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1. Predlogi zakonov 
 
1. Naziv institucije Državni zbor 
2. Naziv zbirke podatkov Predlogi zakonov 
3. Področje (šifrant) vsa področja iz šifranta 
4. Opis vsebine Zbirka predlogov zakonov, ki so trenutno v obravnavi in sprejeti zakoni, 

ki še niso bili objavljeni v Uradnem listu, z vsemi pripadajočimi 
dokumenti v zakonodajnem postopku. 

5. Pravne podlage Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB6) 
SOP: 2003-01-0900 [ZDIJZ], SOP: 2005-01-2663 [ZDIJZ-A], SOP: 
2006-01-1130 [ZDIJZ-B], SOP: 2014-01-0876 [ZDIJZ-C], SOP: 2014-
01-2077 [ZDIJZ-D], SOP: 2015-01-4086 [ZDIJZ-E] 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a)  
7. Območje, na katero se vsebovani podatki 
nanašajo 

Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) na voljo je spletni vpogled v podatke 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo 

ne velja noben pogoj 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna). 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 
podatkov 

http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/vObravnavi/predlogiZakonov 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika) 

http://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/opendata/PZ.XML 

13. Datum nastanka november 1996 
14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

stalno 

15. Oblika zapisa html, xml (metapodatki), PDF (vsebina) 
16. Jezik zapisa slv 
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17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 
da ni take povezave 

ni povezave 

18. Odgovorna oseba Državni zbor, Oddelek za pripravo in izvedbo sej 
Mojca Marn-Čepuran 
mojca.marn-cepuran@dz-rs.si 

  



 

4 

 

2. Zakoni konec postopka 
 
1. Naziv institucije Državni zbor 
2. Naziv zbirke podatkov Zakoni konec postopka 
3. Področje (šifrant) vsa področja iz šifranta 
4. Opis vsebine Arhivska zbirka vseh obravnavanih zakonov, katerih postopek je končan, z 

vsemi pripadajočimi dokumenti v zakonodajnem postopku, od 28. 11. 1996 
dalje. 

5. Pravne podlage Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB6) 
SOP: 2003-01-0900 [ZDIJZ], SOP: 2005-01-2663 [ZDIJZ-A], SOP: 2006-01-
1130 [ZDIJZ-B], SOP: 2014-01-0876 [ZDIJZ-C], SOP: 2014-01-2077 [ZDIJZ-
D], SOP: 2015-01-4086 [ZDIJZ-E] 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a)  
7. Območje, na katero se vsebovani podatki 
nanašajo 

Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) na voljo je spletni vpogled v podatke 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo 

ne velja noben pogoj 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna). 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 
podatkov 

http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/konecObravnave/predlogiZakonov 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika) 

http://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/opendata/PZ7.XML 

13. Datum nastanka november 1996 
14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

stalno 

15. Oblika zapisa html, xml (metapodatki), PDF (vsebina) 
16. Jezik zapisa slv 
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17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 
da ni take povezave 

ni povezave 

18. Odgovorna oseba Državni zbor, Oddelek za pripravo in izvedbo sej 
Mojca Marn-Čepuran 
mojca.marn-cepuran@dz-rs.si 
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3. Sprejeti zakoni 
 
1. Naziv institucije Državni zbor 
2. Naziv zbirke podatkov Sprejeti zakoni 
3. Področje (šifrant) vsa področja iz šifranta 
4. Opis vsebine Zbirka vseh sprejetih zakonov, ki jih je Državni zbor sprejel od 

osamosvojitve 25. 6. 1991 dalje in so bili objavljeni v Uradnem listu 
Republike Slovenije . 

5. Pravne podlage Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB6) 
SOP: 2003-01-0900 [ZDIJZ], SOP: 2005-01-2663 [ZDIJZ-A], SOP: 
2006-01-1130 [ZDIJZ-B], SOP: 2014-01-0876 [ZDIJZ-C], SOP: 2014-
01-2077 [ZDIJZ-D], SOP: 2015-01-4086 [ZDIJZ-E] 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a)  
7. Območje, na katero se vsebovani podatki 
nanašajo 

Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) na voljo je spletni vpogled v podatke 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo 

ne velja noben pogoj 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna). 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 
podatkov 

http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/sprejetiZakoniInAkti/zakoni 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika) 

http://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/opendata/SZ.XML 

13. Datum nastanka november 1996 
14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

stalno 

15. Oblika zapisa html, xml (metapodatki), PDF (vsebina) 
16. Jezik zapisa slv 
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17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 
da ni take povezave 

ni povezave 

18. Odgovorna oseba Državni zbor, Zakonodajno-pravna služba 
Nataša Voršič 
natasa.vorsic@dz-rs.si 
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4. Prečiščena besedila 
 
1. Naziv institucije Državni zbor 
2. Naziv zbirke podatkov Prečiščena besedila 
3. Področje (šifrant) vsa področja iz šifranta 
4. Opis vsebine Zbirka prečiščenih besedil zakonov - uradna prečiščena besedila, ki jih 

je Državni zbor sprejel po 29. 11. 2002 in so bila objavljena v Uradnem 
listu Republike Slovenije, ter neuradna prečiščena besedila od 17. 7. 
2007 dalje. 

5. Pravne podlage Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB6) 
SOP: 2003-01-0900 [ZDIJZ], SOP: 2005-01-2663 [ZDIJZ-A], SOP: 
2006-01-1130 [ZDIJZ-B], SOP: 2014-01-0876 [ZDIJZ-C], SOP: 2014-
01-2077 [ZDIJZ-D], SOP: 2015-01-4086 [ZDIJZ-E] 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a)  
7. Območje, na katero se vsebovani podatki 
nanašajo 

Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) na voljo je spletni vpogled v podatke 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo 

ne velja noben pogoj 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna). 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 
podatkov 

http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika) 

http://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/opendata/PB.XML 

13. Datum nastanka november 2012 
14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

stalno 

15. Oblika zapisa html, xml (metapodatki), PDF (vsebina) 
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16. Jezik zapisa slv 
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 
da ni take povezave 

ni povezave 

18. Odgovorna oseba Državni zbor, Zakonodajno-pravna služba 
Nataša Voršič 
natasa.vorsic@dz-rs.si 
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5. Predlogi aktov 
 
1. Naziv institucije Državni zbor 
2. Naziv zbirke podatkov Predlogi aktov 
3. Področje (šifrant) vsa področja iz šifranta 
4. Opis vsebine Zbirka  predlogov aktov, ki so trenutno v obravnavi, z vsemi 

pripadajočimi dokumenti v zakonodajnem postopku. 
5. Pravne podlage Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB6) 

SOP: 2003-01-0900 [ZDIJZ], SOP: 2005-01-2663 [ZDIJZ-A], SOP: 
2006-01-1130 [ZDIJZ-B], SOP: 2014-01-0876 [ZDIJZ-C], SOP: 2014-
01-2077 [ZDIJZ-D], SOP: 2015-01-4086 [ZDIJZ-E] 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a)  
7. Območje, na katero se vsebovani podatki 
nanašajo 

Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) na voljo je spletni vpogled v podatke 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo 

ne velja noben pogoj 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna). 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 
podatkov 

http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/vObravnavi/predlogiAktov 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika) 

http://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/opendata/PA.XML 

13. Datum nastanka november 1996 
14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

stalno 

15. Oblika zapisa html, xml (metapodatki), PDF (vsebina) 
16. Jezik zapisa slv 
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17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 
da ni take povezave 

ni povezave 

18. Odgovorna oseba Državni zbor, Oddelek za pripravo in izvedbo sej 
Mojca Marn-Čepuran 
mojca.marn-cepuran@dz-rs.si 
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6. Akti konec postopka in arhivske zbirke 
 
1. Naziv institucije Državni zbor 
2. Naziv zbirke podatkov Akti konec postopka in arhivske zbirke 
3. Področje (šifrant) vsa področja iz šifranta 
4. Opis vsebine Arhivska zbirka vseh obravnavanih aktov, katerih postopek je končan, z 

vsemi pripadajočimi dokumenti v zakonodajnem postopku, od 28. 11. 
1996 dalje. 

5. Pravne podlage Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB6) 
SOP: 2003-01-0900 [ZDIJZ], SOP: 2005-01-2663 [ZDIJZ-A], SOP: 2006-
01-1130 [ZDIJZ-B], SOP: 2014-01-0876 [ZDIJZ-C], SOP: 2014-01-2077 
[ZDIJZ-D], SOP: 2015-01-4086 [ZDIJZ-E] 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a)  
7. Območje, na katero se vsebovani podatki 
nanašajo 

Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) na voljo je spletni vpogled v podatke 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo 

ne velja noben pogoj 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna). 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 
podatkov 

http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/konecObravnave/predlogiAktov 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika) 

http://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/opendata/PA7.XML 

13. Datum nastanka november 1996 
14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

stalno 

15. Oblika zapisa html, xml (metapodatki), PDF (vsebina) 
16. Jezik zapisa slv 
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17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 
da ni take povezave 

ni povezave 

18. Odgovorna oseba Državni zbor, Oddelek za pripravo in izvedbo sej 
Mojca Marn-Čepuran 
mojca.marn-cepuran@dz-rs.si 
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7. Sprejeti akti 
 
1. Naziv institucije Državni zbor 
2. Naziv zbirke podatkov Sprejeti akti 
3. Področje (šifrant) vsa področja iz šifranta 
4. Opis vsebine Zbirka vseh sprejetih aktov, ki jih je Državni zbor sprejel od 28. 11. 

1996 dalje in so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. 
5. Pravne podlage Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB6) 

SOP: 2003-01-0900 [ZDIJZ], SOP: 2005-01-2663 [ZDIJZ-A], SOP: 
2006-01-1130 [ZDIJZ-B], SOP: 2014-01-0876 [ZDIJZ-C], SOP: 2014-
01-2077 [ZDIJZ-D], SOP: 2015-01-4086 [ZDIJZ-E] 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a)  
7. Območje, na katero se vsebovani podatki 
nanašajo 

Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) na voljo je spletni vpogled v podatke 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo 

ne velja noben pogoj 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna). 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 
podatkov 

http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/sprejetiZakoniInAkti/akti 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika) 

http://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/opendata/SA.XML 

13. Datum nastanka november 1996 
14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

stalno 

15. Oblika zapisa html, xml (metapodatki), PDF (vsebina) 
16. Jezik zapisa slv 
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17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 
da ni take povezave 

ni povezave 

18. Odgovorna oseba Državni zbor, Zakonodajno-pravna služba 
Nataša Voršič 
natasa.vorsic@dz-rs.si 
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8. Zadeve Evropske unije 
 
1. Naziv institucije Državni zbor 
2. Naziv zbirke podatkov Zadeve Evropske unije 
3. Področje (šifrant) vsa področja iz šifranta 
4. Opis vsebine Zbirka zadev EU z vsemi pripadajočimi dokumenti v postopku 

obravnave v Državnem zboru. 
5. Pravne podlage Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB6) 

SOP: 2003-01-0900 [ZDIJZ], SOP: 2005-01-2663 [ZDIJZ-A], SOP: 
2006-01-1130 [ZDIJZ-B], SOP: 2014-01-0876 [ZDIJZ-C], SOP: 2014-
01-2077 [ZDIJZ-D], SOP: 2015-01-4086 [ZDIJZ-E] 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a)  
7. Območje, na katero se vsebovani podatki 
nanašajo 

Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) na voljo je spletni vpogled v podatke 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo 

ne velja noben pogoj 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna). 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 
podatkov 

http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/zadeveEvropskeUnije 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika) 

/ 

13. Datum nastanka februar 2005 
14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

stalno 

15. Oblika zapisa html, xml (metapodatki), PDF (vsebina) 
16. Jezik zapisa slv 
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17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 
da ni take povezave 

ni povezave 

18. Odgovorna oseba Državni zbor, Oddelek za pripravo in izvedbo sej 
Zvonko Bergant 
zvonko.bergant@dz-rs.si 

 
  



 

18 

 

9. Seje Državnega zbora 
 
1. Naziv institucije Državni zbor 
2. Naziv zbirke podatkov Seje Državnega zbora 
3. Področje (šifrant) vsa področja iz šifranta 
4. Opis vsebine Dokumenti v postopku priprave sej Državnega zbora. 
5. Pravne podlage Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB6) 

SOP: 2003-01-0900 [ZDIJZ], SOP: 2005-01-2663 [ZDIJZ-A], SOP: 
2006-01-1130 [ZDIJZ-B], SOP: 2014-01-0876 [ZDIJZ-C], SOP: 2014-
01-2077 [ZDIJZ-D], SOP: 2015-01-4086 [ZDIJZ-E] 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a)  
7. Območje, na katero se vsebovani podatki 
nanašajo 

Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) na voljo je spletni vpogled v podatke 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo 

ne velja noben pogoj 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna). 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 
podatkov 

http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/sejeDrzavnegaZbora/PoDatumuSeje 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika) 

http://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/opendata/SDZ.XML 

13. Datum nastanka november 1996 
14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

stalno 

15. Oblika zapisa html, xml (metapodatki), PDF (vsebina) 
16. Jezik zapisa slv 
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17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 
da ni take povezave 

ni povezave 

18. Odgovorna oseba Državni zbor, Oddelek za pripravo in izvedbo sej 
Mojca Marn-Čepuran 
mojca.marn-cepuran@dz-rs.si 

 
  



 

20 

 

10. Magnetogrami sej Državnega zbora 
 
1. Naziv institucije Državni zbor 
2. Naziv zbirke podatkov Magnetogrami sej Državnega zbora 
3. Področje (šifrant) vsa področja iz šifranta 
4. Opis vsebine Magnetogrami (nelektoriran tekstovni zapis na podlagi avdio zapisa) 

sej Državnega zbora. 
5. Pravne podlage Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB6) 

SOP: 2003-01-0900 [ZDIJZ], SOP: 2005-01-2663 [ZDIJZ-A], SOP: 
2006-01-1130 [ZDIJZ-B], SOP: 2014-01-0876 [ZDIJZ-C], SOP: 2014-
01-2077 [ZDIJZ-D], SOP: 2015-01-4086 [ZDIJZ-E] 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a)  
7. Območje, na katero se vsebovani podatki 
nanašajo 

Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) na voljo je spletni vpogled v podatke 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo 

ne velja noben pogoj 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna). 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 
podatkov 

 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika) 

/ 

13. Datum nastanka november 1996 
14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

stalno 

15. Oblika zapisa html 
16. Jezik zapisa slv 
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17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 
da ni take povezave 

ni povezave 

18. Odgovorna oseba Državni zbor, Oddelek operaterski servis 
Jela Jelić 
jela.jelic@dz-rs.si 
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11. Sejni zapiski Državnega zbora 
 
1. Naziv institucije Državni zbor 
2. Naziv zbirke podatkov Sejni zapiski Državnega zbora 
3. Področje (šifrant) vsa področja iz šifranta 
4. Opis vsebine Lektorirani magnetogrami sej Državnega zbora. 
5. Pravne podlage Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB6) 

SOP: 2003-01-0900 [ZDIJZ], SOP: 2005-01-2663 [ZDIJZ-A], SOP: 
2006-01-1130 [ZDIJZ-B], SOP: 2014-01-0876 [ZDIJZ-C], SOP: 2014-
01-2077 [ZDIJZ-D], SOP: 2015-01-4086 [ZDIJZ-E] 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a)  
7. Območje, na katero se vsebovani podatki 
nanašajo 

Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) na voljo je spletni vpogled v podatke 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo 

ne velja noben pogoj 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna). 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 
podatkov 

http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/sejeDrzavnegaZbora/PoDatumuSeje 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika) 

/ 

13. Datum nastanka november 1996 
14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

stalno 

15. Oblika zapisa html 
16. Jezik zapisa slv 
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17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 
da ni take povezave 

ni povezave 

18. Odgovorna oseba Državni zbor, Dokumentacijsko-knjižnični oddelek 
Vojka Vuk Dirnbek 
vojka.vuk-dirnbek@dz-rs.si 
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12. Seje delovnih teles 
 
1. Naziv institucije Državni zbor 
2. Naziv zbirke podatkov Seje delovnih teles 
3. Področje (šifrant) vsa področja iz šifranta 
4. Opis vsebine Dokumenti v postopku priprave sej delovnih teles in kolegija 

predsednika Državnega zbora. 
5. Pravne podlage Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB6) 

SOP: 2003-01-0900 [ZDIJZ], SOP: 2005-01-2663 [ZDIJZ-A], SOP: 
2006-01-1130 [ZDIJZ-B], SOP: 2014-01-0876 [ZDIJZ-C], SOP: 2014-
01-2077 [ZDIJZ-D], SOP: 2015-01-4086 [ZDIJZ-E] 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a)  
7. Območje, na katero se vsebovani podatki 
nanašajo 

Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) na voljo je spletni vpogled v podatke 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo 

ne velja noben pogoj 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna). 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 
podatkov 

http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/sejeKPDZ/poDatumu 
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/sejeDt/poDt 
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/javnePred/poDt 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika) 

http://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/opendata/SDT.XML 

13. Datum nastanka november 1996 
14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

stalno 

15. Oblika zapisa html, xml (metapodatki), PDF (vsebina) 
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16. Jezik zapisa slv 
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 
da ni take povezave 

ni povezave 

18. Odgovorna oseba Državni zbor, Oddelek za pripravo in izvedbo sej 
Mojca Marn-Čepuran 
mojca.marn-cepuran@dz-rs.si 
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13. Magnetogrami sej delovnih teles 
 
1. Naziv institucije Državni zbor 
2. Naziv zbirke podatkov Magnetogrami sej delovnih teles 
3. Področje (šifrant) vsa področja iz šifranta 
4. Opis vsebine Magnetogrami (nelektoriran tekstovni zapis na podlagi avdio zapisa) 

sej delovnih teles, Kolegija predsednika Državnega zbora in drugih 
dogodkov v organizaciji delovnih teles. 

5. Pravne podlage Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB6) 
SOP: 2003-01-0900 [ZDIJZ], SOP: 2005-01-2663 [ZDIJZ-A], SOP: 
2006-01-1130 [ZDIJZ-B], SOP: 2014-01-0876 [ZDIJZ-C], SOP: 2014-
01-2077 [ZDIJZ-D], SOP: 2015-01-4086 [ZDIJZ-E] 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a)  
7. Območje, na katero se vsebovani podatki 
nanašajo 

Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) na voljo je spletni vpogled v podatke 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo 

ne velja noben pogoj 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna). 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 
podatkov 

http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/sejeKPDZ/poDatumu 
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/sejeDt/poDt 
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/javnePred/poDt 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika) 

/ 

13. Datum nastanka november 1996 
14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

stalno 
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15. Oblika zapisa html 
16. Jezik zapisa slv 
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 
da ni take povezave 

ni povezave 

18. Odgovorna oseba Državni zbor, Oddelek operaterski servis 
Jela Jelić 
jela.jelic@dz-rs.si 
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14. Pregledani magnetogrami sej delovnih teles 
 
1. Naziv institucije Državni zbor 
2. Naziv zbirke podatkov Pregledani magnetogrami sej delovnih teles 
3. Področje (šifrant) vsa področja iz šifranta 
4. Opis vsebine Pregledani magnetogrami sej delovnih teles, Kolegija predsednika 

Državnega zbora  in drugih dogodkov v organizaciji delovnih teles. 
5. Pravne podlage Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB6) 

SOP: 2003-01-0900 [ZDIJZ], SOP: 2005-01-2663 [ZDIJZ-A], SOP: 
2006-01-1130 [ZDIJZ-B], SOP: 2014-01-0876 [ZDIJZ-C], SOP: 2014-
01-2077 [ZDIJZ-D], SOP: 2015-01-4086 [ZDIJZ-E] 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a)  
7. Območje, na katero se vsebovani podatki 
nanašajo 

Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) na voljo je spletni vpogled v podatke 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo 

ne velja noben pogoj 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna). 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 
podatkov 

http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/sejeKPDZ/poDatumu 
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/sejeDt/poDt 
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/javnePred/poDt 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika) 

/ 

13. Datum nastanka november 1996 
14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

stalno 

15. Oblika zapisa html 
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16. Jezik zapisa slv 
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 
da ni take povezave 

ni povezave 

18. Odgovorna oseba Državni zbor, Oddelek za pripravo in izvedbo sej 
Mojca Marn-Čepuran 
mojca.marn-cepuran@dz-rs.si 
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15. Poslanska vprašanja in pobude 
 
1. Naziv institucije Državni zbor 
2. Naziv zbirke podatkov Poslanska vprašanja in pobude 
3. Področje (šifrant) vsa področja iz šifranta 
4. Opis vsebine Ustna in pisna poslanska vprašanja ter pobude ministrom z odgovori 

od 28. 11. 1996 dalje. 
5. Pravne podlage Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB6) 

SOP: 2003-01-0900 [ZDIJZ], SOP: 2005-01-2663 [ZDIJZ-A], SOP: 
2006-01-1130 [ZDIJZ-B], SOP: 2014-01-0876 [ZDIJZ-C], SOP: 2014-
01-2077 [ZDIJZ-D], SOP: 2015-01-4086 [ZDIJZ-E] 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a)  
7. Območje, na katero se vsebovani podatki 
nanašajo 

Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) na voljo je spletni vpogled v podatke 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo 

ne velja noben pogoj 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna). 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 
podatkov 

http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/poslanskaVprasanjaInPobude 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika) 

http://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/opendata/VPP.XML 

13. Datum nastanka november 1996 
14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

stalno 

15. Oblika zapisa html, xml (metapodatki), PDF (vsebina) 
16. Jezik zapisa slv 
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17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 
da ni take povezave 

ni povezave 

18. Odgovorna oseba Državni zbor, Oddelek za pripravo in izvedbo sej 
Mojca Marn-Čepuran 
mojca.marn-cepuran@dz-rs.si 
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16. Šifrant Državnega zbora 
 
1. Naziv institucije Državni zbor 
2. Naziv zbirke podatkov Šifrant Državnega zbora 
3. Področje (šifrant) Vlada in javni sektor 
4. Opis vsebine Podatki o poslancih, poslanskih skupinah, delovnih telesih, stalnih delegacijah, 

skupinah prijateljstva ter drugih subjektih, vključno s članstvi. 
5. Pravne podlage Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB6) 

SOP: 2003-01-0900 [ZDIJZ], SOP: 2005-01-2663 [ZDIJZ-A], SOP: 2006-01-1130 
[ZDIJZ-B], SOP: 2014-01-0876 [ZDIJZ-C], SOP: 2014-01-2077 [ZDIJZ-D], SOP: 
2015-01-4086 [ZDIJZ-E] 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a)  
7. Območje, na katero se vsebovani podatki 
nanašajo 

Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) na voljo je spletni vpogled v podatke 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo 

ne velja noben pogoj 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna). 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 
podatkov 

http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/PoslankeInPoslanci/PoAbecedi 
http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/PoslanskeSkupine 
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/DelovnaTelesa 
http://www.dz-r 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika) 

http://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/opendata/SIF.XML 

13. Datum nastanka november 2004 
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14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

stalno 

15. Oblika zapisa html 
16. Jezik zapisa slv 
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 
da ni take povezave 

ni povezave 

18. Odgovorna oseba Državni zbor, Oddelek za pripravo in izvedbo sej 
Katja Leitinger 
katja.leitinger@dz-rs.si 
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17. Raziskovalne naloge 
 
1. Naziv institucije Državni zbor 
2. Naziv zbirke podatkov Raziskovalne naloge 
3. Področje (šifrant) vsa področja iz šifranta 
4. Opis vsebine Raziskovalne naloge, ki jih na pobudo poslank in poslancev izvaja 

Raziskovalno-dokumentacijski sektor Državnega zbora. 
5. Pravne podlage Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-NPB6) 

SOP: 2003-01-0900 [ZDIJZ], SOP: 2005-01-2663 [ZDIJZ-A], SOP: 2006-
01-1130 [ZDIJZ-B], SOP: 2014-01-0876 [ZDIJZ-C], SOP: 2014-01-2077 
[ZDIJZ-D], SOP: 2015-01-4086 [ZDIJZ-E] 

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a)  
7. Območje, na katero se vsebovani podatki 
nanašajo 

Slovenija 

8. Dostopnost podatkov (šifrant) na voljo je spletni vpogled v podatke 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo 
oziroma ponovno uporabo 

ne velja noben pogoj 

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna). 

11. Internetni naslov za dostop/vpogled 
podatkov 

http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/raziskovalnaDejavnost/RaziskovalneNaloge 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov 
(strojno berljiva oblika) 

/ 

13. Datum nastanka november 1996 
14. Pogostnost osveževanja podatkov 
(šifrant) 

stalno 

15. Oblika zapisa html 
16. Jezik zapisa slv 
  



 

35 

 

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) 
podatkov z drugimi javnimi evidencami 
oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, 
da ni take povezave 

ni povezave 

18. Odgovorna oseba Državni zbor, Raziskovalni oddelek 
Igor Zobavnik 
igor.zobavnik@dz-rs.si 

 


