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(RE)PARLAMENTARIZACIJA
V SLOVENIJI
KRONOLOGIJA DOGODKOV
(ob 10. obletnici prvih demokrati~nih volitev v Sloveniji)

NAMESTO PREDGOVORA

Dr`avni zbor Republike Slovenije je pri~ujo~o publikacijo pripravil v
okviru {ir{ega programa obele`itve desete obletnice prvih demokrati~nih
volitev v Sloveniji. Kronologija skupaj z `e izvedeno slavnostno akademije v Cankarjevem domu in pa s pripravljenim kolokvijem z naslovom
“Razvoj slovenskega parlamentarizma”, ki mu bo sledil zbornik s prispevki sodelujo~ih na kolokviju, predstavlja {ir{o vsebinsko obele`itev pomebnih dogodkov izpred dobrih desetih let. Med kronologijo in zbornikom kolokvija “Razvoj slovenskega parlamentarizma” obstoja neposredna zveza, saj kronologija in zbornik prikazujeta isto ~asovno obdobje, dogodki, na{teti v kronologiji, pa bodo v zborniku na{li {ir{o vsebinsko
predstavitev.
Pri pripravi kronologije smo sledili njenemu osnovnemu namenu, ki je
bralcu na enem mestu ponuditi izbrane datume v novej{i slovenski zgodovini, ki so bili, eni v ve~ji, drugi v manj{i meri, usodni za razvoj demokracije in parlamentarizma v Sloveniji. Ponujeni so datumi s kratkimi opisi
dogodka in navedeni so viri, kjer smo ~rpali informacije. Seznam uporabljene literature in virov pa nudi mo`nost tistim, ki jih posamezni dogodki
bolj zanimajo, da o njih {e ve~ preberejo v razpolo`ljivi literaturi.
Naslov kronologije je po na{i oceni sicer precej ambiciozno postavljen,
vendar menimo, da je lahko zaradi {iroke vsebine, ki jo je mogo~e najti
pod pojmom (re)parlamentarizacija, v celoti tudi zajeta raznolikost doga-
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janj ob in v povezavi s parlamentom v letih od 1988 do dana{njih dni. Cilj
izdajatelja publikacije pa ni bil do vsake podrobnosti prikazati omenjeno
obdobje, temve~ opozoriti na najbolj pomembne. Pri tem pa je treba povedati, da smo avtorji publikacije pri izboru sledili ne le osnovnemu namenu kronologije, temve~ tudi razpolo`ljivemu gradivu in na{i presoji,
kaj naj bi bilo pomebno.
Na za~etek kronologije smo dali citat prvega predsednika demokrati~no
izvoljene skup{~ine v povojni Sloveniji, dr. Franceta Bu~arja. V njegovi
misli o demokraciji je v majhnem {tevilu besed strnjeno ogromno vsebine. Naj nam bo vsem vodilo.
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Zamisel demokracije je preprosta:
ljudje naj si vladajo sami.«
(Dr. France Bu~ar)

1987

1987

18. februarja

Iz{la je 57. {tevilka Nove revije z naslovom: Prispevki za
slovenski nacionalni program. V njej je {estnajst vidnih
slovenskih intelektualcev razmi{ljalo o kriznem dru`benem in politi~nem stanju v Jugoslaviji in o nevzdr`nem
polo`aju slovenske nacije v obstoje~i dr`avni ureditvi.
(Slovenska kronika XX. stoletja, 1996)

14. marca

Dru{tvo slovenskih pisateljev je v Cankarjevem domu
organiziralo javno razpravo o amandmajih na jugoslovansko ustavo, ki je hkrati pomenila tudi za~etek organiziranega nastopa opozicije na ustavnem podro~ju.
(Repe, 2000)
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31. maja

Aretacija Janeza Jan{e, nato {e Ivana Bor{tnerja, Davida
Tasi}a in Francija Zavrla.
Sledil je sodni proces proti ~etverici pred voja{kim sodi{~em v Ljubljani konec julija in v za~etku avgusta. Bil je
specifi~en, saj je imel poseben pomen za demokratizacijo v Sloveniji in prizadevanja po dejanski neodvisnosti.
(Slovenska kronika XX. stoletja, 1996)

03. junija

Na pobudo Igorja Bav~arja je bil ustanovljen Odbor za
varstvo pravic Janeza Jan{e, ki se je preimenoval v Odbor za varstvo ~lovekovih pravic. Kmalu je postal najmo~nej{a organizacija civilne dru`be v ~asu t.i. »slovenske pomladi.« (Slovenska kronika XX. stoletja, 1996)

22.-23. junija

Skup{~ina socialisti~ne Republike Slovenije je na sejah
vseh zborov
sicer sprejela mnenje k osnutku sprememb ustave SFRJ,
vendar pa je v mnenju izrecno zahtevala ~rtanje posameznih delov amandmajev in s tem onemogo~ila centralizacijo glede nekaterih bistvenih vpra{anj. (Ur. list SRS,
{tev. 25/88)
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1989

1989
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27. februarja

Na dan uvedbe izrednega stanja na Kosovu so razli~ne
organizacije in zdru`enja v Cankarjevem domu v Ljubljani priredile mno`i~no zborovanje v podporo kosovskim
rudarjem in proti uvedbi izrednega stanja. (Slovenska
kronika XX. stoletja, 1996)

08. maja

Na protestnem shodu zaradi druge aretacije Janeza Jan{e
je pisatelj Tone Pav~ek prebral Majni{ko deklaracijo.
Zahteve izra`ene v tej deklaraciji so postale temeljni program nastajajo~ih strank demokrati~ne opozicije. (Slovenska kronika XX. stoletja, 1996)

27. septembra

Skup{~ina Socialisti~ne Republike Slovenije je sprejela
81 amandmajev k slovenski ustavi iz leta 1974, s katerimi
je bil omogo~en prehod v parlamentarno demokracijo. Z
njimi je bila ponovno zavarovana samostojnost Slovenije
v takratni federaciji, ki je bila delno okrnjena s sprejetjem
amandmajev k zvezni ustavi. Med njimi so z vsebinskega
vidika pomembni: amandma o trajni, celoviti in neodtuljivi pravici slovenskega naroda do samoodlo~be, ki
vklju~uje tudi pravico do odcepitve, amandmaji o varo-
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vanju pravic Slovenije v izrednih razmerah, o uporabi
slovenskega jezika in o pravici do slovenskega jezika,
amandmaji o enakopravnosti ob~anov, varstvu osebnih
podatkov, pravici do zborovanja in zdru`evanja, svobodi gibanja, nedotakljivosti stanovanja, o svobodi veroizpovedi, amandmaji o ekonomski samostojnosti Slovenije, o finan~nih obveznostih Slovenije v razmerju do organov federacije, idr. (Zajc, 2000; Uradni list SRS, {tev.
32/89)

01. decembra

Takratna slovenska oblast je prepovedala »miting resnice«, ki ga je v Ljubljani napovedalo zdru`enje za vrnitev
Srbov in ^rnogorcev na Kosovo. (Slovenska kronika XX.
stoletja, 1996)

04. decembra

Opozicijske stranke so se zdru`ile v Demokrati~no opozicijo Slovenije - DEMOS.
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18. decembra

Na seji dru`benopoliti~nega zbora je bil sprejet zakon o

27. decembra

Zakon o volitvah v skup{~ine je bil sprejet {e na seji zbo-

volitvah v skup{~ine.

ra ob~in in zbora zdru`enega dela. (Uradni list SRS, {tev.
42/89)
Sprejet je bil tudi zakon o politi~nem zdru`evanju.
(Uradni list SRS, {tev. 42/89)
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08. januarja

Predsednik slovenske skup{~ine Miran Potr~ je na podlagi volilne zakonodaje, ki jo je skup{~ina sprejela 27.
decembra 1989, razpisal prve povojne ve~strankarske
volitve.

24. januarja

Demonstrativen odhod delegacije Zveze komunistov
Slovenije s 14. Kongresa Zveze komunistov Jugoslavije.
Ker je srbski blok vse slovenske predloge zavra~al, so
slovenski delegati v ozra~ju pritiska in gro`enj zapustili
kongres. (Slovenska kronika XX. stoletja, 1996)

7.-8. marca

Skup{~ina Republike Slovenije je sprejela pet amandmajev k slovenski ustavi Z njimi je bila v nazivu opu{~ena
beseda socialisti~na, kar je veljalo tudi za imena vseh
dr`avnih organov in ustanov. Poudarjeno je bilo, da je
Republika Slovenija dr`ava, ki temelji na suverenosti slovenskega naroda in ljudstva Slovenije. Dolo~ene so bile
pristojnosti skup{~ine, ki so glede volitev in imenovanj v
bistvu ostale enake kot prej, odpravljene pa so bile pristojnosti njenih zborov, ki so zadevale volitve in odpoklic ~lana Predsedstva SFRJ iz Republike Slovenije in slo-
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venskih delegatov v zboru republik in pokrajin Skup{~ine SFRJ. Spremenjena so bila tudi dolo~ila o volitvah nekaterih funkcionarjev v Republiki Sloveniji. (Ilustrirana
zgodovina Slovencev, 1999:398 in Slovenci skozi ~as,
1999; Uradni list RS, {tev. 8/90)

7.-8. marca

Skup{~ina SR Slovenije je sprejela Deklaracijo o urejanju
razmerij, ki imajo splo{en pomen za Republiko Slovenijo, s katero je opredelila podlage in dolo~ila smeri za delovanje vseh dr`avnih organov v Republiki Sloveniji.
Hkrati je tudi sprejela sklep, da ne bo razpravljala in odlo~ala o soglasju k predlogu predsedstva SFRJ, da se
za~ne postopek za spremebo ustave SFRJ s sprejetjem
nove ustave, temve~ je odlo~itev o tem prepustila
skup{~ini novega sklica, da po konstituiranju sama
sprejme odlo~itev o na~inu razprave in odlo~anja o soglasju k predlogu predsedstva SFRJ v zvezi z ustavnimi
spremembami. (Uradni list. RS, {tev. 8/90)

29. marca

Za himno Republike Slovenije je bila z zakonom razgla{ena 7. kitica Zdravljice Franceta Pre{erna.
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08. aprila

Prve ve~strankarske volitve v zbore Skup{~ine Republi-

22. aprila

Drugi krog volitev. Zmagala je zdru`ena opozicija

12. aprila

V ~asu med obema krogoma so v organizacijah zdru`e-

ke Slovenije, prvi krog.

Demos.

nega dela potekale tudi volitve delegacij za zbor zdru`enega dela - ve~inoma so bile volitve na ta dan.

09. maja

Konstitutivna seja novoizvoljene skup{~ine. Za predsed-

19. maja

Predsedstvo Republike Slovenije je ustavilo oddajo

nika je bil izvoljen dr. France Bu~ar.

oro`ja teritorialne obrambe v skladi{~e JLA. (Ilustrirana
zgodovina Slovencev, 1999)
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02. julija

Republi{ka skup{~ina je sprejela Deklaracijo o suverenosti dr`ave Republike Slovenije. Z njo je dolo~ila enoletni rok za sprejem nove ustave in postopek za ugotovitev, kateri zvezni predpisi v Sloveniji ne veljajo ve~ ter
odpoklicala slovensko delegacijo iz zveznega zbora
Skup{~ine SFRJ. (Ilustrirana zgodovina Slovencev,
1999:396, Uradni list RS, {tev. 26/90)

08. julija

Spravna slovesnost v Ko~evskem Rogu. Udele`ili so se je
najvi{ji predstavniki politi~nega in javnega `ivljenja s
predsednikom predsedstva Milanom Ku~anom. Ma{eval
je ljubljanski metropolit nad{kof dr. Alojzij [u{tar. (Slovenska kronika XX. stoletja)

28. septembra

Slovenska skup{~ina je z novimi ustavnimi spremembami razveljavila {tevilne zvezne predpise v Sloveniji ter
prevzela odlo~anje o slu`enju voja{kega roka, teritorialni obrambi in njenem poveljniku. (Ilustrirana zgodovina
Slovencev, 1999:396)
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04. oktobra

Slovenska skup{~ina je z ustavnim zakonom razveljavila

06. decembra

Sprejet je bil zakon o plebiscitu o samostojnosti in neod-

27 jugoslovanskih zakonov.

visnosti Republike Slovenije. So~asno z zakonom o plebiscitu je skup{~ina razglasila Izjavo o dobrih namerah
in Deklaracijo o spo{tovanju temeljnih konvencij Sveta
Evrope. V hkratni diplomatski akciji je Slovenija pojasnjevala, da ni za odcepitev, marve~ za nadzorovano oziroma sporazumno razdru`itev. (Ilustrirana zgodovina
Slovencev, 1999:398)

23. decembra

V Sloveniji je potekal plebiscit o osamosvojitvi Slovenije.

26. decembra

Razgla{eni so bili rezultati glasovanja na plebiscitu. Glasovanja se je udele`ilo 93,2 % volivcev, »za« samostojno
in neodvisno Slovenijo je glasovalo 88,5 % volivcev. Po
zakonu je morala biti ta odlo~itev uresni~ena v 6 - ih mesecih. (Ilustrirana zgodovina Slovencev, 1999:397)
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20. februarja

Sprejeta je bila Resolucija o predlogu za sporazumno
razdru`itev SFRJ. Sprejet je bil amandma XCIX k ustavi
Republike Slovenije, ki je omogo~il prenos pravic, prenesenih na organe SFRJ, nazaj na Republiko Slovenijo, s
~imer je Slovenija izstopila iz pravnega reda SFRJ. (Ilustrirana zgodovina Slovencev, 1999:398)

07. marca

Sprejet je bil ustavni zakon o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XCVI in XCVII k ustavi Republike Slovenije na podro~ju ljudske obrambe, po katerem slu`enje voja{kega
roka v JLA za dr`avljane Slovenije ni bilo ve~ obvezno.
(Uradni list RS, {tev. 10/91)

18. marca

Predsedstvo Republike Slovenije je ustanovilo posebno
koordinacijsko telo za primer izrednih razmer. To je
koordiniralo vse pomembnej{e ukrepe, s katerimi je Slovenija hotela za{~ititi dose`eno stopnjo samostojnosti.
(Slovenska kronika XX. stoletja)
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01. aprila

Slovenska skup{~ina je na seji vseh treh zborov sprejela

09. maja

Skup{~ina Republike Slovenije je obvestila Skup{~ino

prora~un. To je bil prvi v celoti samostojen prora~un.

SFRJ, da bo glede na zakon o plebiscitu najpozneje 26.
junija razglasila samostojnost in da se `eli pogajati o
za~asnem opravljanju nekaterih zveznih funkcij na svojem ozemlju, o pravnem nasledstvu in prihodnjih oblikah sodelovanja z drugimi deli dotedanje skupne dr`ave. (Ilustrirana zgodovina Slovencev, 1999:399)

23. maja

V u~nem centru Pekre pri Mariboru je pri{lo do incidenta

24. junija

Slovenska skup{~ina je s sprejetjem amandmaja k ustavi

med pripadniki teritorialne obrambe in JLA.

iz leta 1974 dolo~ila slovensko dr`avno zastavo.
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25. junija

Skup{~ina je sprejela Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in ustavni
zakon za njeno izvedbo ter Deklaracijo o neodvisnosti.
Sprejela je tudi zakone o dr`avljanstvu, tujcih, potnih listinah, zunanjih zadevah, carinski slu`bi, deviznem poslovanju, Banki Slovenije in drugem. S tem se je formalno za~ela suverenost Republike Slovenije. (Ilustrirana
zgodovina Slovencev, 1999:399)

26. junija

Na Trgu republike v Ljubljani je bila slovesno razgla{ena

27. junija

Za~etek vojne za Slovenijo. Zgodaj zjutraj je oklepna

samostojnost Republike Slovenije.

enota Jugoslovanske armade iz Karlovca prestopila hrva{ko – slovensko mejo. Pri Pogancih med Metliko in
Novim mestom so pri blokadi teritorialne obrambe padli
prvi streli v desetdnevni vojni za Slovenijo. (Slovenska
kronika XX. stoletja)

07. julija
26

Podpis Brionske deklaracije. Osamosvojitveni proces je
bil za~asno ustavljen, jugoslovanska armada se je odpo-

vedala nadaljnjim posegom v Sloveniji. (Slovenska kronika XX. stoletja)

10. julija

Slovenska skup{~ina je sprejela Brionsko deklaracijo.
Kljub razli~nim mnenjem in {tevilnim razpravam je bila
deklaracija na seji skup{~ine potrjena z ve~ kot 2/3 ve~ino. (Slovenska kronika XX. stoletja)

07. oktobra

Skup{~ina je sprejela ve~ monetarnih ukrepov in uvedla
slovenski tolar kot nacionalno valuto. (Ilustrirana zgodovina Slovencev, 1999)

08. oktobra

Iztekel se je moratorij, sprejet z Brionsko deklaracijo in
Slovenija je znova prevzela nadzor nad mejami. (Ilustrirana zgodovina Slovencev, 1999)

25. oktobra

Jugoslovanska vojska je dokon~no zapustila Slovenijo.
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20. novembra

Denacionalizacija se je uradno za~ela z zakonom o denacionalizaciji. Ta je dolo~il vra~anje v naravi in v tem
okviru uredil vra~anje kmetijskih zemlji{~ in gozdov,
podjetij in kapitala ter izpla~ilo od{kodnine. (Slovenska
kronika XX. stoletja, 1996)

18. decembra

Predsednik Zvezne Republike Nem~ije Richard von
Weizsäcker je v pismu predsedniku Republike Slovenije
Milanu Ku~anu sporo~il, da ZRN priznava neodvisno
dr`avo Slovenijo. (Ilustrirana zgodovina Slovencev,
1999:424)

23. decembra

Skup{~ina Republike Slovenije je sprejela novo ustavo

30. decembra

Razpadla je demokrati~na opozicija Slovenije – DEMOS.
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Republike Slovenije.

(Ilustrirana zgodovina Slovencev, 1999:425)

1992

1992

29

13. januarja

Vatikan je priznal Slovenijo kot suvereno, neodvisno in

15. januarja

Slovenijo je priznalo enajst ~lanic Evropske skupnosti in

24. januarja

Slovenija je postala ~lanica Konference o evropski var-

03. februarja

Slovenija je dobila status posebnega gosta v Parlamen-

07. aprila

ZDA je kot {estinpetdeseta. dr`ava priznala Slovenijo kot
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samostojno dr`avo.

vrsta drugih evropskih in neevropskih dr`av.

nosti in sodelovanju.

tarni skup{~ini Sveta Evrope.

neodvisno dr`avo. (Prunk, Ivani~, 1996)

22. aprila

Padla je vlada predsednika SKD Lojzeta Peterleta. Zamenjala jo je koalicijska vlada predsednika LDS Janeza Drnov{ka. (Ilustrirana zgodovina Slovencev, 1999:426)

22. aprila

Slovenija je postala polnopravna ~lanica OZN.

18. junija

Slovenija je postala ~lanica Srednjeevropske pobude.

31. julija

Slovenija in Italija sta potrdili veljavnost Osimskih spora-

(Ilustrirana zgodovina Slovencev, 1999)

zumov in dr`avne meje. (Slovenska kronika XX. stoletja,
1996)

11. novembra

Sprejet je bil zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. (Slovenci skozi ~as, 1998)
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06. decembra

Druge ve~strankarske parlamentarne in predsedni{ke
volitve. Na isti dan so potekale tudi neposredne volitve
dvaindvajsetih ~lanov Dr`avnega sveta Republike Slovenije (za lokalne interese).

10. decembra

Volitve preostalih osemnajst ~lanov Dr`avnega sveta Re-

23. decembra

Konstituiral se je 90 ~lanski Dr`avni zbor Republike Slo-

publike Slovenije.

venije in Dr`avni svet Republike Slovenije. Prvi predsednik dr`avnega zbora je bil mag. Herman Rigelnik, ki je
odstopil leta 1994, zamenjal pa ga je Jo`ef [kol~. (Ilustrirana zgodovina Slovencev, 1999:426)
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15. januarja

Slovenija je postala ~lanica Mednarodnega denarnega

25. februarja

Slovenija je postala ~lanica Svetovne banke.*

14. maja

Slovenija je postala polnopravna ~lanica Sveta Evrope.*

05. junija

Dr`avni zbor je sprejel svoj poslovnik, s katerim je celo-

sklada (IMF).*

vito uredil svoje delovanje. Poslovnik je stopil v veljavo
dne, 18. julija

02. oktobra

V Ko~evju je bila proslava ob 50 – letnici zbora odposlancev slovenskega naroda. Slavnostni govornik je bil
predsednik dr`avnega zbora Herman Rigelnik.

* Vir: Slovenci skozi ~as, 1999
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1994

1994
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30. maja

Referendum o novih ob~inah.**

14. oktobra

Slovenija je bila gostiteljica predstavnikov evropskih re-

25. oktobra

Slovenija je prevzela mesto predsedujo~e v delovni

03. decembra

Prve volitve `upanov in ob~inskih oziroma mestnih svet-

20. decembra

Teritorialna obramba Slovenije je bila preoblikovana v

gij.**

skupnosti Alpe-Jadran za obdobje dveh let.**

nikov v 147 novih ob~inah.***

Slovensko vojsko.***

** Vir: Slovenski almanah '95
*** Vir: Slovenski almanah '96
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31. marca

Slovenija je postala ~lanica Partnerstva za mir.

30. julija

Slovenija je postala 105. polnopravna in izvorna ~lanica

12. avgusta

Amnesty International (AI) se je prvi~ sestal v Sloveniji –

01. septembra

Slovenski tolar je postal konvertibilen.

25. novembra

Slovenija je podpisala Srednjeevropski sporazum o pro-

38

Svetovne trgovinske organizacije (WTO).

v Ljubljani.

sti trgovini (CEFTA).

1996

1996
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14. januarja

Ob ~etrti obletnici mednarodnega priznanja na{e dr`ave
je ministrstvo za zunanje zadeve v izjavi za javnost sporo~ilo, da je Slovenijo priznalo 126 dr`av, diplomatske
odnose pa je navezala s 109 – imi dr`avami. (Slovenski
almanah, ´97)

14. marca

Predsednik vlade dr. Janez Drnov{ek je generalnemu sekretarju OECD Jeanu-Claudu Payju izro~il pro{njo za
sprejem Slovenije v ~lanstvo. (Slovenski almanah, ´97)

17.-19. maja

Slovenijo je obiskal pape` Janez Pavel II.

10. junija

Slovenija je sklenila pridru`itveni sporazum z Evropsko
unijo. V imenu slovenske vlade je premier Janez Drnov{ek izro~il predsedniku ministrskega sveta Evropske
unije Lambertu Diniju vlogo za polnopravno ~lanstvo.
(Slovenski almanah ´97:49)
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25. junija

Svet WEU je potrdil, da bo imela Slovenija enak status
kot druge pridru`ene ~lanice EU. (Slovenski almanah
´97:52)

13. septembra

CEFTA odpravlja carine na industrijske izdelke. Premieri
dr`av ~lanic srednjeevropskega prostotrgovinskega sporazuma so podpisali deklaracijo – Slovenija prevzema
mesto predsedujo~e v letu 1997. (Slovenski almanah
´97)

10. novembra

Po preteku 4-letnega mandata so bile izvedene druge

28. novembra

Sestal se je novi parlament.

08. decembra

Referendum o volilnih sistemih. V referendumsko od-

parlamentarne volitve v dr`avni zbor.

lo~anje so bili ponujeni trije razli~ni modeli volitev po-
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slancev: ~isti dvokro`ni ve~inski sistem, kombinacija
ve~inskega in proporcionalnega volilnega sistema, ~isti
proporcionalni volilni sistem.
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1997

1997
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05. junija

Ustavno sodi{~e je ocenilo, da je ve~ delov evropskega
pridru`itvenega sporazuma v neskladju z ustavo in da
brez spremembe 68. ~lena ustave ratifikacija pridru`itvenega sporazuma ni mogo~a. Vlada je takoj predlagala
za~etek postopka za spreminjanje ustave, dr`avni zbor
je oblikoval ustavno komisijo. (Slovenski almanah ´98)

14. julija

Dr`avni zbor je sprejel ustavni zakon o spremembi 68.
~lena ustave. S tem je bila zagotovljena pravica tujcev do
nakupa nepremi~nin pod pogoji, kot jih dolo~a zakon ali
~e tako dolo~a mednarodna pogodba, ki jo ratificira
dr`avni zbor, ob pogoju vzajemnosti. (Uradni list RS,
{tev. 42/97)

15. julija
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Dr`avni zbor je ratificiral sporazum o pridru`enem
~lanstvu EU.

14. oktobra

Generalna skup{~ina OZN je na tajnem glasovanju izvolila Slovenijo za nestalno ~lanico varnostnega sveta
Zdru`enih narodov za mandat dveh let.

23. novembra

Predsedni{ke volitve. Milan Ku~an je zmagal `e v prvem

17. decembra

Volitve v dr`avni svet po preteku petletnega mandata in

krogu.

konstituiranje novoizvoljenega dr`avnega sveta.
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1998

1998
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01. januarja

Slovenija je nastopila dveletni mandat nestalne ~lanice

03. februarja

Dr`avni zbor je pri~el razpravo o strategiji vklju~evanja

19. aprila

Potekali so referendumi za ustanovitev novih ob~in. Vo-

Varnostnega sveta Zdru`enih narodov.

Slovenije v EU.

livci so se opredelili za ustanovitev 29 novih ob~in, osem
pa so jih zavrnili. (Slovenski almanah 1999)

21. junija

Volivci so bili ponovno na volitvah zaradi referenduma o
ustanovitvi novih ob~in, ker je ustavno sodi{~e razsodilo, da mora dr`avni zbor razpisati referendume {e za 18
ob~in.

29. oktobra
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Ustavno sodi{~e je razsodilo, da je bil pred dvema letoma na referendumu o spremembi volilne zakonodaje iz-

glasovan predlog, vsebovan v referendumskem vpra{anju, postavljenem na zahtevo 43.710 volilk in volilcev
(dvokro`ni ve~inski volilni sistem). (Uradni list, RS, {tev.
82/98)

22. novembra

Lokalne volitve.
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1999

1999
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10. januarja

Referendum o dr`avnem sofinanciranju gradnje termoe-

01. januarja

Pri~el je veljati evropski pridru`itveni sporazum, s ~imer

22. februarja

Slovenija in EU sta se sestali na prvem zasedanju pri-

21. junija

William Jefferson Clinton je kot prvi predsednik ZDA

19. septembra

Pape` Janez Pavel II. je ponovno obiskal Slovenijo in
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lektrarne Trbovlje (TET 3). Volivci so se izrekli proti.

je Slovenija uradno postala pridru`ena ~lanica EU.

dru`itvenega sveta.

uradno obiskal Slovenijo.

razglasil Antona Martina Slom{ka za bla`enega.

28. oktobra

Ustanovljena je bila Komisija Dr`avnega zbora RS za vo-

17. novembra

Komisija Dr`avnega zbora RS za volilni sistem in ustavne

lilni sistem in ustavne spremembe.

spremembe je sklenila, da se ustanovi skupina strokovnjakov za podro~je volilnih sistemov, ki bo sodelovala
pri pripravi besedila predloga zakona o volitvah v dr`avni zbor in besedila predloga zakona o dolo~itvi volilnih
enot ali okrajev za volitve poslancev v dr`avni zbor.
(Magnetogrami sej delovnih teles)

53

2000

2000
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08. aprila

Izglasovana je bila nezaupnica vladi dr. Janeza Dr-

18.-19. aprila

V Ljubljani je potekalo 9. sre~anje predsednice

nov{ka.

Evropskega parlamenta s predsedniki parlamentov
dr`av, ki sodelujejo v procesu {iritve.

56

L I T E R A T U R A, V I R I

•

Bu~ar, France (1995): Vloga poslanca, Nova revija 163-164, Ljubljana,
1995.

•

(1995) Dr`avni zbor Republike Slovenije. M. Cerar (ur.) Dr`avni zbor
Republike Slovenije, Ljubljana.

•

Deklaracijo o urejanju razmerij, ki imajo splo{en pomen za Republiko
Slovenijo, Uradni list RS, {tev. 8/90.

•

Deklaracija o suverenosti dr`ave Republike Slovenije, Uradni list RS,
{tev. 26/90.

•

(1988) Gradivo za slovensko ustavo. Dru{tvo slovenskih pisateljev. Ustavna komisija upravnega odbora. Delovna skupina za ustavni razvoj
pri slovenskem sociolo{kem dru{tvu. ^asopis za kritiko znanosti,
Ljubljana.

•

(1999) Ilustrirana zgodovina Slovencev. M. Vidic (ur.) Zalo`ba Mladinska knjiga., Ljubljana.

•

(1991) “Parlamentarizem:dileme in perspektive.” Zbornik referatov
Slovenskega politolo{kega dru{tva, S. Kranjc in B. Strm~nik (ur.),
Ljubljana.

•

Mnenje k osnutku sprememb ustave SFRJ, Ur. l. SRS 25/88.

57

•

Magnetogram 1. redne seje Komisije Dr`avnega zbora RS za volilni sistem in ustavne spremembe, Baza Dr`avnega zbora, Lotus Notes; 1999

•

Odlo~ba o oceni ustavnosti tretjega odstavka 3. ~lena zakona o na~inu
glasovanja in o ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu; Uradni list RS, {tevilka 82/1998

•

Prunk, Janko in Ivani~, Martin (1996): Osamosvojitev Slovenije. Zalo`ba Grad, Ljubljana.

•

Repe, Bo`o (2000): Slovenci v osemdesetih letih (2). Sovra{tva in zavezni{tva. Kronologija osemdesetih. Sobotna priloga. Delo, 1. april.

•

(1996) Slovenska kronika XX. Stoletja 1941-1995. Nova revija,
Ljubljana.

•

(1993) “Slovenski parlament v procesu politi~ne modernizacije”, Zbornik , D. Zajc (ur.), Fakulteta za dru`bene vede, Ljubljana.

•

(1999) Slovenci skozi ~as. Kronika slovenske zgodovine. Zalo`ba Mihela~, Ljubljana.

•

(1991) Slovenski almanah ´92 Zalo`ba Delo Novice, Ljubljana.

•

(1992) Slovenski almanah ´93 Zalo`ba Delo Novice, Ljubljana.

•

(1993) Slovenski almanah ´94 Zalo`ba Delo Novice, Ljubljana.

•

(1994) Slovenski almanah ´95 Zalo`ba Delo Novice, Ljubljana.

•

(1995) Slovenski almanah 1996. Zalo`ba Delo Novice, Ljubljana.

•

(1996) Slovenski almanah 1997. Zalo`ba Delo Novice, Ljubljana.

58

•

(1997) Slovenski almanah 1998. Zalo`ba Delo Novice, Ljubljana.

•

(1998) Slovenski almanah 1999. Delo d.d. in Slovenske novice d.d.
Ljubljana.

•

(1999) Slovenski almanah 2000. Delo d.d. in Slovenske novice d.d.
Ljubljana.

•

Zajc, Drago (2000): Sodobni parlamentarizem - (re)parlamentarizacija,
funkcije parlamentov in proces odlo~anja, Fakulteta za dru`bene vede,
Ljubljana, januar 2000.

•

Ustavni amandmaji k ustavi Socialisti~ne Republike Slovenije, Ur. l ,
SRS 32/89.

•

Ustavni amandmaji k ustavi Republike Slovenije, Ur. l. RS 8/90

•

Ustavni amandmaji k ustavi Republike Slovenije, Ur. l. RS 35/90.

•

Ustavni zakon o spremembi 68. ~lena ustave Republike Slovenije,
Uradni list RS, {tevilka 42/97.

•

Ustavni zakon o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XCVI in XCVII k ustavi Republike Slovenije na podro~ju ljudske obrambe, po katerem slu`enje voja{kega roka
v JLA za dr`avljane Slovenije ni bilo ve~ obvezno, Uradni list RS, {tev.
10/91.

•

Zakon o politi~nem zdru`evanju, Ur. l. SRS 42/89.

•

Zakon o volitvah v skup{~ine, Ur. l. SRS 42/89.

59

ISBN 961-90245-4-0

9 789619 024546

