
Spoštovani! 
 
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je sklical prvo sejo Državnega zbora, ki bo v petek, 13. 
maja 2022 ob 11. uri, v veliki dvorani Državnega zbora. 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA 1. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA: 
 

1.    Imenovanje predsednika in podpredsednika Mandatno-volilne komisije 
2.    Potrditev mandatov poslancev 
3.    Volitve predsednika Državnega zbora 
4.    Volitve podpredsednikov Državnega zbora 
5.    Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora 
6.    Imenovanje predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora 
7.    Imenovanje generalnega sekretarja Državnega zbora 
 

Ob 11. uri 
 
Najstarejši poslanec 
Miroslav Gregorič 
prične konstitutivno 
sejo 

Himna Republike 
Slovenije v izvedbi 
Policijskega orkestra 

Pozdrav dosedanjega 
predsednika 
Državnega zbora Igorja 
Zorčiča 
 
Nagovor predsednika 
Republike Slovenije 
Boruta Pahorja 

velika dvorana 
 
(1. nadst.) 

uvodni 15-
minutni FOTOTERMIN 
 
(do odhoda Predsednika RS 
Boruta Pahorja iz dvorane) 

Ob razglasitvi izidov 
volitev 
predsednika/ce 
Državnega zbora 
(3. točka dnevnega 
reda) 
 
Nagovor 
novoizvoljene/ga 
predsednika/ce 
Državnega zbora 

velika dvorana 
 
(1. nadst.) 

FOTOTERMIN 
 
(do konca nagovora 
novoizvoljene/ga 
predsednika/ce Državnega 
zbora) 

V času prekinitve seje preddverje 
velike dvorane 
 
(1. nadst.) 

FOTOTERMIN dosedanjega 
predsednika Državnega zbora 
Igorja Zorčiča in 
novoizvoljene/ga 
predsednika/ce Državnega 
zbora 

V času prekinitve seje preddverje 
velike dvorane 
 
(1. nadst.) 

IZJAVA ZA JAVNOST 
novoizvoljene/ga 
predsednika/ce Državnega 
zbora 

V času prekinitve seje kabinet 
predsednika 
  

FOTOTERMIN 
primopredaja dosedanjega 
predsednika Državnega zbora 



(1. nadst.) Igorja Zorčiča in 
novoizvoljene/ga 
predsednika/ce Državnega 
zbora 

Po koncu seje velika dvorana 
 
(fotografiranje z 
balkona) 

FOTOTERMIN vseh poslank in 
poslancev Državnega zbora v 
središču velike dvorane 
 
(fotografi in snemalci so na 
balkonu velike dvorane). 

Po koncu seje preddverje 
velike dvorane 
 
(1. nadst.) 

FOTOTERMIN 
novoizvoljeno vodstvo 
Državnega zbora (PDZ in 
PPDZ) 

Po koncu seje stopnišče pred 
malo dvorano 
Državnega zbora 
 
(pritličje) 

FOTOTERMIN vseh poslancev 
in poslank Državnega zbora 

Po koncu seje stopnišče  pred 
malo dvorano 
Državnega zbora 
 
(pritličje) 

FOTOTERMIN vseh poslank 
Državnega zbora 

Po koncu seje velika dvorana 
  
(1. nadst.) 

FOTOTERMIN 
novoizvoljene/ga 
predsednika/ce Državnega 
zbora za predsedniško mizo 

Fotografe in snemalce prosimo, da v primeru spremembe fototerminov upoštevajo navodila 
uslužbencev Službe za odnose z javnostmi in Službe za varovanje. 

 
Vhod v veliko dvorano za snemalce in fotografe bo skozi desna vrata. 
 
Dosedanji predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 
vstopita v dvorano ob 11. uri skozi leva vrata in zasedeta mesto v dodatni prvi vrsti (Plečnikov stol). 
Predsedniki bodo imeli nagovore izza govornice. 
 
Prosimo, da med izvajanjem himne, s katero se bo seja začela, ne fotografirate. 
 
Predstavnike medijev, ki boste poročali s 1. seje Državnega zbora prosimo, da ste oblečeni dogodku 
primerno. 

 Opremo, ki je pri svojem delu ne boste neposredno uporabljali, prosimo odložite v novinarski sobi 
(pritličje, soba 83) ali v prostorih Službe za odnose z javnostmi (pritličje, soba 81). 

 Po zaključku seje Mandatno-volilne komisije bo predstavnikom medijev na voljo tudi veliki salon (1. 
nadst.). 
 
Lep pozdrav. 

 
 
Služba za odnose z javnostmi 
Public Relations Office 


