
Ustavni zakoni

OSEM MANDATOV DRŽAVNEGA ZBORA
Vhodni portal Državnega zbora sta zasnovala akademska kiparja Karel Putrih in Zdenko Kalin. 

Njune simbolne kompozicije so prispodoba razvoja Slovenk in Slovencev in naše poti v prihodnost.
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ŠTEVILO SPREJETIH ZAKONOV

Ustavni zakoni Spremembe in dopolnitve zakonov Zakoni Vsi zakoni skupaj
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Predstavljen je izbor dogodkov in aktivnosti. 
Podrobnejši pregled je na voljo v spletni kronologiji:

Legenda:
Vzpostavitev legitimnosti, izvajanje zakonodajne, volilne in predstavniške vloge           Nadzor nad delom vlade in državnim proračunom           Predstavljanje družbenih interesov           Razreševanje interesnih odnosov in sporov           Odprtost in vključevanje

IZVOLJENI TER NADOMESTNI POSLANKE IN POSLANCI
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Po volitvah (6. 12. 1992) se Državni 
zbor sestane na konstitutivni seji 
(prvič 23. 12. 1992).

Izvoljen je predsednik Državnega 
zbora, podpredsedniki ter 
imenovana sekretarka in 
generalni sekretar Državnega 
zbora. S spremembo Poslovnika 
sta bili obe funkciji združeni, 
določba se je začela uporabljati 
z novim mandatom. 

Državni zbor izvoli predsednika 
vlade. Na njegov predlog 
imenuje ministre in sestavo 
(prve) Vlade Republike Slovenije.

Državni zbor prvič obravnava in 
sprejme državni proračun.

Z Zakonom o ustanovitvi občin 
ter o določitvi njihovih območij 
se začnejo uresničevati ustavne 
določbe o lokalni samoupravi.

Poslovnik Državnega zbora, 
Zakon o ustavnem sodišču in 
Ustava Republike Slovenije 
urejajo možnost obtožbe 
predsednika republike, 
predsednika vlade in ministrov 
pred Ustavnim sodiščem. 
Postopek obtožbe predsednika 
vlade je prvič sprožen leta 1994.

Delo mandata zaznamuje 
intenzivno prilagajanje 
zakonodaje pravnemu redu 
Evropske unije.

Državni zbor 15. julija 1997 
ratificira sporazum o 
pridruženem članstvu z 
Evropsko unijo.

Državni zbor maja 1998 sprejme 
Zakon o popotresni obnovi 
objektov in spodbujanju razvoja 
v Posočju.

Redne seje se (od leta 1999) 
začenjajo s postavljanjem ustnih 
poslanskih vprašanj predsedniku 
vlade, posameznemu ministru 
ali generalnemu sekretarju 
vlade.

Državni zbor aprila 2000 prvič 
glasuje o predlogu predsednika 
vlade, da se razreši lista 
ministrov, na katerega je bila 
vezana zaupnica vladi. 

Ustavni zakon določi 
proporcionalni volilni sistem s 
štiriodstotnim volilnim pragom.

Zakonodajno gradivo se objavlja 
na spletu – www.dz-rs.si.

Nov poslovnik vnese spremembe 
v zakonodajni postopek, s 
katerimi postane Državni zbor 
primerljiv drugim sodobnim 
parlamentom po svetu.

Zakon o sodelovanju med 
Državnim zborom in vlado v 
zadevah Evropske unije postavi 
temelje sodelovanja pri 
oblikovanju in sprejemanju 
skupnih evropskih politik.

Ustavni zakon s prenosom 
izvrševanja dela državnih 
suverenih pravic na mednarodne 
organizacije omogoči vstop 
Slovenije v Evropsko unijo.

Sprejeta sta Zakon o ratifikaciji 
Severnoatlantske pogodbe in 
Zakon o ratifikaciji pogodbe o 
pristopu Republike Slovenije k 
Evropski uniji.

Na dnevu odprtih vrat si 
obiskovalci prvič ogledajo 
prenovljeno veliko dvorano 
Državnega zbora in njeno 
preddverje. 

Ratificirani sta Pogodba o Ustavi 
za Evropo in Lizbonska 
(reformna) pogodba Evropske 
unije.

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o volitvah v 
Državni zbor določi, da na 
kandidatni listi noben spol ne 
sme biti zastopan z manj kakor 
35 %.

Zakon o volilni kampanji leta 
2007 nadomesti Zakon o volilni 
in referendumski kampanji. 
Ureja področje političnih 
oglaševalskih vsebin in drugih 
oblik politične propagande, 
katerih namen je vplivati na 
odločanje volivcev pri 
glasovanju.

V prvi polovici leta 2008 
delovanje Državnega zbora 
zaznamuje predsedovanje Svetu 
Evropske unije.

Oddajati začne tretji program TV 
Slovenija, t. i. parlamentarni 
kanal. Zagotovljen je neposredni 
in spletni prenos sej delovnih 
teles ter plenarnih zasedanj.

V veljavo stopi Lizbonska 
pogodba, s katero se na novo 
vzpostavita položaj in vloga 
nacionalnih parlamentov.

Za stabilizacijo javnih financ je 
novembra 2009 sprejet Zakon o 
interventnih ukrepih, ki omeji 
rast določenih izdatkov 
državnega proračuna, 
proračunov občin, 
prejemke/plače funkcionarjev in 
javnih uslužbencev.

Kot prvi parlament na svetu 
Državni zbor vzpostavi Unicefovo 
varno točko za otroke.

Pred parlamentom potekajo 
demonstracije študentov in 
dijakov, ki  nasprotujejo 
spremembam v ureditvi 
študentskega dela. V izgredih je 
poškodovano pročelje 
spomeniško zaščitene zgradbe 
Državnega zbora.

Na pobudo sindikatov in 
opozicije sta razpisana 
referenduma o pokojninski 
reformi in reformi trga dela. 
Reformi sta v obliki »ljudske 
nezaupnice« zavrnjeni.

Po neizglasovani zaupnici vladi 
predsednik republike razpusti 
Državni zbor. Izvedejo se prve 
predčasne parlamentarne 
volitve.

Sprejet je ustavni zakon o 
spremembah ustave, ki vsebuje 
spremembe na področju 
referendumske iniciative, 
predmeta referendumskega 
odločanja in legitimnosti 
referendumske odločitve.

Z ustavnim zakonom je v ustavo 
vpisano zlato fiskalno pravilo.

Državni zbor obiskujejo 
predstavniki različnih 
organizacij. V tem mandatu npr. 
generalni sekretar Organizacije 
združenih narodov, misija 
Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj, predsednik 
Evropskega računskega sodišča 
idr.

Vlada zaradi izstopa nekaterih 
koalicijskih partneric, ki je 
posledica obremenjujočega 
poročila Računskega sodišča, 
postane manjšinska. Po 
konstruktivni nezaupnici vladi je 
prvič izvoljena predsednica 
vlade.

Dneva odprtih vrat se udeleži 
200.000. obiskovalec. Parlament 
sicer letno obišče do 15.000 
obiskovalcev.

Pobuda civilne iniciative z več 
kot 45.000 zbranimi podpisi 
sproži postopek za vpis 
neodtujljive pravice do pitne 
vode v ustavo.

Ustanovljen je Klub 
parlamentark.

Predsednik republike na zahtevo 
Državnega zbora ali na lastno 
pobudo lahko pripravi mnenje o 
posamezni zadevi. Poslanci od 
predsednika republike zahtevajo, 
da se izreče o množičnih 
migracijah čez ozemlje 
Republike Slovenije.

Ustanovljen je Parlamentarni 
pevski zbor Kvorum.

V okviru slovenskega 
predsedovanja Procesu 
sodelovanja v Jugovzhodni Evropi 
(SEECP) Državni zbor gosti Peto 
plenarno zasedanje 
Parlamentarne skupščine 
SEECP.

Prvič se takoj po volitvah 
oblikujeta manjšinska koalicija 
in vlada. Delovali sta do 
13. marca 2020, ko priseže nova 
vlada.

Z ustavnim zakonom se uvede 
pravica do uporabe in razvoja 
slovenskega znakovnega jezika 
ter določi, da svobodno uporabo 
in razvoj jezika gluhoslepih ureja 
zakon.

Sprejet je Zakon o Državnem 
zboru, ki ureja njegovo 
organizacijo in delovanje.

Državni zbor začne svoje delo 
predstavljati tudi na družbenih 
omrežjih.

Epidemija bolezni covida-19 
zaznamuje tudi delo Državnega 
zbora. S spremembo poslovnika 
je omogočena izvedba sej na 
daljavo.

Sprejet je Etični kodeks za 
poslanke in poslance Državnega 
zbora Republike Slovenije.

V drugi polovici leta 2021 
Slovenija drugič predseduje 
Svetu Evropske unije. 
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