 2017, je vnesla 
posebno pozornost in dinamiko v delo Državnega zbora in njegovih delovnih teles. Obravnavani in 
sprejeti so bili zakoni, ki so omogočili, da je Slovenija s pretekom roka za uveljavitev konec leta 
dejansko lahko začela izvajati sodbo arbitražnega sodišča. Hkrati pa je potekala intenzivna 
mednarodna dejavnost tako Vlade kot tudi Državnega zbora. 
 
Mandat so zagotovo precej zaznamovali dogajanje in kasnejši zapleti v zvezi s sprejetjem Zakona 
o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT). 
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Na sprejeti zakon je Državni svet izglasoval odložilni veto, Državni zbor pa je zakon pri ponovnem 
glasovanju potrdil. Pred začetkom veljavnosti je Civilna iniciativa Davkoplačevalci se ne damo 
vložila zadostno število podpisov državljanov za začetek zbiranja podpisov za referendum ter nato 
tudi zadostno število podpisov v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu. Pobudnikom 
referenduma sicer ni uspelo zbrati zadostnega števila glasov proti zakonu na referendumu, a 
zakon kljub temu ni stopil v veljavo, saj so nadaljevali boj proti zakonu z drugimi pravnimi sredstvi. 
Tako je maja 2018 prišlo do ponovitve referenduma.  
Pogosto so bili predmet razprav tudi nujnost reforme na področju zdravstva in predlogi zakonodaje, 
s katero naj bi se spremembe uveljavile. Opozicija je proti ministrici vložila dve interpelaciji, a 
nobena ni bila uspešna. Prav tako niso bili uspešni pobudniki za razpis referenduma o Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, ker niso zbrali dovolj podpisov 
podpore.  
V mandatu so delovale štiri preiskovalne komisije: 

− Preiskovalna komisija za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri 
investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj,  

− Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju 
vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji, 

− Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na 
področju prodaje in nakupa žilnih opornic, 

− Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, 
jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB, d. 
d., ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM, d. d. 

Vse so zaključile z delom, končna poročila so bila sprejeta na sejah Državnega zbora, ugotovitve 
pa posredovane različnim pristojnim organom.  
 
V letu 2017 je Državni zbor praznoval 25-letnico nastanka in delovanja, konec leta 1992 se je 
namreč na prvi konstitutivni seji sestalo 90 poslank in poslancev, izvoljenih v splošno in najvišje 
predstavniško telo ter nosilca zakonodajne oblasti, kot ga je določila Ustava Republike Slovenije iz 
leta 1991. Temu jubileju je bila namenjena vrsta dogodkov: predsednik in generalna sekretarka 
Državnega zbora sva sprejela predsednike in generalne sekretarje preteklih šestih mandatov in 
poslanke in poslance treh zborov Skupščine Republike Slovenije; predsednik je gostil diplomatski 
zbor v Sloveniji; v Državnem zboru je potekalo mednarodno srečanje Znanost sreča parlament; na 
okrogli mizi so avtorji predstavili delne rezultate raziskave Avtonomija Državnega zbora v vseh 
vidikih njene pojavnosti; Klub parlamentark je organiziral srečanje z bivšimi poslankami in ob tem 
javnosti predstavil knjigo Poslanke Državnega zbora: uradno in osebno od prvega do sedmega 
mandata (1992–2017), ki na zgoščen način predstavlja poslanke aktualnega in vseh preteklih 
mandatov Državnega zbora, v organizaciji kluba je potekala tudi okrogla miza z naslovom 
Prihodnost in politika sta ženski. 
Precej zanimanja je bila deležna tudi brošura 25 podatkov za 25 let Državnega zbora, v kateri so v 
besedilni in grafični obliki predstavljeni statistični podatki o delu Državnega zbora za vseh 25 let. 
Pripravljena je bila tudi igra Spomin v treh različicah (Vhodni portal, Pengovova freska in Ustava v 
stripu) ter razstava, ki je obsegala izbor publikacij Državnega zbora, vključno z Ustavo v stripu. 
Obletnici delovanja Državnega zbora so bili posvečeni tudi sicer že tradicionalni dnevi odprtih vrat 
prvo soboto v mesecu, kjer sta obiskovalce pozdravila predsednik in generalna sekretarka 
Državnega zbora. Pripravljen je bil tudi poseben program, ki se je vsebinsko navezoval na 
Plečnikovo leto ter na vsebine, povezane z obletnico. Na decembrski slavnostni seji so bile 
podeljene zahvalne plakete predsedniku Skupščine dr. Francetu Bučarju (posthumno) in 
predsednikom treh zborov 1990–1992, dr. Ludviku Toplaku, mag. Ivanu Bizjaku ter Jožetu 
Zupančiču, podeljena je bila tudi spominska plaketa predsedniku prvega državnega zbora mag. 
Hermanu Rigelniku.  
Državni zbor je bil aktiven na področju mednarodnega sodelovanja in parlamentarne diplomacije, 
imel je delegacije v 7 mednarodnih parlamentarnih institucijah. Poslanci so sodelovali na številnih 
mednarodnih dogodkih v okviru bilateralnega in multilateralnega sodelovanja, aktivnosti pa so 

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/danesVDrzavnemZboru/dogodek/ea8b53be-f3de-4951-af41-a3f6ef2cb534
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/danesVDrzavnemZboru/dogodek/4edd9f1b-3669-4271-b2d7-cb622f2d02a8
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/danesVDrzavnemZboru/dogodek/f2891732-f6c5-42ab-8ecb-d5aeddfa0843
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potekale tudi ob obiskih tujih delegacij in sprejemih veleposlanikov in drugih visokih predstavnikov 
v Državnem zboru. V Državnem zboru je delovalo 71 skupin prijateljstva. 
 
Podatki o številu obiskovalcev Državnega zbora kažejo na odprtost parlamenta. Obiski potekajo ne 
samo v času dneva odprtih vrat, ki tradicionalno poteka vsako drugo soboto v mesecu, temveč 
skozi vse leto. Prav tako Državni zbor že več let sodeluje pri projektu Poletna muzejska noč, 
vsakokrat s predstavitvijo specifične tematike, vezane na dejavnost Državnega zbora ali kulturno 
oziroma arhitekturno dediščino institucije. Državni zbor je organiziral veliko kulturnih dogodkov in 
drugih tradicionalnih dogodkov ter dogodkov ob posebnih priložnostih. 
 
Pri opravljanju vseh nalog Državnega zbora so nepogrešljivo, odgovorno in prizadevno sodelovale 
službe Državnega zbora, za kar se vsem skupaj in vsakomur posebej iskreno zahvaljujem. Poleg 
parlamentarnega pevskega zbora, ki ga je omenil že predsednik dr. Brglez, smo izpeljali še nekaj 
dogodkov in zastavili nekaj projektov z namenom čim boljšega sodelovanja. 
                                  
 
 
 
  
     Uršula Zore Tavčar 
     generalna sekretarka  
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14 SLUŽBE DRŽAVNEGA ZBORA 
 
 
Službe Državnega zbora opravljajo strokovna, administrativna in druga opravila ter tehnične 
naloge, s katerimi se zagotavljajo pogoji za delo Državnega zbora. Vodi jih generalni sekretar 
Državnega zbora, ki ima pristojnosti predstojnika državnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo 
položaj in naloge javnih uslužbencev. Imenuje ga Državni zbor in ima dva namestnika (25. in 26. 
člen Poslovnika). 
 
 

14.1 Splošno o službah Državnega zbora  
 
V vsakem mandatnem obdobju je z oblikovanjem poslanskih skupin povezano tudi zaposlovanje 
javnih uslužbencev.  
 
V službah poslanskih skupin se zaposlijo javni uslužbenci na sistemizirana delovna mesta po 
11. členu Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah Državnega zbora (v 
nadaljevanju: Odlok) in v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
v službah Državnega zbora (v nadaljevanju: Sistemizacija). V tem mandatnem obdobju je bilo v 
službah osmih poslanskih skupin sistemiziranih 49 delovnih mest. Delovno razmerje se na teh 
delovnih mestih sklene največ do dneva prenehanja poslanske skupine v mandatni dobi 
Državnega zbora ali preoblikovanja poslanske skupine, katerega posledica bi bilo zmanjšanje 
števila pripadajočih sodelavcev.  
 
Javni uslužbenci se lahko po 12. členu Odloka zaposlijo tudi kot dodatna strokovna pomoč v 
poslanski skupini. Ti sklenejo delovno razmerje največ do dneva prenehanja poslanske skupine v 
mandatni dobi Državnega zbora ali do preoblikovanja poslanske skupine, katerega posledica bi 
bila nezadostnost razpoložljivih sredstev za dodatno strokovno pomoč, ali do porabe razpoložljivih 
sredstev poslanske skupine.9  
 
Iz tabele 14.1 je razvidno število zaposlenih v Državnem zboru po letih v mandatnem obdobju.  
 

 
Tabela 14.1: Število zaposlenih v mandatnem obdobju po letih  

 
 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH 
 

 
1. 8. 2014 

 
31. 12. 2015 

 
31. 12. 2016 

 
31. 12. 2017 

 
5. 6. 2018 

Službe Državnega zbora NDČ* 254 245 240 242 241 
Službe Državnega zbora DČ* 3 3 9 7 8 
(Službe Državnega zbora skupaj) (257) (248) (249) (249) (249) 
Poslanske skupine – 11. člen 32 46 44 49 49 
Poslanske skupine, NeP* – 12. člen 32 57 58 56 30 

                                            
9 Po 11. členu Odloka Državni zbor zagotovi vsaki poslanski skupini sekretarja, dva strokovna sodelavca in 
referenta oz. vodjo pisarne poslanske skupine ter na vsakih osem poslancev še po enega referenta. 
Poslanski skupini, ki ima več kot osem poslancev, se poleg tega na vsakih šest poslancev zagotovi še po en 
strokovni sodelavec. Na podlagi 12. člena Odloka se vsaki poslanski skupini zagotavljajo tudi finančna 
sredstva za dodatno strokovno pomoč, ki se lahko namenijo zaposlovanju javnih uslužbencev za določen 
čas ali za pogodbeno delo. 
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ŠTEVILO ZAPOSLENIH 
 

 
1. 8. 2014 

 
31. 12. 2015 

 
31. 12. 2016 

 
31. 12. 2017 

 
5. 6. 2018 

(Poslanske skupine in NeP skupaj) (64) (103) (102) (105) (79) 
VSI ZAPOSLENI SKUPAJ 321 351 351 354 328 
 
Vir: Oddelek za organizacijo in kadre 
 
Legenda:  
* NDČ = nedoločen čas, DČ = določen čas 
 
Opomba:  
Oddelek za organizacijo in kadre je za mandatno obdobje 2014–2018 zajel podatke od 1. 8. 2014 do 5. 6. 2018. Podatki 
za leto 2014 se nanašajo na dan konstituiranja Državnega zbora 1. 8. 2014, za leta 2015, 2016 in 2017 so predstavljeni 
na zadnji dan leta – 31.12., za leto 2018 pa na dan obdelave podatkov – 5. 6. 2018. 
 
Iz podatkov (tabela 14.1) je razviden porast števila javnih uslužbencev (za 39) v poslanskih 
skupinah v prvem letu mandatnega obdobja, kar je zaradi konstituiranja državnega zbora 
pričakovano. Obenem je v zadnjih mesecih mandata, torej še pred koncem mandata, viden 
precejšen upad števila javnih uslužbencev, zaposlenih po 12. členu Odloka (za 26), v poslanskih 
skupinah in pri nepovezanih poslancih. Najpogostejši razlog za prenehanja pogodb o zaposlitvi je 
bila poraba razpoložljivih finančnih sredstev poslanske skupine oziroma nepovezanega poslanca. 
Obratno je bilo s številom zaposlenih v službah Državnega zbora. Število zaposlenih za nedoločen 
čas se je v mandatnem obdobju zmanjšalo za 13, povečalo pa se je število zaposlenih za določen 
čas (2 zaposlitvi na delovnih mestih za določen čas v Kabinetu predsednika Državnega zbora, 
nadomestne zaposlitve in zaposlitve za čas opravljanja pripravništva). 
 
Iz tabele 14.2 je podrobneje razvidna fluktuacija zaposlenih po posameznih letih in skupaj v 
mandatnem obdobju med zaposlenimi v službah Državnega zbora in poslanskih skupinah. 
 
 

Tabela 14.2: Fluktuacija zaposlenih v mandatu 2014–2018 
 
 
FLUKTUACIJA 

 
PRIHODI 

 
ODHODI 

 
OBDOBJE Službe  

DZ 
PS  

11. člen* 
PS  

12. člen 
SKUPAJ Službe  

DZ 
PS 11. člen PS  

12. člen 
SKUPAJ 

od 1. 8. 2014  
do 31. 12. 2014 

2 14 16 32 5 1 11 17 

od 1. 1. 2015  
do 31. 12. 2015 

5 6 29 40 14 7 6 27 

od 1. 1. 2016  
do 31. 12. 2016 

8 5 10 23 8 3 10 21 

od 1. 1. 2017  
do 31. 12. 2017 

9 6 13 28 9 2 15 26 

od 1. 1. 2018  
do 5. 6. 2018 

4 1 0 5 3 1 25 29 

SKUPAJ 28 32 68 128 39 14 67 120 
 
Vir: Oddelek za organizacijo in kadre. 
 
 
Iz tabele 14.2 izhaja, da je bilo največ prihodov v poslanske skupine po 11. in 12. členu Odloka v 
prvem in drugem letu mandatnega obdobja. Največ odhodov pa je bilo v zadnjem letu mandatnega 
obdobja pri zaposlenih po 12. členu Odloka. V službah Državnega zbora je bilo največ odhodov 
leta 2015 zaradi upokojitev in sporazumov o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. V naslednjih dveh 
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letih se je v službah Državnega zbora povečalo število zaposlitev za določen čas, največ je bilo 
nadomestnih zaposlitev, sledile so zaposlitve za čas opravljanja pripravništva. 
 
Razlogi za prenehanje pogodb o zaposlitvi (prenehanj je bilo v tem mandatnem obdobju 120) so 
podrobneje predstavljeni spodaj in prikazani v grafu 14.1: 

− potek časa/razloga, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi 45 (37 %), 
− pisni sporazum 43 (36 %), 
− premestitev v drug državni organ 6 (5 %), 
− upokojitev 20 (3 invalidske upokojitve, 17 starostnih upokojitev), 
− drugo 6 (5 %): 

− smrt (2), 
− suspenz pogodbe o zaposlitvi in mirovanje pravic (2), 
− izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi (1), 
− neuspešno opravljeno poskusno delo (1). 
 

Graf 14.1: Razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi v mandatnem obdobju 
 

 
 
Vir: Oddelek za organizacijo in kadre. 
 
 
Za podrobnejše razloge za prenehanje pogodbe o zaposlitvi po letih glej graf št. 14.2. 
 
V tabeli 14.3 je prikazana struktura zaposlenih v Državnem zboru po spolu. Ves čas mandatnega 
obdobja je prevladoval delež žensk, gibal se je okrog 70 %, le na začetku mandata je bil delež 
žensk 74 %, delež moških pa 26 %.  
  

Tabela 14.3: Število zaposlenih v mandatnem obdobju po spolu 
 

 
ZAPOSLENI PO SPOLU 

 

 
1. 8. 2014 

 
31. 12. 2015 

 
31. 12. 2016 

 
31. 12. 2017 

 
5. 6. 2018 

Št. % Št. % Št. % Št.  % Št. % 
Ženske 237 74  246 70  242 69  248 70 232 71 
Moški 84 26 105 30 109 31 106 30 96 29 
SKUPAJ 321 100 351 100 351 100 354 100 328 100 
 
Vir: Oddelek za organizacijo in kadre. 
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Vodstvena delovna mesta so večinoma zasedale ženske. Na dan 5. 6. 2018 je notranje 
organizacijske enote v Državnem zboru vodilo 15 žensk in 7 moških, 1 vodstveno delovno mesto je 
bilo nezasedeno. Sekretarke poslanskih skupin so bile 4, ravno toliko je bilo sekretarjev. Tudi 
službe Državnega zbora je v tem mandatu vodila generalna sekretarka. 
 
Povprečna starost zaposlenih je bila na začetku mandatnega obdobja 43,9 leta, ob koncu pa 45,3 
leta. Povprečna starost zaposlenih se je torej zvišala za 1,4 leta. 
 
 
14.2 Delo služb Državnega zbora10 
 
− Naloge služb Državnega zbora se izvajajo v naslednjih notranjih organizacijskih enotah: 
− Kabinet predsednika Državnega zbora 
− Službe poslanskih skupin 
− Urad generalnega sekretarja/generalne sekretarke 
− Zakonodajno-pravna služba 
− Služba za odnose z javnostmi 
− Sekretariat Državnega zbora: 

− Sektor za izvajanje dejavnosti Državnega zbora 
− Oddelek za pripravo in izvedbo sej Državnega zbora in delovnih teles 
− Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje 

− Raziskovalno-dokumentacijski sektor 
− Raziskovalni oddelek 
− Dokumentacijsko-knjižnični oddelek 

− Direktorat Državnega zbora: 
− Splošni sektor: 

− Oddelek za organizacijo in kadre 
− Finančno-računovodski oddelek 

− Informacijski sektor: 
− Oddelek za razvoj informacijskega sistema 
− Oddelek za delo z gradivi in pošto 
− Oddelek operaterski servis 
− Oddelek tiskarna 

− Operativno-tehnični sektor: 
− Oddelek za investicije in vzdrževanje 
− Oddelek za gostinske storitve 
− Oddelek za prevoze 
− Oddelek za receptorska in telefonska dela 

 
V nadaljevanju predstavljamo poročila o delu služb Državnega zbora, ki so jih pripravile 
posamezne službe, in nekatere splošne podatke o posameznih službah.  
 
 
KABINET PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA  
 
Kabinet predsednika Državnega zbora opravlja strokovne, svetovalne, organizacijske in 
administrativno-tehnične naloge, vezane na funkcijo predsednika in podpredsednikov Državnega 
zbora. Skrbi predvsem za zagotavljanje pogojev za nemoteno in kakovostno opravljanje dela, zlasti 
za koordinacijo dela med njimi, in podporo podpredsednikom, ko ti nadomeščajo predsednika 
Državnega zbora. Pri izvajanju teh nalog Kabinet predsednika pravzaprav sodeluje z vsemi 
službami Državnega zbora, še posebej tesno pa z Uradom generalnega sekretarja Državnega 
zbora, Zakonodajno-pravno službo, Sekretariatom Državnega zbora, Sektorjem za izvajanje 
dejavnosti, znotraj njega še posebej z Oddelkom za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje 
                                            
10 Glej Organigram služb Državnega zbora. 

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/SluzbeDrzavnegaZbora/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivT39gy2dDB0N_C0N3Qw8Q43dTYx9QwwMXIz0wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigA3RwNb/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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in Oddelkom za pripravo in izvedbo sej Državnega zbora in delovnih teles, prav tako pa tudi s 
Službo za odnose z javnostmi, sekretarji poslanskih skupin ter predsedniki delovnih teles.  
 
Kabinet predsednika skrbi tudi za korespondenco predsednika ter sodelovanje z drugimi državnimi 
organi in institucijami. Usklajuje mednarodno dejavnost predsednika Državnega zbora, ki je bila 
tudi v tokratnem mandatu precej razvejana – od udeležbe predsednika na svetovni konferenci 
predsednikov parlamentov do izvedbe več uradnih obiskov predsednikov tujih parlamentov v 
Sloveniji oziroma uradnih obiskov predsednika Državnega zbora v drugih državah. 
 
Ob nepogrešljivi podpori in sodelovanju drugih služb ter Delovne skupine za dogodke je bilo tudi v 
VII. mandatu izvedenih kar nekaj projektov, konferenc, razstav in dogodkov, pri čemer bi z vidika 
Kabineta predsednika Državnega zbora izpostavili naslednje štiri obsežnejše sklope: 
 

− 25. obletnica plebiscita (srečanje predsednika Državnega zbora in podpisnikov Sporazuma 
političnih strank in poslanskih skupin Skupščine Republike Slovenije o skupnem nastopu na 
plebiscitu za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo ter spletna objava 
njihovih razmišljanj v zvezi s tem prelomnim obdobjem; postavitev obsežne razstave 
Arhiva Republike Slovenije Milijon 289 tisoč 369 ZA samostojno državo Slovenijo v 
preddverju velike dvorane in balkona; postavitev spominske plebiscitarne vitrine z osebnimi 
predmeti dr. Bučarja; razstava ključnih plebiscitarnih dokumentov iz arhiva Državnega 
zbora; izdaja zgibanke z mislimi predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega 
zbora in predsednika Vlade; decembrska slavnostna seja, posvečena plebiscitu, v okviru 
katere so nastopili zamejski otroci iz vseh štirih sosednjih držav); 

− 25. obletnica samostojnosti Republike Slovenije (sprejem zaposlenih – nekdanjih 
pripadnikov MSNZ in podelitev zahvalnih plaket; sprejem zaposlenih, ki so bili v Državnem 
zboru zaposleni 24. oziroma 25. junija 1991 in so še danes; razstava ključnih 
osamosvojitvenih dokumentov na Poletni muzejski noči v sodelovanju z Arhivom Republike 
Slovenije; junijska slavnostna seja z bogatim kulturnim programom, ki je med drugim 
zajemal godbo na balkonu nad vhodnim portalom in predvajanje kolaža fotografij tedanjega 
časa; sprejem ekipe, ki je ponesla slovensko zastavo na Triglav); 

− 25. obletnica Državnega zbora (razstava posebnih gradiv knjižnice Državnega zbora; 
predstavitev ugotovitev v okviru ciljnega raziskovalnega projekta o avtonomiji Državnega 
zbora; predavanje avtorja slovenskega grba mag. Marka Pogačnika; sprejem kamnosekov, 
ki so gradili državnozborsko poslopje; projekt promocije znanosti Znanje sreča 
parlament/Science meets parliament (skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport); skupen sprejem z Državnim svetom; popoldan za otroke – lutke in razstava 
ilustratorja Zorana Smiljaniča; izdaja Ustave v stripu v tiskani obliki, sprejem za poslance in 
poslanke prvega sklica Državnega zbora; slavnostna seja v znamenju 25. obletnice 
Državnega zbora, na kateri so bile podeljene spominske plakete dr. Francetu Bučarju 
(posthumno) in predsednikom vseh treh zborov Skupščine Republike Slovenije 1990–1992 
dr. Ludviku Toplaku, Ivanu Bizjaku, Jožetu Zupančiču ter prvemu predsedniku Državnega 
zbora mag. Hermanu Rigelniku) ter 

− Predsedovanje Parlamentarni skupščini Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi/The 
South East European Cooperation Process Parliamentary Assembly (SEECP PA) 
2017/2018, v katerem sodeluje 13 držav in ki ga je Državni zbor zaokrožil z gostovanjem 
plenarnega zasedanja SEECP PA v aprilu 2018 v Ljubljani. 

 
 
SLUŽBE POSLANSKIH SKUPIN 
 
Službe poslanskih skupin se oblikujejo v vsakem mandatu za zagotavljanje strokovne in 
administrativne pomoči poslankam in poslancem za vsako poslansko skupino. Službe poslanskih 
skupin zagotavljajo strokovno in administrativno pomoč poslankam in poslancem, preučujejo 
problematiko in predloge zakonov ter drugih aktov in zadeve Evropske unije. Dajejo strokovna 
mnenja in stališča, pripravljajo poročila, sklepe, analize in informacije ter druga gradiva, oblikujejo 
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strokovne podlage v zvezi z oblikovanjem politike na določenem področju in spremljajo njeno 
izvajanje ter dajejo pojasnila poslankam in poslancem glede vprašanj poslovniške narave.  
  
 
Statistični podatki o zaposlenih v poslanskih skupinah so na voljo v tabelah št. 14.1 in 14.2. 
 
 
URAD GENERALNEGA SEKRETARJA 
 
Urad generalnega sekretarja opravlja strokovna in administrativna dela za generalno sekretarko ter 
naloge na področju notranje revizije in varovanja Državnega zbora.  
 
Svetovalec za pravne zadeve sodeluje pri pripravi pravnosistemskih rešitev in internih aktov 
Državnega zbora, pri pripravi in izvedbi javnih naročil, pripravi pogodb, poročil in pravnih mnenj za 
generalnega sekretarja in urad. V letu 2018 je bila zaradi uveljavitve Uredbe (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR) svetovalcu za pravne zadeve 
dodana še naloga svetovalca za varstvo osebnih podatkov.  
 
Notranji revizor izvaja notranje revizijske preglede, ki so v Državnem zboru osredotočeni predvsem 
na preverjanje pravilnosti prevzemanja obveznosti in izvrševanja izplačil, skladnosti s finančnim 
načrtom, delovanja notranjih kontrol in upoštevanja internih navodil za delo ter upoštevanja 
dogovorjenih usmeritev, postopkov, zakonov in drugih predpisov pri delu. Notranja revizija se je v 
mandatu 2014–2018 izvajala na osnovi strateškega načrta notranje revizije Državnega zbora. 
Poleg izvedbe notranjih revizij je notranja revizorka opravljala tudi svetovalne storitve z namenom 
zagotavljanja učinkovite in gospodarne porabe sredstev ter skladnosti poslovanja z načrti, 
zakonodajo in predpisi.  
 
Svetovalec za področje varovanja pripravlja predloge notranjih aktov in ukrepov na področju 
fizičnega in tehničnega varovanja, požarne varnosti, zaščite zaupnih dokumentov, zaščite in 
reševanja. Pri delu sodeluje s Službo za varovanje in zaščito, ki izvaja fizično varovanje stavbe, in 
z drugimi pristojnimi organi in službami. 
 
 
ZAKONODAJNO-PRAVNA SLUŽBA   
 
Zakonodajno-pravna služba (v nadaljevanju ZPS) daje mnenja o skladnosti predlogov zakonov, 
drugih aktov in amandmajev z ustavo in pravnim sistemom ter o zakonodajnotehničnih vidikih 
predlogov, pripravlja strokovne podlage za oblikovanje mnenj oziroma odgovorov Državnega zbora 
Ustavnemu sodišču v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti aktov, pripravlja mnenja glede 
drugih zadev v skladu s Poslovnikom Državnega zbora, daje mnenja predsedniku Državnega 
zbora in pojasnila poslancem glede vprašanj pravne narave, pripravlja uradna in neuradna 
prečiščena besedila zakonov in pripravlja končna besedila aktov za objavo v Uradnem listu.       
 
ZPS je v tem mandatnem obdobju pripravila 791 mnenj v postopkih sprejemanja aktov Državnega 
zbora. 
 
ZPS je v tem mandatnem obdobju pripravila tudi 6 mnenj k zahtevam za razpis referenduma, v 
zvezi z Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi pa je za predsednika Državnega zbora 
pripravila 11 mnenj o pobudah volivcem za zbiranje podpisov za izvedbo referenduma. 
 
ZPS je v tem obdobju pripravila tudi 25 odgovorov na druga zaprosila predsednika Državnega 
zbora (od tega 4 odgovore na odškodninske zahtevke Državnemu pravobranilstvu) ter 21 
odgovorov na zaprosila delovnih teles Državnega zbora oziroma poslanskih skupin Državnega 
zbora. Obravnavala je tudi 65 zaprosil za razlago zakonov s strani posameznikov, pravnih oseb in 
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državnih organov. Večina zaprosil je bila odstopljena v odgovor pristojnim organom državne 
uprave glede na pristojnost izvršne oblasti za razlago veljavnih zakonov v zvezi z njihovim 
izvrševanjem. 
 
V zvezi s postopkom pred Ustavnim sodiščem je bilo v tem mandatnem obdobju Državnemu zboru 
s strani Ustavnega sodišča poslanih 223 pobud za pričetek postopka za presojo ustavnosti 
zakonov ali Poslovnika Državnega zbora, od tega v odgovor 158. Na tej podlagi je ZPS pripravila 
pristojnim delovnim telesom 98 mnenj, Državni zbor pa je Ustavnemu sodišču posredoval 92 
odgovorov. Trenutno ima ZPS v postopku priprave 31 zadev, od tega 8 zadev še čaka mnenje 
Vlade.  
 
ZPS je v skladu s 153. členom Poslovnika Državnega zbora pripravila 10 uradnih in 404 neuradna 
prečiščena besedila zakonov. 
 
ZPS je tako v tem mandatnem obdobju pripravila 1017 različnih mnenj oziroma odgovorov in 414 
prečiščenih besedil. 
 
 
SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI  
 
Služba za odnose z javnostmi obvešča javnost o delu Državnega zbora in njegovih delovnih teles, 
o mednarodni dejavnosti in protokolarnih dogodkih, zagotavlja in omogoča pogoje za njihovo delo 
predstavnikom medijev, izdaja publikacije ter izvaja druge oblike komuniciranja z različnimi 
javnostmi. 
 
Razvoj spletnega portala Državnega zbora 
 
Zadnja temeljita in obsežna prenova spletnega portala je bila notranjim in zunanjim javnostim 
predstavljena ob koncu petega mandata, in sicer 26. oktobra 2011. Takrat vzpostavljena portalska 
tehnologija je v tem mandatu utrdila in prevzela vlogo osnovnega informacijskega orodja v podporo 
delovnim procesom Državnega zbora. 
 
V projektu razvoja spletnega portala Državnega zbora smo nadaljevali z dopolnitvami javnega in 
zasebnega dela spletnega portala. 
 
V tem mandatu so bile vzpostavljene, izboljšane ali dopolnjene naslednje vsebine: 

− za poslanke in poslance ter zaposlene v strokovnih službah Državnega zbora je bil na 
portalski tehnologiji vzpostavljen celovit intranet, 

− za akreditirane predstavnike medijev je bila omogočena spletna prijava v postopku za 
pridobitev letne akreditacije, 

− za vse uporabnike je bil omogočen RSS – sistem spremljanja, obveščanja in naročanja na 
novice o aktualnem dogajanju v Državnem zboru na kanalih: Seje Državnega zbora (sklic 
seje, nadaljevanja, prestavitev, predlog razširitve dnevnega reda, predlog umika točke, e-
klop za gradiva brez EPA), Seje delovnih teles in Kolegija predsednika (sklic seje, 
nadaljevanja, prestavitev, predlog razširitve dnevnega reda, predlog umika točke, e-klop za 
gradiva brez EPA), Predlogi zakonov (vloženo besedilo predloga in dopolnjenega besedila, 
besedilo poslano Državnemu svetu, e-klop), Predlogi aktov (vloženo besedilo predloga in 
dopolnjenega besedila, besedilo poslano Državnemu svetu, e-klop), Prečiščena besedila 
(uradna in neuradna prečiščena besedila zakonov), Zadeve EU (U zadeve – predlog 
stališča, stališče RS; E zadeve – stališče RS, mnenje PDT), Vprašanja poslank in poslancev 
(vprašanja in odgovori), Drugi dogodki in Obvestila, 

− od 1. maja 2016 omogočamo dostop do objavljenih podatkov na spletnem portalu 
Državnega zbora v obliki datotek XML, s to rešitvijo smo se vključili tudi v nacionalni portal 
odprtih podatkov Slovenije (OPSI), 
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− za organizirane skupine, ki želijo obiskati Državni zbor, je bila omogočena spletna prijava 
obiska, 

− v skladu s spremembami Poslovnika Državnega zbora je bil ukinjen spletni Poročevalec 
Državnega zbora, 

− dodane so bile nove uredniško oblikovane vsebine: Klub parlamentark, 25. obletnica 
samostojnosti Republike Slovenije, 25. obletnica Državnega zbora in SEE4FUTURE – 
slovensko predsedovanje Parlamentarni skupščini Procesa sodelovanja v Jugovzhodni 
Evropi/SEECP PA 2017/2018,  

− razširjene in dopolnjene so bile uredniško oblikovane obstoječe vsebine razdelkov: 
Publikacije, Obiščite nas, Parlamentarno poslopje, Umetnost v parlamentu (v slovenskem in 
angleškem jeziku) ter Pogosta vprašanja in odgovori. 

 
Služba za odnose z javnostmi 
 
Poleg zagotavljanja sprotnih informacij medijem in drugim zainteresiranim javnostim je od šest do 
sedem zaposlenih v Službi za odnose z javnostmi v mandatu 2014–2018 med drugim: 

− pripravilo spremenjene in dopolnjene Pogoje za delo predstavnikov medijev v 
Državnem zboru (december 2016), 

− pripravilo (skupaj z ORIS) dogovor o sodelovanju z RTV Slovenija glede neposrednih 
prenosov sej Državnega zbora, 

− skupaj z drugimi oddelki pripravilo projekt Prihod novega sodelavca, 
− z vidika obveščanja, informiranja, poročanja in izvedbe celovito podprlo približno 1380 

najrazličnejših dogodkov: sej Državnega zbora in sej delovnih teles, posvetov, 
(mednarodnih) konferenc, javnih predstavitev mnenj o zakonih, sprejemov 
predstavnikov različnih interesnih skupin, nevladnih organizacij, društev in zvez ter 
(uradnih in delovnih) obiskov domačih in tujih visokih gostov ter (političnih) 
predstavnikov in drugih funkcionarjev pri predsedniku Državnega zbora ali 
podpredsednikih Državnega zbora in drugih predstavnikih Državnega zbora, 

− medijsko podprlo 52 razstav in predstavitev ter pripravilo in objavilo celovite spletne 
različice razstav (najava in objava dogodka, objava razstavne vsebine z oblikovanimi 
plakati in/ali s pomočjo fotografskega gradiva in predstavitvenih filmov), 

− sodelovalo pri izvedbi 51 tradicionalnih dogodkov in srečanj ter 37 prireditev ob 
posebnih priložnostih ter prireditvah s humanitarno in dobrodelno noto, 

− dnevno sodelovalo pri koordinaciji televizijskih prenosov zasedanj Državnega zbora in 
sej delovnih teles v okviru uredništva tretjega (parlamentarnega) programa TV 
Slovenija, 

− Služba za odnose z javnostmi je skrbnik pogodbe s podjetjem Kliping, d. o. o, z dne 1. 
9. 2015, na podlagi katere je poslankam in poslancem ter vsem ostalim javnim 
uslužbencem Državnega zbora omogočen dostop do platforme Kliping MAP in s tem do 
objav in analize medijev o delu Državnega zbora. Podjetje Kliping v skladu s pogodbo 
spremlja glavne nacionalne radijske in televizijske oddaje ter več komercialnih radijskih 
in televizijskih oddaj. Hkrati spremljajo tudi vse večje tiskane in tudi nekatere spletne 
medije. Dostop do klipinga in analize medijskih objav je možen 24 ur na dan 365 dni v 
letu, 

− v 700 izvodih izdalo knjigo Poslanke Državnega zbora: uradno in osebno od prvega do 
sedmega mandata (1992–2017), 

− v sozaložništvu z Ustavnim sodiščem Republike Slovenije v 4500 izvodih izdalo knjigo 
ilustratorja Zorana Smiljanića Ustava v stripu: ilustrirana Ustava Republike Slovenije – 
izbor členov, 

− leta 2015 izdalo dve zgibanki o Državnem zboru (Zakonodajni postopek in Zgradba 
Državnega zbora) v slovenskem in angleškem jeziku, 

− izdalo žepno izdajo Ustave Republike Slovenije in knjižno izdajo Poslovnika Državnega 
zbora, 

− izdalo Priročnik za novozaposlene, 
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− petič zapored leta 2015 sodelovalo v projektu Poletna muzejska noč (obiskovalci so si 
lahko ogledali stalno in priložnostno razstavo in na vodenem ogledu spoznali 
umetnostnozgodovinsko dediščino Glanzeve stavbe), ki je potekala med 18. in 24. uro 
in se je je udeležilo rekordnih 1051 obiskovalcev, 

− v preddverju balkona velike dvorane pripravilo stalno razstavo Ustava v stripu, ki je bila 
prvotno pripravljena ob 25. obletnici Državnega zbora in obsega enajst panojev z 28 
ilustracijami avtorja Zorana Smiljanića, 

− sodelovalo z drugimi avtorji, ki so pripravljali knjige z vsebinami, ki se nanašajo na 
Državni zbor (Grabar, N., Širok, K., Vovk, M.: Parlament – tri zgodbe: arhitektura, 
umetnost, spomin; Gašparič, J.: Izza parlamenta; Premrl, B.: Kraški kruh) in zagotavljali 
kakovostno in avtorskih bremen prosto fotografsko gradivo za različne publikacije, 
knjige in predstavitve, 

− sodelovalo pri zasnovi in izvedbi projekta Parlameter, ki je nastal v okviru inštituta 
Danes je nov dan in je orodje, ki z analizo glasovanj in magnetogramov nastopov lajša 
spremljanje dela v Državnem zboru, 

− obeležilo 200.000. obiskovalca, ki smo ga dočakali na dnevu odprtih vrat v soboto, 
14. novembra 2015, 

− pripravilo izobraževanja in predstavitve dela Državnega zbora za študente, novinarje, 
tuje delegacije, 

− sodelovalo pri promociji razstav zunanjih galerij, na katerih so sodelovala likovna dela iz 
Umetniške zbirke Državnega zbora, 

− sodelovalo z zunanjimi institucijami, zlasti Arhivom Republike Slovenije, Muzejem 
novejše zgodovine Ljubljana, Arhitekturnim muzejem, Narodno galerijo, Narodno 
univerzitetno knjižnico. 

 
Služba je na spletnem portalu Državnega zbora objavila 4500 uredniško oblikovanih prispevkov v 
rubriki Danes v Državnem zboru in Sporočila za javnost, 188 v rubriki Novice, 328 govorov, 
fotografirala 3900 dogodkov in posnela več kot 125.000 fotografij.  
 
V VII. mandatnem obdobju je Državni zbor organizirano obiskalo okoli 58.000 domačih in tujih 
obiskovalcev. Od tega se je 4439 obiskovalcev udeležilo dneva odprtih vrat, ki smo ga redno 
organizirali drugo soboto v mesecu, razen avgusta, Poletne muzejske noči pa se jih je udeležilo 
2986. 
 
 
SEKRETARIAT  
 
Sekretariat Državnega zbora opravlja strokovne in administrativne naloge na področju priprave in 
poteka sej Državnega zbora in njegovih delovnih teles, mednarodne dejavnosti in protokola ter 
raziskovalno-dokumentacijske dejavnosti. V Sekretariatu sta: Sektor za izvajanje dejavnosti 
Državnega zbora in Raziskovalno-dokumentacijski sektor. Sekretariat Državnega zbora vodi 
namestnica generalne sekretarke, ki koordinira delo organizacijskih enot Sekretariata in v skladu s 
pooblastili generalne sekretarke nadomešča generalno sekretarko v njeni odsotnosti. 
 
 
SEKTOR ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI  
 
Sektor za izvajanje dejavnosti Državnega zbora opravlja strokovne, organizacijske in 
administrativne naloge na področju priprave in poteka sej Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles, mednarodne dejavnosti in protokola.  
 
V Sektorju sta organizirana Oddelek za pripravo in izvedbo sej Državnega zbora in delovnih teles 
in Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje. 
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Oddelek za pripravo in izvedbo sej Državnega zbora in delovnih teles proučuje problematiko in 
predloge zakonov, drugih aktov ter zadev EU, daje strokovna mnenja in stališča, pripravlja 
poročila, sklepe, analize in informacije ter druga gradiva, pripravlja strokovne podlage za 
oblikovanje mnenj oziroma odgovorov Državnega zbora Ustavnemu sodišču Republike Slovenije v 
postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti aktov, pripravlja strokovne podlage za odločitev 
Državnega zbora v zvezi z avtentično razlago zakonov in drugih aktov Državnega zbora, oblikuje 
strokovne podlage v zvezi z oblikovanjem politike na določenem področju in spremlja njeno 
izvajanje ter daje pojasnila poslancem glede vprašanj poslovniške narave. 
 
Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje opravlja naloge s področja mednarodne 
dejavnost, izvaja strokovno pomoč delegacijam v mednarodnih organizacijah, organizira in izvaja 
protokolarne dejavnosti, opravlja naloge prevajanja in redakcije prevodov iz tujih jezikov v 
slovenščino in obratno. 
 
 
Oddelek za pripravo in izvedbo sej Državnega zbora in delovnih teles 
 
Oddelek za pripravo in izvedbo sej Državnega zbora in delovnih teles je v mandatu 2014–2018 s 
pripravo gradiv in z drugimi aktivnostmi podprl pripravo in izvedbo 39 rednih in 64 izrednih sej 
Državnega zbora (sklicanih je bilo sicer 65 izrednih sej, a je bila ena od njih naknadno 
odpovedana), na katerih je bilo obravnavanih 1090 točk dnevnega reda (934 na rednih sejah, ki so 
trajale skupaj 212 dni, in 156 na izrednih sejah v skupnem trajanju 74 dni). Zastavljenih je bilo 
5660 poslanskih vprašanj in pobud. 
 
Z namenom obravnave predlogov zakonov in drugih aktov Državnega zbora, spremljanja stanja ter 
priprave politik na posameznih področjih in oblikovanja stališč do posameznih vprašanj in tudi za 
obravnavo zadev EU je bilo ustanovljenih 8 komisij in 13 odborov. Zasedali so na 1811 sejah, od 
tega na 958 nujnih sejah. Izvedenih je bilo tudi 19 javnih predstavitev mnenj. 
 
Ustanovljene so bile 4 preiskovalne komisije, 3 so svoje delo zaključile do konca meseca aprila 
2018, 1 pa v mesecu maju.  
 
Državnemu zboru oziroma Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je bilo 
naslovljenih 656 peticij (vlog), rešenih jih je bilo 651. 
 
Poleg rednega dela, povezanega s sejami Državnega zbora in delovnih teles, so strokovne službe 
oddelka v tem mandatu sodelovale pri izpeljavi aktivnosti za oblikovanje Dogovora predsednic in 
predsednikov delovnih teles o sklicevanju in vodenju sej delovnih teles na podlagi Poslovnika 
Državnega zbora in uveljavljene parlamentarne prakse, ki se je začel uporabljati 3. aprila 2017 in je 
sledil vzoru dogovora o vodenju sej Državnega zbora iz leta 2005. Temeljni namen doseženega 
dogovora je v poenotenju delovanja delovnih teles Državnega zbora pri sklicevanju sej ter pri 
razpravi in odločanju na sejah. Dogovor v praksi ni zaživel v celoti, zato bo prizadevanje strokovnih 
služb usmerjeno v njegovo celovito upoštevanje v prihodnjem mandatu. 
 
Strokovne službe so aktivno sodelovale tudi pri drugem pomembnem projektu tega mandata, to pa 
je bila v juliju 2017 sprejeta in uveljavljena obsežnejša novela Poslovnika Državnega zbora. 
Številne predloge za spremembe oziroma dopolnitve poslovniških določb, ki so jih v največji meri 
podale poslanske skupine in strokovne službe (pripravljali smo jih že od leta 2010 dalje), je 
obravnavala delovna skupina, sestavljena iz njihovih predstavnikov. Upoštevani so bili sicer le 
predlogi, ki so dobili politični konsenz za njihovo sprejetje s potrebno, torej dvotretjinsko, večino 
glasov navzočih poslancev. Bistvene sprejete spremembe poslovniške ureditve se nanašajo na 
naloge delovnih teles in način njihovega dela, potek sej, javnost dela, zakonodajni postopek in 
določitev rokov.  
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Z vidika javnosti dela Državnega zbora velja omeniti, da je sprejeta poslovniška novela dokončno 
ukinila glasilo Državnega zbora z naslovom Poročevalec, v katerem so bili dotlej objavljeni vsi 
predlogi aktov in vsa gradiva, ki jih je obravnaval Državni zbor. Vse to je zdaj objavljeno na 
spletnem portalu Državnega zbora, z izjemo gradiv, ki vsebujejo varovane podatke. 
 
V tem mandatu so bile s prostorskim povečanjem kapacitet za sodelujoče na sejah in z vgraditvijo 
konferenčno-glasovalnega sistema preurejene sejne sobe v poslopju Šubičeva, kar je prispevalo k 
lažjemu in učinkovitejšemu delu delovnih teles na njihovih sejah. 
 
 
Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje 
 
Na področju bilateralne dejavnosti Državnega zbora je Oddelek za mednarodno dejavnost, 
protokol in prevajanje (v nadaljevanju OMDPP) sodeloval pri pripravi in izvedbi 41 obiskov 
delegacij Državnega zbora v tujini in 48 obiskov delegacij tujih parlamentov v Republiki Sloveniji. 
Od tega je bilo na ravni predsednika Državnega zbora 21 obiskov tujih predsednikov parlamentov 
v Republiki Sloveniji in 14 obiskov predsednika Državnega zbora v tujini. Skupaj je bilo tako 
izvedenih 89 obiskov doma in v tujini.  
 
Multilateralna dejavnost: 
Državni zbor je imel v tem mandatu stalne delegacije v naslednjih organizacijah: 

− Parlamentarna skupščina Sveta Evrope 
− Parlamentarna dimenzija Srednjeevropske pobude 
− Parlamentarna skupščina OVSE 
− Parlamentarna skupščina NATO 
− Interparlamentarna unija 
− Parlamentarna skupščina Unije za Sredozemlje 
− Parlamentarna skupščina Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi/SEECP PA 

 
Člani stalnih delegacij so se v tem mandatu udeležili 230 srečanj, ki so potekala v okviru 
navedenih organizacij. 
 
Državni zbor je od 1. julija 2017 do 1. julija 2018 predsedoval Parlamentarni skupščini Procesa 
sodelovanja v Jugovzhodni Evropi/The South East European Cooperation Process Parliamentary 
Assembly (SEECP PA) (ključne aktivnosti so bile, tudi upoštevaje načrtovane parlamentarne 
volitve v juniju 2018, zaokrožene s plenarnim zasedanjem SEECP PA v aprilu 2018). V okviru 
predsedovanja je Državni zbor organiziral naslednja srečanja: 

− zasedanje Stalnega odbora 16. decembra 2017 v Ljubljani, 
− zasedanje Stalnega odbora 17. marca 2018 na Bledu, 
− zasedanje treh generalnih odborov (Odbora za gospodarstvo, infrastrukturo in 

energetiko, Odbora za pravosodje, notranje zadeve in varnostno sodelovanje ter 
Odbora za socialni razvoj, izobraževanje, raziskave in znanost) in Stalnega odbora 13. 
aprila 2018 v Ljubljani, 

− plenarno zasedanje SEECP PA 14. aprila 2018 v Ljubljani. 
 

Državni zbor je od 7. do 9. novembra 2017 v Ljubljani v sodelovanju s PS NATO organiziral Rose-
Roth seminar z naslovom: Zahodni Balkan: pretekla zmotna prepričanja, aktualni izzivi in prihodnja 
prizadevanja. 
 
Državni zbor je 10. oktobra 2016 v Ljubljani, v sodelovanju z italijansko parlamentarno delegacijo, 
organiziral sestanek Splošnega odbora za gospodarstvo ter Splošnega odbora za politične in 
notranje zadeve Parlamentarne dimenzije Srednjeevropske pobude. 
 
Poslanci in uslužbenci Državnega zbora so se udeležili tudi 234 drugih multilateralnih dogodkov. 
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OMDPP pa je sodeloval pri pripravi in izvedbi 640 sprejemov predstavnikov tujih držav, od tega jih 
je bilo 248 na ravni predsednika Državnega zbora. 
 
Na področju protokolarne dejavnosti je oddelek v tem mandatu sodeloval tudi pri pripravi in izvedbi 
255 protokolarnih dogodkov/obiskov, od tega jih je bilo 198 na ravni predsednika Državnega zbora. 
OMDPP je predsednika Državnega zbora poleg tega spremljal na okvirno 100 različnih dogodkih, 
katerih organizator ni bil Državni zbor in so se odvijali po različnih lokacijah v Sloveniji. 
 
Oddelek je sodeloval pri pripravi in izvedbi 11 različnih dogodkov (sprejemov, predavanj in 
razstav), ki jih je od septembra 2017 do januarja 2018 organiziral Državni zbor v počastitev 25. 
obletnice Državnega zbora. 

  
Na področju prevajalske dejavnosti je OMDPP v tem mandatu zagotovil 1021 prevodov, od tega: 

− 172 prevodov stališč Republike Slovenije za podatkovno bazo IPEX,, 
− 302 prevoda odgovorov na vprašalnike Evropskega centra za parlamentarne raziskave in 

dokumentacijo – ECPRD,  
− 37 govorov,  
− 42 pogovornih tez, 
− 65 prevodov za delovna telesa,  
− 277 korespondenc in  
− 126 prevodov za stalne delegacije Državnega zbora v mednarodnih organizacijah.  

 
V tem mandatu bi izpostavili prevod poročila za Komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih 
služb v skupnem obsegu 192 prevajalskih strani ter prevod poročila Preiskovalne komisije o 
ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih 
opornic, ki je presegalo 400 prevajalskih strani. 
 
Poleg navedenega so bile v tem mandatu sprotno posodobljene spletne vsebine, tedensko pa se 
je prevajala tudi kronologija dogodkov. 
 
 
RAZISKOVALNO-DOKUMENTACIJSKI SEKTOR 
 
Raziskovalno-dokumentacijski sektor (v nadaljevanju RDS) je skladno z nalogami, določenimi z 
Odlokom o organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah Državnega zbora in Pravilnikom o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v službah Državnega zbora ter na podlagi letnih 
programov dela zagotavljal raznovrstne in politično nepristranske informacije in podatke. Z njimi je 
prispeval k pokrivanju informacijskih potreb, ki nastajajo pri izvajanju nalog Državnega zbora, kot 
jih določajo ustava, poslovnik, zakoni in drugi akti.  
 
V sektorju so se dnevno izvajale številne strokovne naloge: 

− Dokumentacijsko-knjižnični oddelek (v nadaljevanju DKO) je izvajal naloge specialne 
parlamentarne knjižnice, parlamentarne in družbeno-politične dokumentacije ter naloge 
redakcije in jezikovnega svetovanja;  

− Raziskovalni oddelek (v nadaljevanju RO) pa je pripravljal raziskovalne naloge z različnih 
strokovnih področij ter poročila o delu Državnega zbora, njegovih delovnih teles ter služb 
Državnega zbora.  

 
V mandatu 2014–2018 je bila izvedena reorganizacija dela v Dokumentacijsko-knjižničnem 
oddelku in prilagoditev sodobnim zahtevam, ki jih pred službe, ki nudijo informacije, postavljajo 
novi trendi v ponudbi različnih informacijskih virov in novih načinov dostopa do njih. Z uvedbo 
intraneta v informacijski sistem Državnega zbora so se možnosti za pestrost ponudbe in 
enostavnost dostopa do informacij, ki jih zagotavlja specialna knjižnica Državnega zbora, za 
uporabnike pomembno povečale.  
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Z nekaterimi aktivnostmi je bila povečana tudi prepoznavnost in dostopnost do produktov, ki se 
pripravljajo v okviru raziskovalne dejavnosti, in sicer na spletnem portalu Državnega zbora, pa tudi 
na intranetu, kjer je interna javnost sprotno seznanjena z novimi raziskovalnimi nalogami in poročili 
o delu Državnega zbora. Na spletnem portalu so raziskovalne naloge združene v e-zbornike za 
posamezno leto, z vpisom v Cobiss pa jih je lažje najti. Podobno velja tudi za e-publikacije, ki jih 
pripravlja sektor, kot npr. poročila o delu Državnega zbora (letna in mandatna) in Sejne zapise 
Državnega zbora.  

 
Sektor se je aktivno vključil v praznovanje 25-letnice Državnega zbora: DKO je organiziral razstavo 
publikacij, ki jih je izdal Državni zbor; RO pa je pripravil brošuro z naslovom 25 podatkov za 25 let 
Državnega zbora. 
 
 
Raziskovalni oddelek 
 
RO pripravlja raziskovalne naloge z različnih strokovnih področij, strokovne analize o vprašanjih, ki 
se nanašajo na delo Državnega zbora, njegovih delovnih teles in služb Državnega zbora, 
predvsem pa primerjalne preglede v zvezi s posameznimi zakonskimi rešitvami, poslovniškimi 
določbami, položajem poslancev, delovanjem parlamentov in podobno. V praksi delo RO obsega 
predvsem pripravo raziskovalnih nalog po naročilu poslancev in generalnega sekretarja, pripravo 
poročil o delu Državnega zbora in velik delež odgovorov na mednarodne vprašalnike. 
 
Priprava raziskovalnih nalog in poročil o delu Državnega zbora 
 
Delo oddelka je predstavljala predvsem priprava raziskovalnih nalog. V VII. mandatu 2014–201811 
je bilo izdelanih 179 raziskovalnih nalog v ožjem pomenu12, od tega 2 analizi, 136 primerjalnih 
pregledov, 15 splošnih informacij in 25 raziskovalnih nalog z različnimi podatki.  
 
Posamezni poslanci iz opozicije so naročili 71 raziskovalnih nalog, poslanci iz koalicije 37 
raziskovalnih nalog, delovna telesa Državnega zbora pa so naročila 15 raziskovalnih nalog. 
Generalna sekretarka je bila naročnik 7 raziskovalnih nalog. Samoiniciativno (naročnik je bil 
Raziskovalno-dokumentacijski sektor – RO) je bilo narejenih 23 raziskovalnih nalog. 
 
Po vsebini se je največ raziskovalnih nalog nanašalo na področje socialnih sistemov (60), 
parlament, poslance in volitve (52), večje število raziskovalnih nalog je bilo s področja ekonomije in 
financ (29), političnega in pravnega sistema (19) ter zaščite okolja (10). Nekaj raziskovalnih nalog 
je bilo s področja mednarodnih odnosov (5) in drugih področij (4). 
 
Narejenih je bilo tudi 257 dodeljenih raziskovalnih nalog, ki predstavljajo predvsem odgovore na 
mednarodne vprašalnike, predvsem na ECPRD. 
 
Druge opravljene aktivnosti: 

− priprava kronologije Državnega zbora, ki se objavlja na portalu Državnega zbora, 
− sodelovanje pri delu preiskovalnih komisij (TEŠ, žilne opornice), 
− priprava statističnih podatkov ob 25-letnici Državnega zbora,  
− sodelovanje z drugimi parlamenti (predstavitev raziskovalne dejavnosti, aktivno sodelovanje 

na mednarodnih strokovnih konferencah),  
− sodelovanje v medresorskih skupinah (za boj proti trgovini z ljudmi),  
− sodelovanje pri dejavnostih, povezanih s pripravo Predloga zakona o Državnem zboru in 

etičnega kodeksa poslancev, 

                                            
11  Na dan 11. 6. 2018. 
12 Obsegajo raziskovalne naloge, ki jih naročijo poslanci in generalna sekretarka, ter poročila o delu 
Državnega zbora, posebej pa se vodijo odgovori na mednarodne vprašalnike kot t. i. dodeljene raziskovalne 
naloge. 
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− izobraževanje študentov z različnih fakultet v obliki praktičnega dela,  
− sodelovanje pri urejanju podatkovnih zbirk Državnega zbora, 
− udeležba sodelavcev na seminarjih in študijskih obiskih, 
− pomoč DKO pri redakciji sejnih zapisov. 

 
 
Dokumentacijsko-knjižnični oddelek 
 
DKO je v VII. mandatnem obdobju med drugim poslancem, službam Državnega zbora in javnosti 
posredoval več kot 1200 informacij iz različnih virov. Poleg rednega dela nalog specialne knjižnice 
in uredništva sejnih zapisov (delo s knjižničnim gradivom, ki obsega čez 22.000 enot, redakcije 
zapisov sej Državnega zbora in priprave zbirke Pregled tiska) je DKO v mandatu 2014–2018 
izvajal še nekatere posebne naloge:  
 

− Izvajanje Odredbe o razporeditvi publikacij: tudi v VII. mandatu je DKO zasledoval cilj 
racionalizacije stroškov pri nabavi serijskih publikacij, ki jih prejemajo poslanci in strokovne 
službe neposredno na delovno mesto, in sicer s postopnim navajanjem uporabnikov na 
spletne publikacije ter z omejitvijo razporejanja informativnih časopisov za posamezne 
organizacijske enote, ki smo jim še vedno razporejali strokovne publikacije ozko 
specializiranih strokovnih področij. Za ostale strokovne in informativne publikacije so se 
uporabniki lahko obrnili na knjižnico. 

− Obnova pogodb za dobavo publikacij in storitev: izvedena so bila vsa potrebna javna 
naročila, redno se je izvajala kontrola dotoka gradiva in kontrola ter opremljanje računov.  

− Digitalizacija starejšega gradiva in sodelovanje z zunanjimi inštitucijami: v letu 2017 je 
oddelek ob spremembi nekaterih delovnih procesov in spremembami, povezanimi s 
kadrovskimi viri, nadaljeval projekt digitalizacije starejšega zakonodajnega gradiva iz I. 
mandatnega obdobja (1992–1996), ki je bil zasnovan že v začetku leta 2011. S pomočjo 
Oddelka za razvoj informacijskega sistema in z Oddelkom za delo z gradivi in pošto so bile 
začrtane smernice nadaljevanja projekta in popisane potrebne aktivnosti za izvedbo 
digitalizacije. Prva faza projekta predvideva digitalizacijo gradiva sej delovnih teles (sklici 
sej, zapisniki sej in magnetogrami sej delovnih teles za tista delovna telesa, za katera so se 
izdelovali magnetogrami). Trenutno je digitaliziranega približno 65 % omenjenega gradiva. 
V nadaljevanju projekta je v načrtu še digitalizacija gradiva, ki je nastalo med zakonodajnim 
postopkom, t. i. EPA. 

− Jeseni 2015 je bil med Državnim zborom in Inštitutom za novejšo zgodovino (v 
nadaljevanju INZ) podpisan dogovor o sodelovanju pri digitalizaciji publikacije Poročevalec 
Državnega zbora. Projekt digitalizacije gradiva in objave na spletu je zasnovan v več fazah. 
Zaključek projekta je predviden v letu 2019. V začetku leta 2017 je INZ na spletni strani 
Sisitory.si že objavil digitalizirane Poročevalce iz let od 1975 do 1996. Na ta način je 
javnosti prosto dostopno gradivo zakonodajnega postopka od leta 1975 do danes, saj 
Državni zbor na svoji spletni strani ažurno objavlja vse dokumente, ki so vezani na sprejetje 
zakonov od leta 1996 dalje. 

− Objava elektronske publikacije Sejni zapisi Državnega zbora: v začetku 2015 je bila od 
Narodne in univerzitetne knjižnice (v nadaljevanju Nuk) pridobljena ISSN številka za 
elektronsko serijsko publikacijo Sejni zapisi Državnega zbora, ki je dostopna na portalu 
Državnega zbora pod zavihkom Delo Državnega zbora → Publikacije. Od vključno VI. 
mandatnega obdobja se publikacija izdaja le v digitalni obliki, en izvod pa se natisne za 
arhiv Državnega zbora kot del t. i. sejne mape.    

− Novembra 2016 je bil podpisan dogovor z Nukom o sodelovanju v Digitalni knjižnici 
Slovenije – Dlib.si (Udis št. 611-03/16-0006/2). Od podpisa dogovora Dlib.si tekoče 
prevzema vse objavljene publikacije Sejnih zapisov Državnega zbora s portala Državnega 
zbora. 
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Druge aktivnosti v sektorju 
 
RDS je bil dejavno vključen v neposredno sodelovanje z drugimi parlamenti, večinoma s 
parlamenti držav Zahodnega Balkana. Med drugim je aktivno sodeloval pri pripravi skupnih 
raziskovalni nalog ter se udeležil treh regionalnih konferenc raziskovalnih služb parlamentov 
Zahodnega Balkana v organizaciji Parlamentarnega instituta makedonskega Sobranja. 
 
Sektor skrbi tudi za vsebinsko sooblikovanje raziskovalnega programa Državnega zbora in za 
organizacijsko-tehnično izvajanje posameznih raziskovalnih projektov, ki jih za potrebe Državnega 
zbora opravljajo zunanje raziskovalne institucije. V letu 2016 se je Državni zbor ponovno vključil v 
javni razpis za oddajo raziskovalnih projektov v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. V okviru CRP je bil oddan projekt 
Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti, ki je bil marca 2018 tudi zaključen.  
 
Med aktivnosti sektorja sodi tudi sodelovanje z Evropskim centrom za parlamentarne raziskave in 
dokumentacijo – ECPRD, ki je leta 2017 praznoval 40 let delovanja. Ob tej priložnosti je bil 
pripravljen zbornik s prispevki korespondentov vseh parlamentov, ki s centrom sodelujejo. Zbornik 
je zanimiv prikaz različnih pogledov sodelujočih, vsem pa je skupno, da predstavlja ECPRD 
izjemno mrežo za izmenjavo izkušenj in posebnih znanj s področja delovanja parlamentov. 
Sodelavke in sodelavci sektorja so bili poleg sekretarjev delovnih teles in strokovnih sodelavcev 
drugih služb Državnega zbora vključeni v pripravo odgovorov na vprašalnike, prejete prek mreže 
ECPRD. Predstavniki služb Državnega zbora so se udeležili tudi seminarjev, ki so redno 
organizirani v okviru ECPRD.  
 
 
DIREKTORAT 
 
Direktorat opravlja spremljajoče, strokovno-tehnične in podobne naloge. V Direktoratu so Splošni 
sektor, Informacijski sektor in Operativno-tehnični sektor.  
 
Direktorat vodi namestnik generalne sekretarke – direktor, ki koordinira delo organizacijskih enot 
Direktorata in v skladu s pooblastili generalne sekretarke nadomešča generalno sekretarko v njeni 
odsotnosti.  
 
Javna naročila 
 
V letih od 2014 do 2018 je Državni zbor izvedel 1692 javnih naročil, od katerih je bilo 94 tako 
imenovanih večjih javnih naročil, ki se izvajajo v skladu z postopki določenimi v ZJN-3 (naročila 
nad mejo 20.000 evrov brez DDV za blago in storitve oziroma 40.000 evrov brez DDV za gradnje) 
in 1598 evidenčnih javnih naročil, ki se izvajajo v skladu z internim aktom – Navodilo o postopkih 
oddaje JN.13 
 
Strokovna pomoč poslanskim skupinam 
 
Pri pregledu podatkov za strokovno pomoč poslanskim skupinam je zajeto obdobje 1. 8. 2014–30. 
4. 2018. Skupno je bilo v letih 2014–2018 sklenjenih 112 pogodb v vrednosti 2.422.085,39 evra, od 
tega je bilo za namen prenosa sredstev na politične stranke namenjenih 2.045.996 evrov. 
Realizacija po pogodbah je znašala 2.186.642,34 evra.  
 
V letu 2014, od 1. 8. 2014 naprej, je Državni zbor za namen strokovne pomoči poslanskim 
skupinam sklenil 17 pogodb v vrednosti 134.610,60 evra, od tega 94.300 evrov za namen prenosa 
sredstev na politične stranke: 

− 6 pogodb je bilo namenjenih za prenos sredstev na stranke,  
                                            
13 Zajete so organizacijske enote IS, OTS, RDS, SS (OOK in FRO) in OMDPP. 
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− 11 pogodb je bilo sklenjenih s pravnimi osebami.  
Realizacija po pogodbah je znašala 134.544,45 evra. 
 
V letu 2015 je Državni zbor za namen strokovne pomoči poslanskim skupinam sklenil 30 pogodb v 
vrednosti 797.316 evrov,od tega 720.816 evrov za namen prenosa sredstev na politične stranke: 

− 17 pogodb je bilo namenjenih za prenos sredstev na stranke,  
− 12 pogodb je bilo sklenjenih s pravnimi osebami,  
− 1 sklenjena pogodba je bila avtorska. 

Realizacija po pogodbah je znašala 671.328,50 evra. 
 
V letu 2016 je Državni zbor za namen strokovne pomoči poslanskim skupinam sklenil 33 pogodb v 
vrednosti 702.309,29 evra, od tega 606.700 evra za namen prenosa sredstev na politične stranke: 

− 12 pogodb je bilo namenjenih za prenos sredstev na stranke,  
− 13 pogodb je bilo sklenjenih s pravnimi osebami, 
− 6 sklenjenih pogodb je bilo avtorskih, 
− 2 napotnici izdani za študentsko delo. 

Realizacija po pogodbah je znašala 696.468,61 evra. 
 
V letu 2017 je Državni zbor za namen strokovne pomoči poslanskim skupinam sklenil 20 pogodb v 
vrednosti 568.389,50 evra, od tega 468.380 evrov za namen prenosa sredstev na politične 
stranke:  

− 5 pogodb je bilo namenjenih za prenos sredstev na stranke,  
− 10 pogodb je bilo sklenjenih s pravnimi osebami, 
− 3 sklenjene pogodbe so bile avtorske, 
− 2 napotnici izdani za študentsko delo. 

Realizacija po pogodbah je znašala 567.669,54 evra. 
 
V letu 2018, do 30. 4. 2018, je Državni zbor za namen strokovne pomoči poslanskim skupinam 
sklenil 12 pogodb v vrednosti 219.460 evrov, od tega 155.800 evrov za namen prenosa sredstev 
na politične stranke: 

− 3 pogodbe so bile namenjene za prenos sredstev na stranke,  
− 6 pogodb je bilo sklenjenih s pravnimi osebami, 
− 3 sklenjene pogodbe so bile avtorske. 

Realizacija po pogodbah je na dan 16. 4. 2018 znašala 116.631,24 evra. 
 
SPLOŠNI SEKTOR 
 
Splošni sektor oblikuje sistemske rešitve, pripravlja navodila in druge splošne akte služb 
Državnega zbora, ki urejajo finančne, kadrovske in druge organizacijske zadeve. Sestavljata ga 
Oddelek za organizacijo in kadre (v nadaljevanju OOK) in Finančno-računovodski oddelek (v 
nadaljevanju FRO). 
 
Poudarki VII. mandata 
 
Pri večini procesov finančnega poslovanja je vzpostavljeno elektronsko poslovanje, in sicer v vseh 
organizacijskih enotah. Skladno so bili sprejeti oziroma dopolnjeni ustrezni interni akti, finančna 
pooblastila in postopkovniki (Navodilo za finančno poslovanje Državnega zbora, Pravilnik o 
računovodstvu v Državnem zboru, SPIS – navodilo za potrjevanje računov, zaključevanje in 
arhiviranje zadev).  
 
V letu 2017 so bile sprejete obsežne spremembe kolektivnih pogodb zaradi odprave plačnih 
anomalij, posledično so bile v Državnem zboru izvedene obsežne spremembe sistemizacije in 
drugih internih aktov (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v službah 
Državnega zbora, Pravilnik o uvrščanju delovnih mest v plačne razrede). 
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V sektorju sta bila oblikovana obsežna in argumentirana predloga k Predlogu zakona o javnih 
uslužbencih (ZJU-2) in k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju. Predložena sta bila pripravljavcem zakonov. Predlagatelj zakonov še ni vložil v 
zakonodajni postopek. 
 
Sektor je aktivno sodeloval tudi pri pripravi Predloga zakona o državnem zboru, v katerem so 
predstavljene rešitve za tista področja, ki so v obstoječi ureditvi za Državni zbor neustrezna. 
 
V celotnem mandatu je bilo veliko napora vloženega v organizacijo delovnega časa, tako da se 
podpora služb zakonodajnemu procesu zagotovi v okviru omejenih finančnih sredstev in 
delovnopravne zakonodaje (obvezni počitki in odmori …). Sprejeta je nova Odredba o poslovnem 
in delovnem času v službah Državnega zbora.  
 
 
Oddelek za organizacijo in kadre 
 
V službah Državnega zbora sta delo in organizacija služb urejena z Odlokom o notranji 
organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah Državnega zbora (v nadaljevanju: Odlok) in s 
Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Službah Državnega zbora (v 
nadaljevanju: Sistemizacija).  
 
Na dan 5. 6. 2018 je bilo v službah Državnega zbora sistemiziranih 338 delovnih mest, in sicer:  

− 21 delovnih mest na položaju, 
− 125 uradniških delovnih mest, 
− 143 strokovno-tehničnih delovnih mest (vseh skupaj 289) in 
− 49 delovnih mest v službah poslanskih skupin (11. člen Odloka). 

 
Število sistemiziranih delovnih mest se je v službah Državnega zbora od začetka do konca 
mandata zmanjšalo za 11 (s 300 na 289). V tem obdobju je bilo sprejetih 13 sprememb 
Sistemizacije. Dve spremembi sta bili posledica sprejetja aneksov h Kolektivni pogodbi za javni 
sektor, s katerima so se nekatera delovna mesta uvrstila v višje plačne razrede, druge spremembe 
pa so bile izvedene zaradi boljše in učinkovitejše organizacije dela in racionalizacije stroškov, s 
čimer se je med drugim tudi zmanjšalo število sistemiziranih delovnih mest.  
 
Na dan 5. 6. 2018 je bilo v Državnem zboru zaposlenih 328 javnih uslužbencev. 249 jih je bilo 
zaposlenih v službah Državnega zbora (241 za nedoločen čas in 8 za določen čas), 49 v službah 
poslanskih skupin in 30 kot strokovna pomoč poslanskim skupinam. Število zaposlenih za 
nedoločen čas v službah Državnega zbora se je v mandatnem obdobju zmanjšalo za 13, število 
zaposlenih za določen čas pa se je povečalo za 5.  
 
Razlogi za prenehanje pogodb o zaposlitvi v Državnem zboru po letih v mandatnem obdobju so 
predstavljeni v grafu 14.2. 
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Graf 14.2: Razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi po letih 
 

 
 
Vir: Oddelek za organizacijo in kadre. 
 
Fluktuacija zaposlenih je v tesni povezavi s številom objav prostih delovnih mest. Ker so varčevalni 
ukrepi v preteklih letih posegli tudi na področje zaposlovanja in ga omejili, je bilo objav prostih 
delovnih mest v preteklem mandatnem obdobju relativno malo. Po sprostitvi varčevalnih ukrepov 
leta 2016 se je povečalo tudi število objav prostih delovnih mest in novih zaposlitev, čeprav je bila 
večina objav v tem mandatnem obdobju izvedena zaradi nadomestnih zaposlitev in za pripravniška 
delovna mesta. 
 
V spodnjem grafu (graf 14.3) so prikazani najpogostejši razlogi za odsotnost javnih uslužbencev v 
mandatnem obdobju. 
 

Graf 14.3: Razlogi za odsotnost 

 
 
Vir: Oddelek za organizacijo in kadre. 
 
Najpogostejši razlog odsotnosti javnih uslužbencev (55 %) v mandatnem obdobju je bila izraba 
letnega dopusta. Skoraj tretjino vseh odsotnosti (29 %) predstavljajo bolniške odsotnosti (vse vrste 
bolniških odsotnosti). 8 % odsotnosti je bilo v mandatnem obdobju zaradi starševskega dopusta in 
5 % zaradi izrabe presežka ur.  
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Graf 14.4 prikazuje razloge odsotnosti še po posameznih letih. 
 

Graf 14. 4: Razlogi za odsotnost po letih 

 
 
Vir: Oddelek za organizacijo in kadre. 
 
Podatki kažejo, da se je od leta 2016 do leta 2017 povečala bolniška odsotnost, od leta 2015 do 
2016 in 2017 pa starševski dopust.  
 
Izobrazbena struktura zaposlenih v Državnem zboru na dan 5. 6. 2018 je prikazana v grafu 14.5. 
 

Graf 14.5: Izobrazbena struktura zaposlenih 
 

 
 
Vir: oddelek za organizacijo in kadre. 
 
Opomba: V dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje so zajeta izobraževanja na predbolonjskih in 
bolonjskih programih. V kategoriji Več kot univerzitetna izobrazba pa so zajeti tudi javni uslužbenci s 
pravniškim državnim izpitom ali specializacijo.  
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Varčevalni ukrepi na področju izobraževanja so se iz prejšnjega mandata nadaljevali tudi v začetek 
novega mandata. Sprostili so se leta 2016. V Državnem zboru so bili po ukinitvi omejitve sklepanja 
pogodb o izobraževanju leta 20017 in 2018 izvedeni 3 interni natečaji za pridobitev strokovne 
izobrazbe. Leta 2017 je Državni zbor delno financiral izobraževanje za eno šolsko leto 4 javnim 
uslužbencem (1 doktorski študij, 1 visokošolski študij, 2 višješolska študija) in leta 2018 3 javnim 
uslužbencem (3 višješolski študiji).  
 
V spodnjem grafu (graf 14.6) so prikazane vse vrste izobraževanj v Državnem zboru po letih. 
 
 

Graf 14.6: Vrste izobraževanj po letih 

 
 
Vir: oddelek za organizacijo in kadre. 
 
Zaznati je porast internih izobraževanj, zlasti pod vodstvom notranjih izvajalcev, najsi je to na 
področju strokovnega izobraževanja, informatike ali vodenja in sodelovanja. Prav tako beležimo 
porast izobraževanj oziroma usposabljanj, ki izhajajo iz predpisov, kot je npr. usposabljanje s 
področja tajnih podatkov, usposabljanje iz varstva pri delu in požarne varnosti ter varstva osebnih 
podatkov.  
 
 
Finančno-računovodski oddelek 
 
FRO opravlja naloge s finančnega in računovodskega področja. Izvaja poslovanje Državnega 
zbora na finančno-računovodskem področju v skladu z veljavno zakonodajo. FRO opravlja naloge 
v zvezi s finančnim poslovanjem skupaj z odgovornimi osebami v drugih organizacijskih enotah 
Državnega zbora. Večina nalog se opravlja tekoče oziroma v določenih časovnih intervalih. 
Finančno poslovanje je določeno z Navodilom za finančno poslovanje Državnega zbora in drugimi 
internimi akti. 
 
Oddelek: 

− pripravlja izhodišča in končni predlog finančnega načrta z obrazložitvami in spremljajočimi 
dokumenti ter koordinira pripravo predloga finančnega načrta med organizacijskimi 
enotami, 

− pripravlja in spremlja mesečni ter dnevni likvidnostni načrt, spremlja realizacijo finančnega 
načrta Državnega zbora, 

− sodeluje pri pripravi javnih razpisov, 
− vodi blagajno in blagajniško poslovanje, 
− evidentira in spremlja načrt razvojnih programov, 
− kontrolira namenskost in zakonitost porabe proračunskih sredstev, 
− koordinira in sodeluje pri izvedbi letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev, 
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− spremlja in poroča o porabi sredstev ter sodeluje pri pripravi letnega poslovnega poročila o 
doseženih ciljih in rezultatih, pripravlja zaključni račun ter premoženjsko bilanco Državnega 
zbora. 
 

Oddelek izvaja tudi druge naloge v skladu z navodilom Ministrstva za finance o skupnih osnovah 
za postopke dela finančnih služb. 
 
Državni zbor ima za razliko od večine drugih neposrednih proračunskih uporabnikov svoje lastno 
računovodstvo, ki vodi poslovne knjige, pripravlja računovodske izkaze in letna poročila. 
V okviru računovodske funkcije oddelek: 

− vodi glavno knjigo s saldakonti, 
− skupaj z Oddelkom za organizacijo in kadre in Mandatno-volilno komisijo obračunava in 

izplačuje plače ter pogodbena dela, 
− izvaja obračun in izplačilo potnih stroškov, 
− vodi evidenco osnovnih sredstev. 

 
V Državnem zboru se izvaja lastna dejavnost, to je delovanje restavracije. Za lastno dejavnost 
izvaja oddelek finančno in računovodsko funkcijo, skupaj z obračunom DDV. 
 
Pri svojem delu je oddelek vezan predvsem na informacijsko podporo MFERAC. V okviru te 
informacijske podpore Ministrstva za finance se v veliki večini izvaja dokumentarni del poslovanja 
oddelka. S tem je omogočeno učinkovito in pregledno spremljanje ter nadzor proračunskih 
sredstev.  
 
O novostih in spremembah s finančno-računovodskega področja seznanja oddelek druge 
organizacijske enote. Ob večjih spremembah v informacijskem sistemu MFERAC pa oblikuje 
ustrezne rešitve za poslovanje Državnega zbora. 
 
V FRO se je v obdobju 2014–2018 v povprečju letno realiziralo 385 potnih nalogov, 5840 prejetih 
računov ter 430 izdanih računov. Sprejeti varčevalni ukrepi v tem obdobju ter predčasno 
zaključevanje izvrševanja državnega proračuna se izražajo v številu prejetih računov in potnih 
nalogov, ki je manjše glede na predhodna leta (predvsem na leta pred 2012). 
 
 
INFORMACIJSKI SEKTOR 
 
Informacijski sektor pripravlja in izvaja razvojne programe s področja informacijske in avdiovideo 
tehnologije, upravljanja z dokumenti, izdelave magnetogramov ter razmnoževanja in tiskanja 
gradiv. V Informacijskem sektorju so: Oddelek za razvoj informacijskega sistema, Oddelek za delo 
z gradivi in pošto, Oddelek operaterski servis  in Oddelek tiskarna.  
 
Oddelek za razvoj informacijskega sistema 
 
Infrastrukturni projekti: 

− tehnološka prenova velike dvorane (prenova razsvetljave, konferenčnega, prevajalnega, 
predstavitvenega, upravljavskega sistema),  

− tehnološka prenova sejnih sob (prenova razsvetljave, konferenčnega, prevajalnega, 
predstavitvenega, upravljavskega sistema),  

− prenova kamernih sistemov (dodatne sejne sobe, prehod na HD TV), 
− nadgradnja in razširitev brezžičnega omrežja po celotni stavbi Državnega zbora, 
− nadgradnja strežniškega sistema, 
− nadgradnja diskovnih sistemov in prenova diskovne virtualizacije, 
− nadgradnja sistema požarnih pregrad, 
− prenova (zamenjava) optičnega omrežja, 
− zamenjava dostopnega nivoja (stikal) omrežja Državnega zbora, 
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− uvedba sistema za upravljanje mobilnih naprav (upravljanje naprav, dostop do dokumentov 
inf. sistema, tiskanje ...), 

− zamenjava UPS v komunikacijskem vozlišču GKV-2, 
− prestavitev komunikacijskega vozlišča (Š-49). 

 
Poslovanje Državnega zbora: 

− novo intranetno okolje Državnega zbora, 
− uvedba varovanega predala (sistem za evidentiranje in distribucijo varovanih podatkov) in 

personalizacije tiskanja, 
− dopolnitev spletnega portala – uvedba RSS, 
− dopolnitev spletnega portala – uvedba odprtih podatkov (dostop do podatkov v strojno 

berljivi obliki), 
− dopolnitev spletnega portala – uvedba aplikacije e-klop za delovna telesa, 
− dopolnitev spletnega portala – uvedba spletnih obrazcev, 
− dopolnitev aplikacije ZP s spletnimi servisi (samodejna izmenjava podatkov med različnimi 

sistemi), 
− dopolnitev aplikacije Prečiščena besedila (uradna in neuradna prečiščena besedila, 

zgodovina besedil ...), 
− dopolnitev aplikacije Sejne sobe (podpora dogodkom, virom, metapodatkom za snemanje 

...), 
− prenova podpore akreditaciji novinarjev, 
− prenova elektronske oglasne deske, 
− prenova podpore delu v VO, 
− uvedba generičnih (skupnih) elektronskih predalov za delo komisij in odborov, 
− podpora elektronskim originalom v poslovanju Državnega zbora (e-štampiljka, 

evidentiranje, podpisovanje, hramba ...), 
− podpora procesom javnega naročanja v elektronski obliki. 

 
Drugo: 

− uvedba elektronskega prejema in obdelave računov, 
− prenova procesa snemanja in izdelave magnetogramov, 
− prenova procesa izdelave sejnih zapisov, 
− prenova procesa in digitalizacija arhivskih avdiovsebin (sodelovanje v evropskem projektu, 

opustitev magnetofonskih trakov), 
− prenova podpore elektronskemu prevajanju (sistem Trados), 
− prenova (digitalizacija) interne kabelske televizije, 
− uvedba IP TV (TV z možnostjo spremljanja na osebnih računalnikih), 
− tehnološka in aplikativna nadgradnja sistema za evidentiranje prisotnosti (Špica), 
− uvedba davčnih blagajn v poslovanje gostinskega informacijskega sistema, 
− nadgradnja delovnih postaj (novi diski, hitrejše delo), 
− podpora delu ustvarjalcev fotogradiva (programska in strojna oprema), 
− prenova sistema informacijske varnosti. 

 
 
Oddelek za delo z gradivi in pošto 
 
Oddelek za delo z gradivi in pošto sprejema, obdeluje, odpremlja vhodne in izhodne dokumente ter 
ureja dokumentarno in arhivsko gradivo.  
 
 
Oddelek operaterski servis 
 
Oddelek operaterski servis opravlja naloge pisanja, urejanja in objave magnetogramov sej 
Državnega zbora in njegovih delovnih teles ter drugih dogodkov (portal Državnega zbora). 
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Oddelek tiskarna 
 
Oddelek tiskarna opravlja naloge razmnoževanja, tiskanja in grafične obdelave gradiv za potrebe 
Državnega zbora, odborov in komisij ter služb Državnega zbora.  
 
V mandatu 2014–2018 je oddelek sodeloval pri številnih uspelih projektih, še posebej pri 
protokolarnih dogodkih. Oddelek je zagotovil izdelavo grafičnih materialov, sodeloval je tudi pri 
izdaji Ustave v stripu, Poslovnika Državnega zbora, monografije Poslanke Državnega zbora: 
uradno in osebno od prvega do sedmega mandata (1992–2007) in mnogo drugih publikacij. 
 
Dela in naloge tiskarne v mandatu 2014–2018:  
 

− razmnoževanje gradiv za potrebe Državnega zbora, delovnih teles, služb Državnega zbora, 
poslanskih skupin in Državnega sveta ter razmnoževanje gradiv za odbore in komisije 
preko zahtevka za naročilo – delovno gradivo; 

− priprava vizitk za tisk, delovnih obrazcev, novoletni voščilnic, 
− vezava (spiralna in toplotna) gradiv za delovna telesa in službe Državnega zbora – delovna 

gradiva, 
− mape, bloki za pisanje,  
− identifikacijske kartice, fotografiranje novozaposlenih,  
− oblikovanje in izdelava letakov ter prijavnic za razpravo za potrebe odborov in komisij, 
− jedilni listi in ceniki za restavracijo, 
− napisi za na vrata, 
− skeniranje dokumentov, barvno fotokopiranje, 
− oblikovanje, priprava in izdelava materiala po celostni grafični podobi Državnega zbora, 
− upravljanje/vzdrževanje fotokopirnih strojev (menjava tonerjev, manjša popravila in 

usmerjanje uporabnikov), 
− razvoz papirja uporabnikom. 

 
Storitve so večinoma zajemale grafično oblikovanje in izvedbo: 

− namiznih kartic, priponk, jedilnih listov, letakov, lepljenih blokov, map, vabil, programskih 
knjižic, protokolarnih vabil, protokolarnih dopisnih listov, poslovnih vizitk, izdelavo in tisk 
ovojnic, vabil za potrebe mednarodne in protokolarne dejavnosti Državnega zbora, 
predsednika Državnega zbora ter delovnih teles in služb, 

− brošur (za potrebe konferenc, srečanj), priročnikov, zloženk Državnega zbora in delovnih 
teles v angleškem in slovenskem jeziku, letakov, priponk za dogodke s področja odnosov z 
javnostmi, 

− dopisni papir, kopiranje in razmnoževanje gradiv za potrebe poslanskih skupin, 
− grafično oblikovanje publikacij (letna poročila in mandatno poročilo o delu Državnega 

zbora), oblikovanje naslovnic za publikacijo Sejni zapisi Državnega zbora za RDS. 
 

 
OPERATIVNO-TEHNIČNI SEKTOR 
 
Operativno-tehnični sektor (v nadaljevanju OTS) deluje na področju javnih naročil in nakupov z 
delovnega področja sektorja, opravlja investicijsko-vzdrževalna dela, gostinske storitve, organizira 
prevoze in izvaja receptorsko-telefonska dela. V OTS so: Oddelek za investicije in vzdrževanje, 
Oddelek za gostinske storitve, Oddelek za prevoze in Oddelek za receptorska in telefonska dela. V 
štirih oddelkih je skupaj približno 50 zaposlenih. 
 
Osnovna naloga sektorja je skrb za primerno okolje in podpora za čim bolj učinkovito opravljanje 
dela poslancev in zaposlenih. V ta okvir spada skrb za ustrezno vzdrževanje zgradbe (investicije v 
zgradbo in opremo, nabava in servisiranje naprav, opreme in vozil, izvajanje nalog s področja 
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varstva pri delu in požarnega varstva, sprejem in evidentiranje obiskovalcev, prevozi poslancev in 
zaposlenih, protokolarna postrežba in priprava hrane v sklopu lastne dejavnosti).  
 
V sektorju je vsako leto izvedenih preko 100 postopkov javnih naročil – od naročilnic do 
obsežnejših odprtih postopkov. 
 
 
Oddelek za investicije in vzdrževanje  
 
Oddelek za investicije in vzdrževanje načrtuje, organizira in koordinira pripravo in izvedbo investicij 
in tekočega investicijskega vzdrževanja, hišniških opravil, upravljanja ter obratovanja objektov in 
naprav.  
 
V mandatnem obdobju 2014–2018 so bile izvedene naslednje večje investicije:  
2014 : 

− prenova in avtomatizacija vrat na vhodu s Tomšičeve ulice, 
− prenova strelovodne instalacije objekta na Tomšičevi ulici, 
− izvedba požarnega prehoda med objektoma Državnega zbora na Šubičevi in 

Tomšičevi ulici, 
− prenova razsvetljave in sistema za upravljanje z njo v veliki dvorani Državnega 

zbora, 
− prenova centralnega nadzornega sistema klimatizacije. 

2015: 
− izvedba II. faze prenove strehe na Šubičevi 4 (nadaljevanje iz leta 2013), 
− sanacija lesenih oken, 
− prenova tekstilnih talnih oblog, 
− dobava in montaža opreme za arhiv, 
− dobava in montaža opreme za Oddelek za razvoj informacijskega sistema. 

2016: 
− izvedba prvega dela II. faze prenove centralnega hladilnega sistema, 
− prenova elektroinštalacij v 3. nadstropju Šubičeve 4, 
− dobava nove naprave RTG pri glavnem vhodu na Šubičevi 4, 
− obnova in oprema službenih stanovanj, 
− obnova oken ob Šubičevi ulici. 

2017: 
− izvedba drugega dela in zaključek II. faze prenove centralnega hladilnega 

sistema, 
− prenova razsvetljave, senčil in pohištvene ter tehnične opreme v sejnih sobah 

209 in 212 na Šubičevi 4, 
− zamenjava talnih oblog na hodnikih in stopniščih na Šubičevi 4 in Tomšičevi 5, 
− rekonstrukcija in prenova kanalizacijskega črpališča, 
− zamenjava dušilnika zvoka dizelskega generatorja Državnega zbora v 

Cankarjevem domu, 
− prenova talnega gretja pred vhodom v objekt na Šubičevi 4, 
− dobava in montaža nove pohištvene opreme prostorov Mandatno-volilne 

komisije, 
− zamenjava oken v petih službenih stanovanjih.  

 
Oddelek za investicije in vzdrževanje skrbi tudi za izvajanje nalog s področja varstva pri delu in 
požarnega varstva, kupuje osnovna sredstva, opremo, drobni inventar, pisarniški in drugi material 
ter skrbi za čiščenje in urejanje prostorov.  
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Oddelek za gostinske storitve  
 
Oddelek opravlja gostinske storitve v restavraciji Državnega zbora, na sejah, sestankih in 
protokolarnih dogodkih. 
 
 
Oddelek za prevoze 
 
Oddelek za prevoze je obnovil avtopark in opravil nakup treh protokolarnih vozil. Stara vozila so 
bila prodana na dražbi, na kateri je bila iztržena višja cena kot pri menjavi avtomobilov »staro za 
novo«. 
 
Trije vozniki so opravili 1566 voženj po Sloveniji in 197 voženj v tujini. 
 
 
Oddelek za receptorska in telefonska dela  
 
Oddelek za receptorska in telefonska dela sprejema in usmerja stranke in obiskovalce v prostorih 
Državnega zbora, vodi evidenco obiskovalcev ter posreduje telefonske klice. 
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15 VIRI 
 
 
1. Podatki Državnega zbora: podatkovne zbirke (informacijski sistem v okolju Lotus Notes): Seje 

Državnega zbora, Magnetogrami sej Državnega zbora, Sprejeti zakoni, Sprejeti akti, Predlogi 
zakonov, Predlogi aktov, Zakoni – konec postopka, Akti – konec postopka, Prečiščena besedila 
zakonov, Poslanska vprašanja in pobude, Zadeve EU, Postopki pred Ustavnim sodiščem, Seje 
delovnih teles, Magnetogrami sej delovnih teles, Kolegij predsednika Državnega zbora, 
Skupine prijateljstva, Šifrant subjektov. 

2. Podatki služb Državnega sveta. 
3. Podatki Finančno-računovodskega oddelka. 
4. Podatki Sekretariata Državnega zbora: 

− podatki Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti, 
− podatki Odbora za zadeve Evropske unije, 
− podatki Oddelka za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje, 
− podatki sekretarjev delovnih teles o delu delovnih teles,  
− podatki službe Mandatno-volilne komisije, 
− podatkovne zbirke in dokumentacija preiskovalnih komisij, 
− podatkovne zbirke Raziskovalnega-dokumentacijskega sektorja, 
− podatki upravljavca podatkovne zbirke Poslanska vprašanja in pobude. 

5. Podatki Zakonodajno-pravne službe. 
6. Podatkovne zbirke Kabineta predsednika Državnega zbora.  
7. Poročila služb Državnega zbora, 2018. 
8. Poslovnik Državnega zbora, spletno mesto: http://www.dz-rs.si, januar 2018. 
9. Poslovnik o parlamentarni preiskavi, Uradni list RS št. 63/93, 33/03. 
10. Vlada Republike Slovenije, spletna stran: http://www.vlada.si/, februar 2018. 
11. Ustava Republike Slovenije, neuradno prečiščeno besedilo (november 2016), http://www.dz-

rs.si 
12. Podatki Službe za odnose z javnostmi. 
13. Državni zbor, spletno mesto: http://www.dz-rs.si, junij 2018. 

http://www.dz-rs.si/
http://www.vlada.si/
http://www.dz-rs.si/
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http://www.dz-rs.si/
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