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1 SEZNAM SPREJETIH ZAKONOV IN AKTOV

1. 1 Seznam sprejetih zakonov v mandatu 2011 - 2014
Leto 2011 in 2012
(povzeto po Uradnih listih RS, od št. 105/11 do št. 109/12)
Sprejeti zakoni in spremembe zakonov




































Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12) (Uradni list RS, št. 110/11)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) (Uradni list RS, št.
7/12)
Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1) (Uradni list RS, št. 10/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1C) (Uradni list RS, št. 10/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-E) (Uradni list RS, št. 10/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F) (Uradni list RS, št. 21/12)
Zakon o spremembah Zakona o posojilu Helenski republiki (ZPHelR-A) (Uradni list RS, št. 21/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije
(ZUKN-C) (Uradni list RS, št. 22/12)
Zakon o spremembi Zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2G)
(Uradni list RS, št. 24/12)
Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2I) (Uradni list
RS, št. 24/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2J) (Uradni list RS, št. 30/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H) (Uradni list
RS, št. 30/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1F) (Uradni list RS, št.
31/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2E) (Uradni list RS, št. 31/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah (ZPlaSS-C) (Uradni list RS, št. 31/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-C)
(Uradni list RS, št. 31/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011
in 2012 (ZIPRS1112-B) (Uradni list RS, št. 37/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1D) (Uradni list RS, št. 38/12)
Zakon o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1F) (Uradni list RS, št. 38/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
(ZVPSBNO-B) (Uradni list RS, št. 38/12)
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/12)
Zakon o dopolnitvah Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12-A) (Uradni list RS, št.
43/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1A) (Uradni list RS, št. 47/12)
Zakon o spremembah Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1A) (Uradni list RS, št.
47/12)
Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1A) (Uradni list RS, št.
47/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-B) (Uradni list RS, št. 47/12)
Zakon o spremembi Zakona o medijih (ZMed-B) (Uradni list RS, št. 47/12)
Zakon o prenehanju javne agencije za javno naročanje (ZPJAJN) (Uradni list RS, št. 48/12)
Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1D) (Uradni list RS, št. 48/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1A) (Uradni list RS, št. 48/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1I) (Uradni list RS, št. 48/12)
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o trošarinah (ZTro-L) (Uradni list RS, št. 48/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-E) (Uradni list RS, št. 48/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-E) (Uradni list RS, št.
55/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU2A) (Uradni list RS, št. 55/12)
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij
gospodarskih družb (ZPFIGD-B) (Uradni list RS, št. 55/12)
Zakon o dopolnitvi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic
Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-C) (Uradni list RS, št. 55/12)
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) (Uradni list RS, št. 57/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1D)
(Uradni list RS, št. 57/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKDC) (Uradni list RS, št. 57/12)
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-C)
(Uradni list RS, št. 57/12)
Zakon o dopolnitvi Zakona o socialnem varstvu (ZSV-E) (Uradni list RS, št. 57/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G) (Uradni list RS, št.
57/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2A)
(Uradni list RS, št. 57/12)
Zakon o spremembah Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij
(ZSTNIIP-C) (Uradni list RS, št. 57/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-A) (Uradni list RS, št.
57/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1A) (Uradni list
RS, št. 57/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D) (Uradni list RS,
št. 57/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-A) (Uradni list RS, št.
57/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D) (Uradni list RS, št. 57/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B) (Uradni list RS, št.
57/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v
prostor (ZUPUDPP-A) (Uradni list RS, št. 57/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E) (Uradni list RS, št. 57/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1A) (Uradni list RS, št. 57/12)
Zakon o spremembah Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP-A) (Uradni list RS,
št. 57/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1B) (Uradni list RS, št. 57/12)
Zakon o dopolnitvi Zakona o rudarstvu (ZRud-1B) (Uradni list RS, št. 57/12)
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov
evrov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje
projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (ZPODPTEŠ)
(Uradni list RS, št. 58/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D) (Uradni list RS, št. 58/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-E)
(Uradni list RS, št. 58/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (ZSPDSLS-A) (Uradni list RS, št. 75/12)
Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2K) (Uradni list
RS, št. 75/12)
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1) (Uradni list RS, št. 83/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G) (Uradni list RS, št.
83/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah (ZBR-D) (Uradni list RS, št. 83/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-C) (Uradni list RS, št. 83/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-I) (Uradni list RS, št. 83/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-D) (Uradni list RS, št.
83/12)
Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) (Uradni list RS, št. 90/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D) (Uradni list RS, št. 90/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-D) (Uradni list RS, št. 90/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in
varstva rastlin (ZdZPVHVVR) (Uradni list RS, št. 90/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1B) (Uradni list RS, št.
90/12)
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-I) (Uradni list RS, št. 90/12)
Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1A) (Uradni list RS, št.
90/12)
Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS) (Uradni list RS, št. 94/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F) (Uradni list RS, št. 94/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L) (Uradni list RS, št. 94/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I) (Uradni list
RS, št. 94/12)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) (Uradni list RS, št. 96/12)
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB-A) (Uradni list RS,
št. 98/12)
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (Uradni list RS,
št. 104/12)
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH) (Uradni list RS, št. 105/12)
Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) (Uradni list RS, št. 105/12)
Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-A) (Uradni list RS, št. 105/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1J) (Uradni list RS, št. 105/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike
Slovenije (ZJSRS-F) (Uradni list RS, št. 106/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-E) (Uradni list RS, št. 108/12)
Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) (Uradni list RS, št. 109/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2B) (Uradni list RS, št.
109/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-M) (Uradni list RS, št. 109/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1E) (Uradni list RS,
št. 109/12)
Zakon o dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1B) (Uradni list RS, št. 109/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-I) (Uradni list RS, št. 109/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI-A)
(Uradni list RS, št. 109/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-A) (Uradni list RS, št.
109/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt-C) (Uradni list RS, št. 109/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov
večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP-B) (Uradni list RS, št. 109/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o računskem sodišču (ZRacS-1A) (Uradni list RS, št.
109/12)
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-B) (Uradni list RS, št. 109/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-A) (Uradni list RS, št.
109/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika
republike (ZZPOFPR-A) (Uradni list RS, št. 109/12)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-E) (Uradni list
RS, št. 109/12)

Zakoni o ratifikacijah mednarodnih pogodb in akt o notifikaciji






Zakon o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo,
Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko
republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino
Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in
Republiko Finsko (MPUEMS) (Uradni list RS, št. 35/12)
Zakon o ratifikaciji Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji med
Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko
Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko,
Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko,
Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo,
Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko (MPSUUEMU) (Uradni
list RS, št. 35/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o
sodelovanju v boju proti kriminalu (BUKBPK) (Uradni list RS, št. 49/12)
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Zakon o ratifikaciji Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo in Dodatnega protokola o
spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in
premoženje, podpisane v Ljubljani 1. oktobra 1997, spremenjene s protokolom, podpisanim v Ljubljani
26. septembra 2006 (BATIDO-B) (Uradni list RS, št. 49/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izmenjavi informacij v zvezi z
davčnimi zadevami, s protokolom (BGBIMIDZ) (Uradni list RS, št. 49/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izogibanju dvojnega
obdavčevanja posameznikov (BGBIMIDO) (Uradni list RS, št. 49/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Guernseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z
davčnimi zadevami, s protokolom (BGBGIDZ) (Uradni list RS, št. 49/12)
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Islandijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja
in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BISIDO) (Uradni list RS, št. 60/12)
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o
izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in
premoženja, s protokolom (BAZIDO) (Uradni list RS, št. 60/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Federativne republike Brazilije (BBRSI) (Uradni list RS, št. 60/12)
Akt o spremembi Akta o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih
sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij (MPNKSMS-A) (Uradni list RS,
št. 74/12)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi,
Protokola o spremembah – Spremembe Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne
vremenske napovedi in Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropskim centrom za
srednjeročne vremenske napovedi o pristopu Republike Slovenije h Konvenciji o ustanovitvi Evropskega
centra za srednjeročne vremenske napovedi in s tem povezanih pogojih (MKUECSVN) (Uradni list RS,
št. 79/12)
Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem
železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999) (MPSKMŽP-B) (Uradni list RS, št.
79/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju
vojnih grobišč (BHRUVG) (Uradni list RS, št. 83/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in
Hercegovine o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BBHSVN) (Uradni list RS,
št. 83/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o
sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BMKSVN) (Uradni list RS, št. 83/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o
sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BAZSKIZ) (Uradni list RS, št. 83/12)
Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali
gospodarskih zadevah v tujini (MKVLCG-A) (Uradni list RS, št. 89/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Maroko o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BKMAZTS) (Uradni list RS, št. 89/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri zaščiti prič (MSZP) (Uradni list RS, št. 92/12)
Zakon o ratifikaciji Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v
kazenskih zadevah (MDPEKMPP) (Uradni list RS, št. 92/12)
Zakon o ratifikaciji Protokola o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi (MPIELP) (Uradni list RS,
št. 92/12)
Zakon o spremembah Zakona o ratifikaciji Konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve
otrok (MKCVMUO-A) (Uradni list RS, št. 92/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in
Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o
izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o
zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD) (Uradni list RS, št. 92/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o izmenjavi
in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BSEIMVTP) (Uradni list RS, št. 92/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vojnih grobiščih
(BROVG) (Uradni list RS, št. 92/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske
federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije (BRUPOS-A)
(Uradni list RS, št. 92/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni
strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MPTEUKR) (Uradni list RS, št. 107/12)
Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani
ter Republiko Korejo na drugi strani (MOSEUKR) (Uradni list RS, št. 108/12)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi (MKPS) (Uradni list RS,
št. 108/12)
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Zakon o ratifikaciji Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (TEŠ –
termoelektrarna Šoštanj/B) (MPEIBTEŠ) (Uradni list RS, št. 108/12)
Zakon o ratifikaciji Sprememb 2006 spremenjene Mednarodne konvencije o standardih za
usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (MKSULSP06) (Uradni list
RS, št. 108/12)
Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembah Konvencije o mednarodni hidrografski organizaciji
(MPKMHO) (Uradni list RS, št. 108/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg
o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BLUIMVTP) (Uradni list RS, št. 108/12)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o izmenjavi
in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BBGIMVTP) (Uradni list RS, št. 108/12)

Leto 2013
(povzeto po Uradnih listih RS, od št. 1/13 do št. 114/13)
Sprejeti zakoni in spremembe zakonov ter ustavna zakona






























Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) (Uradni list RS, št. 3/13)
Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-B) (Uradni list RS, št.
14/13)
Zakon o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-B) (Uradni list RS, št. 14/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J) (Uradni list RS, št.
14/13)
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) (Uradni list RS, št. 15/13)
Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) (Uradni list RS, št. 15/13)
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) (Uradni list RS, št. 21/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H) (Uradni list RS, št. 21/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-G) (Uradni list RS, št.
21/13)
Zakon o dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-F) (Uradni list RS, št. 21/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-C) (Uradni list RS, št. 23/13)
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o posojilu Helenski republiki (ZPHelR-B) (Uradni list RS, št.
30/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1B) (Uradni list RS, št.
30/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG-A) (Uradni list
RS, št. 30/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E) (Uradni list RS, št. 30/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-A) (Uradni list
RS, št. 39/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (ZPRPGDT-D) (Uradni list RS, št. 39/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2E) (Uradni list RS,
št. 39/13)
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2A)
(Uradni list RS, št. 39/13)
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS,
št. 46/13)
Zakon o dopolnitvi Zakona o sodniški službi (ZSS-K) (Uradni list RS, št. 46/13)
Zakon o dopolnitvi Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-D) (Uradni list RS, št. 46/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013
in 2014 (ZIPRS1314-A) (Uradni list RS, št. 46/13)
Ustavni zakon o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije (UZ148) (Uradni list RS, št. 47/13)
Ustavni zakon o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije (UZ90,97,99) (Uradni list
RS, št. 47/13)
Zakon o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za
uravnoteženje javnih financ (ZOPRZUJF) (Uradni list RS, št. 47/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E) (Uradni list RS, št. 47/13)
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L) (Uradni list RS, št. 47/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1G) (Uradni list RS, št. 47/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-C) (Uradni list
RS, št. 47/13)
Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1) (Uradni
list RS, št. 48/13)
Zakon o uveljavitvi prehodnega obdobja za zaposlovanje in delo državljanov Republike Hrvaške v
Republiki Sloveniji po vstopu Republike Hrvaške v Evropsko unijo (ZUPOZDD) (Uradni list RS, št. 55/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1B) (Uradni
list RS, št. 55/13)
Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (Uradni list RS, št. 56/13)
Zakon o dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1E) (Uradni list RS, št. 56/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (ZPRPGDT-E) (Uradni list RS, št. 56/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-B) (Uradni list RS, št.
56/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1K) (Uradni list RS, št. 56/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-J) (Uradni list RS, št. 56/13)
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-A) (Uradni list
RS, št. 56/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013
in 2014 (ZIPRS1314-B) (Uradni list RS, št. 61/13)
Zakon o davku od srečk (ZDavS) (Uradni list RS, št. 63/13)
Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV) (Uradni list RS,
št. 63/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-B) (Uradni list RS, št. 63/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(ZPVPJN-A) (Uradni list RS, št. 63/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-K) (Uradni list RS, št. 63/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-L) (Uradni list RS, št. 63/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1B) (Uradni list RS, št. 63/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B) (Uradni list RS, št.
63/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-I) (Uradni list RS, št. 63/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I) (Uradni list RS, št. 63/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS-A)
(Uradni list RS, št. 63/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-D) (Uradni list RS, št. 63/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J) (Uradni
list RS, št. 81/13)
Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) (Uradni list RS, št. 82/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013
in 2014 (ZIPRS1314-C) (Uradni list RS, št. 82/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H) (Uradni list RS, št.
82/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H) (Uradni list RS, št.
82/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1B) (Uradni list
RS, št. 82/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ-C) (Uradni list RS, št. 82/13)
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov
(ZPOKFOP) (Uradni list RS, št. 91/13)
Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o kozmetičnih proizvodih (ZPVZKozP) (Uradni list RS, št. 91/13)
Zakon o spremembah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-A) (Uradni list RS, št. 91/13)
Zakon o spremembi Zakona o notariatu (ZN-G) (Uradni list RS, št. 91/13)
Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-D) (Uradni list RS, št. 91/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(ZZVZZ-M) (Uradni list RS, št. 91/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F) (Uradni list RS, št. 92/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M) (Uradni list RS, št. 96/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1L) (Uradni list RS, št. 96/13)
Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2) (Uradni list RS, št. 98/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B) (Uradni list
RS, št. 98/13)
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Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP)
(Uradni list RS, št. 99/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C) (Uradni
list RS, št. 99/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-C) (Uradni list
RS, št. 99/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-E) (Uradni list RS, št. 99/13)
Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS) (Uradni list RS, št. 100/13)
Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah
javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F) (Uradni list RS, št. 100/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C) (Uradni list RS, št. 100/13)
Zakon o spremembi Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1D) (Uradni list RS, št. 100/13)
Zakon o dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1C) (Uradni list RS, št. 100/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI-A) (Uradni list
RS, št. 100/13)
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o verski svobodi (ZVS-A) (Uradni list RS, št. 100/13)
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS,
št. 101/13)
Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr) (Uradni list RS, št. 101/13)
Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih financah (ZJF-G) (Uradni list RS, št. 101/13)
Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1E) (Uradni list RS, št. 110/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter
o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-E) (Uradni list RS, št. 110/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1A) (Uradni list RS, št.
110/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-F) (Uradni list RS,
št. 110/13)
Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja (ZMEPIZ-1) (Uradni list RS, št. 111/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1I) (Uradni list RS, št. 111/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2G) (Uradni list RS, št.
111/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
(ZOPSPU-A) (Uradni list RS, št. 111/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-D) (Uradni list RS, št. 111/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-E)
(Uradni list RS, št. 111/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1C) (Uradni list RS, št.
111/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1C) (Uradni list RS, št. 111/13)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu (ZVin-B) (Uradni list RS, št. 111/13)

Zakoni o ratifikacijah mednarodnih pogodb in akt o notifikaciji







Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med
Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino
Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg,
Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško
republiko in Republiko Finsko (MPUEMS-A) (Uradni list RS, št. 17/13)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o policijskem
sodelovanju (BRSPS) (Uradni list RS, št. 17/13)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o medsebojni
pomoči pri carinskih zadevah (BXKMPCZ) (Uradni list RS, št. 17/13)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o
krepitvi sodelovanja pri preprečevanju hudih kaznivih dejanj in v boju proti njim (BUSPHKD) (Uradni list
RS, št. 17/13)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države
Katar (BQAZP) (Uradni list RS, št. 17/13)
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Zakon o ratifikaciji Dopolnitev 25. in 26. člena Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in
mednarodnih jezer (MKVVJ-A) (Uradni list RS, št. 26/13)
Zakon o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o
spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom švicarske konfederacije o
izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani
12. junija 1996 (BCHIDO-A) (Uradni list RS, št. 26/13)
Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino
Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo,
Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim
vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko
Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko,
Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska
(državami članicami Evropske unije) ter Republiko Hrvaško o pristopu Republike Hrvaške k Evropski
uniji s Sklepno listin (MPEUHR) (Uradni list RS, št. 34/13)
Zakon o ratifikaciji Manilskih sprememb, 2010, priloge k Mednarodni konvenciji o standardih za
usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (STCW), 1978 (MKSULSP10)
(Uradni list RS, št. 37/13)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem
prometu in Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem
zračnem prometu (BINRZP) (Uradni list RS, št. 37/13)
Akt o dopolnitvah Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in
konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (MANKZN-B) (Uradni list RS, št. 42/13)
Zakon o ratifikaciji Protokola, ki spreminja Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in
njenimi državami članicami in Združenimi državami Amerike, podpisan 25. in 30. aprila 2007
(MPESZDAZ) (Uradni list RS, št. 58/13)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Gruzijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja
in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BGEIDO)
(Uradni list RS, št. 69/13)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Uzbekistan o
izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in
premoženja, s protokolom (BUZIDO) (Uradni list RS, št. 69/13)
Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo
(MKZOSIZ) (Uradni list RS, št. 71/13)
Zakon o ratifikaciji Sprememb Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, Kampala, 10. in
11. junij 2010 (MRSMKS-A) (Uradni list RS, št. 71/13)
Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o transferju obsojenih oseb (MDPKTOO) (Uradni
list RS, št. 71/13)
Zakon o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR)
(MPMCPB) (Uradni list RS, št. 84/13)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih
grobiščih (BRUVG) (Uradni list RS, št. 92/13)
Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o izročitvi (BRSI) (Uradni list
RS, št. 92/13)
Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o medsebojnem izvrševanju
sodnih odločb v kazenskih zadevah (BRSMISKZ) (Uradni list RS, št. 92/13)
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izogibanju dvojnega
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BXKIDO)
(Uradni list RS, št. 104/13)
Zakon o ratifikaciji Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se
sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za
obdobje 2014–2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne pomoči
čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije
(MNSFP14–20) (Uradni list RS, št. 105/13)
Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med
Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino
Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg,
Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško
republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Latvije (MPUEMS-1) (Uradni
list RS, št. 105/13)
Zakon o ratifikaciji Spremembe in Druge spremembe Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje
(MPCVO-A) (Uradni list RS, št. 105/13)
Zakon o ratifikaciji Pogodbe o trgovini z orožjem (MPTO) (Uradni list RS, št. 105/13)
Zakon o ratifikaciji Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani (MLSEUJR) (Uradni list RS, št.
105/13)
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Zakon o ratifikaciji Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani (MSZPEUGE) (Uradni list RS, št. 105/13)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za
narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju (BPLOS) (Uradni list RS, št. 105/13)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu (Konvencija MOD št. 187)
(MKSVZD) (Uradni list RS, št. 112/13)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o nočnem delu (Konvencija MOD št. 171) (MKND) (Uradni list RS, št.
112/13)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o
medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BRUMVTP) (Uradni list RS, št. 112/13)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za
Kosovske varnostne sile Republike Kosovo o sodelovanju (BXKS) (Uradni list RS, št. 112/13)

Leto 2014
(povzeto po Uradnih listih RS, od št. 1/14 do št. 59/14)
Sprejeti zakoni in spremembe zakonov

































Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament (ZVPEP-C) Uradni list RS, št. 9/2014
Zakon o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1A) Uradni list RS, št. 9/2014
Zakon o enotni ceni knjige (ZECK) (Uradni list RS, št. 11/14)
Zakon o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-A) (Uradni list RS, št. 11/14)
Zakon o spremembi Zakona o državni upravi (ZDU-1H) (Uradni list RS, št 12/14)
Zakon o zdravilih (ZZdr-2) (Uradni list RS, št. 17/14)
Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. Januarjem in 10. Februarjem 2014 (ZUOPŽ)
(Uradni list RS, št. 17/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-E) (Uradni list RS, št. 17/14)
Zakon o dopolnitvi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-D) (Uradni list RS, št. 17/14)
Energetski zakon (EZ -1) (Uradni list RS, št. 17/14)
Zakon o inšpekciji dela (ZID-1) (Uradni list RS, št. 19/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E) (Uradni list RS, št. 19/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem,
energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-E) (Uradni list RS, št. 19/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(ZPPDFT-C) (Uradni list RS, št. 19/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL - B) (Uradni list RS, št. 19/14)
Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-D) (Uradni list RS, št. 19/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ- C)
(Uradni list RS, št. 23/14)
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) (Uradni list RS, št. 25/14)
Zakon o finančni upravi (ZFU) (Uradni list RS, št. 25/14)
Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS) (Uradni list RS, št. 25/14)
Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o biocidnih proizvodih (ZPVZBioP) (Uradni list RS, št. 25/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI-A)
(Uradni list RS, št. 25/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-A) (Uradni list RS, št. 25/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1F) (Uradni list RS, št. 25/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in
razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-D) (Uradni list RS, št. 25/14)
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) (Uradni list RS, št. 26/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1B) (Uradni list RS, št. 26/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2A) (Uradni list RS, št. 26/14)
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) (Uradni list RS, št. 32/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-N) (Uradni list RS, št. 32/14)
Zakon o spremembah Zakona o vojnih veteranih (ZVV-D) (Uradni list RS, št. 32/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom
držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za
opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-D) (Uradni list RS, št.
32/14)
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Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-B) (Uradni list
RS, št. 33/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1E)
(Uradni list RS, št. 33/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-F) (Uradni list RS, št. 38/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014
in 2015 (ZIPRS1415-A) (Uradni list RS, št. 38/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV - 1D) (Uradni list RS, št. 40/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN - B) (Uradni list RS, št.
40/14)
Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ) (Uradni list RS, št. 41/14)
Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1C) (Uradni list RS, št.
41/14)
Zakon o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (ZPZRTH – E) (Uradni list RS, št. 46/14)
Zakon o spremembah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-C) (Uradni list RS, št.
46/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEPB) (Uradni list RS, št. 46/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1A) (Uradni list RS, št. 46/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o političnih strankah (ZPolS-F) (Uradni list RS, št. 46/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-C) (Uradni list RS, št. 46/14)
Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S) (Uradni list RS, št. 50/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnostih (ZSPDSLS-B) (Uradni list RS, št. 50/14)
Zakon o dopolnitvi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
(ZPKEPS-1A) (Uradni list RS, št. 50/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D) (Uradni
list RS, št. 50/14)
Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N) (Uradni list RS, št. 50/14)
Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K) (Uradni list RS, št.
50/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-A) (Uradni list RS,
št. 50/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
(ZVDAGA-A) (Uradni list RS, št. 51/14)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J)Uradni list RS, št. 53/14)

Zakoni o ratifikacijah mednarodnih pogodb










Zakon o ratifikaciji Tretjega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi (MEKIDP3) (Uradni list
RS, št. 19/14)
Zakon o ratifikaciji Četrtega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi (MEKIDP4) (Uradni
list RS, št. 19/14)
Zakon o ratifikaciji Dopolnilnega protokola iz Nagoje in Kuala Lumpurja o
odgovornosti in
nadomestilih h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti (MDPKPBV) (Uradni list RS, št. 25/14)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o pomoči pri preskrbi s hrano (MKPPH) (Uradni list RS, št. 25/14)
Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o zaščiti živali v mednarodnem prevozu (revidirane) (MEKZŽMP)
(Uradni list RS, št. 25/14)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran o izogibanju dvojnega
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom
(BIRIDO) (Uradni list RS, št. 25/14)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Jerseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z
davčnimi zadevami, s protokolom (BGBIIDZ) (Uradni list RS, št. 33/14)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izmenjavi in
medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BRSIMVTP) (Uradni list RS, št. 37/14)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in
Hercegovine o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BBHIMVTP) (Uradni list RS, št.
37/14)
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Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembah konvencije med Republiko Slovenijo in
Velikim
vojvodstvom Luksemburg o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in
premoženja (BLUIDO-A) (Uradni list RS, št. 37/14)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado združenih arabskih emiratov o
izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s
protokolom (BAEIDO) (Uradni list RS, št. 37/14)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o izmenjavi in
medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BCYIMVTP) (Uradni list RS, št. 46/14)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o spremembi
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vojaškem sodelovanju na
področju letalstva in zračne obrambe (BHULZO-A) (Uradni list RS, št. 46/14)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Centra za razvoj financ (CEF) (MSCEF) (Uradni list RS, št.
49/14)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države
Kuvajt (BKWZP) (Uradni list RS, št. 49/14)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o
izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FACTA (BUSSDP) (Uradni
list RS, št. 49/14)
Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (MELRJ B) (Uradni list RS, št. 49/14)
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1. 2 Seznam sprejetih aktov v mandatu 2011 - 2014
Leto 2011 in 2012
(povzeto po Uradnih listih RS, od št. 105/11 do št. 109/12)
Uradna prečiščena besedila zakonov





Zakon o kazenskem postopku (ZKP-UPB8) (Uradni list RS, št. 31/12)
Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB7) (Uradni list RS, št. 31/12)
Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2) (Uradni list RS, št. 50/12)
Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO-UPB2) (Uradni list RS, št.
67/12)

Ostali akti
































Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-2) (Uradni list RS, št.
105/11)
Sklep o potrditvi mandatov poslancem (Uradni list RS, št. 105/11)
Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 105/11)
Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora (Uradni list RS, št. 105/11)
Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 105/11)
Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu
2012 (Uradni list RS, št. 106/11)
Sklep o spremembi Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev
državnega proračuna v letu 2011 (Uradni list RS, št. 106/11)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora
(OdUNDTDZ-2A) (Uradni list RS, št. 4/12)
Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3) (Uradni list RS, št. 7/12)
Sklep o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 7/12)
Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 8/12)
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (Uradni list RS, št. 8/12)
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (Uradni list RS, št. 8/12)
Sklep o razrešitvi člana Statističnega sveta Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 8/12)
Sklep o prenehanju mandata na funkciji člana Programskega sveta RTV Slovenija (Uradni list RS, št.
8/12)
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 8/12)
Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku (OdDZ) (Uradni list RS, št. 10/12)
Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih opravlja
funkcijo poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi (Uradni list RS, št. 10/12)
Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora (Uradni list RS, št. 10/12)
Sklep o imenovanju ministrov (Uradni list RS, št. 11/12)
Sklep o imenovanju generalne sekretarke Državnega zbora (Uradni list RS, št. 12/12)
Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih opravljajo
funkcije poslancev namesto poslancev, ki opravljajo funkcije v Vladi (Uradni list RS, št. 12/12)
Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora (Uradni list RS, št. 20/12)
Razpis volitev članov Sodnega sveta (Uradni list RS, št. 21/12)
4 sklepi o izvolitvi v sodniško funkcijo (Uradni list RS, št. 23/12)
Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 23/12)
Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/12)
Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega
odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 23/12)
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št. 30/12)
Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Družinskem zakoniku, ki
je bil 25. marca 2012 (Uradni list RS, št. 30/12)
Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/12)
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Sklep o razrešitvi člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 30/12)
Sklep o razrešitvi člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (Uradni list RS, št. 30/12)
2 sklepa o izvolitvi v sodniško funkcijo (Uradni list RS, št. 30/12)
Sklep o potrditvi poslanskega mandata (Uradni list RS, št. 30/12)
Sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora (Uradni list RS, št. 30/12)
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/12)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora
(OdUNDTDZ-3A) (Uradni list RS, št. 36/12)
Sklep o razrešitvi člana Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 36/12)
Sklep o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje
šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 36/12)
Sklep o imenovanju članice Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 36/12)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2012 (OdRSPD12) (Uradni list RS, št.
37/12)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Državnega zbora Republike Slovenije za leto 2012
(OdRSPDZ12) (Uradni list RS, št. 37/12)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2012
(OdRSPDS12) (Uradni list RS, št. 37/12)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Ustavnega sodišča Republike Slovenije za leto 2012
(OdRSPUS12) (Uradni list RS, št. 37/12)
Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Rb2012) (Uradni list RS, št. 37/12)
Odlok o upravljanju s kapitalsko naložbo Republike Slovenije v NLB, d.d. (OdUKNNLB) (Uradni list RS,
št. 47/12)
Odlok o upravljanju s kapitalsko naložbo Republike Slovenije v NKBM, d.d. (OdUKNNKBM) (Uradni list
RS, št. 47/12)
Sklep o izvolitvi članov Sodnega sveta, ki jih voli Državni zbor (Uradni list RS, št. 47/12)
4 sklepi o izvolitvi v sodniško funkcijo (Uradni list RS, št. 47/12)
Sklep o razrešitvi člana in imenovanju članice Sveta za sistem plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
47/12)
Sklep o razrešitvi predsednice Državne revizijske komisije (Uradni list RS, št. 47/12)
Sklep o spremembi Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev
državnega proračuna v letu 2012 (Uradni list RS, št. 47/12)
Resolucija o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2012–2017 (ReNPVP12-17) (Uradni list RS, št.
47/12)
Sklep o razrešitvi člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 54/12)
Sklep o imenovanju namestnika člana Sveta za sistem plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 54/12)
Sklep o soglasju k poslovniku Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
(Uradni list RS, št. 55/12)
Odlok o razpisu volitev predsednika republike (Uradni list RS, št. 57/12)
Sklep o razrešitvi članov uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 57/12)
Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti člana uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 57/12)
Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 64/12)
Sklep o imenovanju članice nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (Uradni list RS, št. 74/12)
Sklep o imenovanju člana nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (Uradni list RS, št. 74/12)
Sklep o imenovanju članov upravnega odbora Prešernovega sklada (Uradni list RS, št. 74/12)
Sklep o imenovanju predsednika Državne revizijske komisije (Uradni list RS, št. 74/12)
Sklep o imenovanju člana Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 74/12)
Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 74/12)
Sklep o razrešitvi petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 74/12)
Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti predsednika uprave in vršilke dolžnosti članice uprave Agencije za
upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 74/12)
Priporočilo k Posebnemu poročilu o bivanjskih razmerah Romov na območju jugovzhodne Slovenije
(Uradni list RS, št. 75/12)
Sklep o mirovanju funkcije poslanca Državnega zbora (Uradni list RS, št. 79/12)
Sklep o določitvi kandidatke, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanke
namesto poslanca, ki opravlja funkcijo državnega sekretarja (Uradni list RS, št. 80/12)
Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev
sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/12)
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Sklep o razrešitvi člana Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 81/12)
Sklep o imenovanju člana Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 81/12)
Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 81/12)
Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 81/12)
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–2016
(ReNPPZK12-16) (Uradni list RS, št. 83/12)
Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 100/12)
Sklep o imenovanju direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list
RS, št. 100/12)
Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list
RS, št. 100/12)
Sklep o imenovanju članice sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list
RS, št. 100/12)
Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti predsednika uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 100/12)
Sklep o imenovanju predsednika in članov sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 100/12)
Sklep o imenovanju Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 100/12)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne
organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2013
(OdRSPODU13) (Uradni list RS, št. 101/12)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne
organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2014
(OdRSPODU14) (Uradni list RS, št. 101/12)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije ter
Državni zbor Republike Slovenije za leto 2013 (OdRSPUSDZ13) (Uradni list RS, št. 101/12)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije ter
Državni zbor Republike Slovenije za leto 2014 (OdRSPUSDZ14) (Uradni list RS, št. 101/12)
Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list
RS, št. 103/12)
Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list
RS, št. 103/12)
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (Uradni list RS, št. 103/12)
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (Uradni list RS, št. 103/12)
Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (DP2013) (Uradni list RS, št. 104/12)
Proračun Republike Slovenije za leto 2014 (DP2014) (Uradni list RS, št. 104/12)
Sklep o nastopu funkcije predsednika Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 105/12)
Sklep o prenehanju mandata poslanca (Uradni list RS, št. 105/12)
Sklep o potrditvi poslanskega mandata (Uradni list RS, št. 108/12)
Sklep o prenehanju mandata poslanki Državnega zbora (Uradni list RS, št. 108/12)
Rebalans Računa finančnih terjatev in naložb ter Računa financiranja državnega proračuna Republike
Slovenije za leto 2012 (RbRFTN12) (Uradni list RS, št. 108/12)

Leto 2013
(povzeto po Uradnih listih RS, od št. 1/13 do št. 114/13)
Uradna prečiščena besedila zakonov






Zakon o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5) (Uradni list RS, št. 12/13)
Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3) (Uradni list RS, št. 38/13)
Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-UPB3) (Uradni list RS, št. 56/13)
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPPUPB7) (Uradni list RS, št. 63/13)
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2) (Uradni list RS, št. 82/13)
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Sklep o odstopu s funkcije predsednika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 10/13)
Sklep o potrditvi poslanskega mandata (Uradni list RS, št. 10/13)
Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu
2013 (Uradni list RS, št. 10/13)
Priporočilo Varuha človekovih pravic (Uradni list RS, št. 10/13)
2 sklepa o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra (Uradni list RS, št. 11/13)
Akt o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 11/13)
Sklep o izvolitvi varuhinje človekovih pravic (Uradni list RS, št. 12/13)
Sklep o imenovanju prvega namestnika predsednika Računskega sodišča (Uradni list RS, št. 12/13)
Sklep o potrditvi poslanskega mandata (Uradni list RS, št. 12/13)
2 sklepa o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca
namesto poslanca, ki opravlja funkcijo državnega sekretarja (Uradni list RS, št. 12/13)
2 sklepa o mirovanju funkcije poslanca Državnega zbora (Uradni list RS, št. 12/13)
Sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora (Uradni list RS, št. 12/13)
Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev
odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so sodelovali pri nadzoru slovenskega bančnega
sistema in pri posrednem ali neposrednem vplivanju preko državnega lastništva oziroma preko državnih
organov in regulatorjev na odločitve v slovenskem bančnem sistemu v zvezi z odobritvijo odpisanih
kreditov, unovčenih garancij in posojilne politike ter spoštovanje veljavnih zakonov ter predpisov pri
odobravanju in upravljanju s krediti ter bančnimi garancijami in zaradi suma, da so nastale še
neugotovljene negativne posledice takšnih ravnanj (Uradni list RS, št. 12/13)
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (RZ2010) (Uradni list RS, št. 13/13)
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (RZ2011) (Uradni list RS, št. 13/13)
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov
Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin (Uradni list RS, št. 14/13)
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov
Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu (Uradni list RS, št. 14/13)
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (Uradni list RS, št. 14/13)
Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke (Uradni list RS, št. 14/13)
Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca (Uradni list RS, št. 14/13)
Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 18/13)
Sklep o izvolitvi predsednice Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 18/13)
Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca
namesto poslanke, ki opravlja funkcijo predsednice Vlade (Uradni list RS, št. 20/13)
Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar
2013–junij 2014 (DeUDIEU1314) (Uradni list RS, št. 22/13)
Sklep o imenovanju ministrov (Uradni list RS, št. 25/13)
Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke ali poslanca (Uradni list RS, št. 25/13)
2 sklepa o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora (Uradni list RS, št. 25/13)
Sklep o prenehanju opravljanja funkcije na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št.
25/13)
Sklep o potrditvi poslanskih mandatov (Uradni list RS, št. 27/13)
Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravljajo funkcijo poslancev
namesto poslancev, ki opravljajo funkcijo v Vladi (Uradni list RS, št. 27/13)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora
(OdUNDTDZ-3B) (Uradni list RS, št. 28/13)
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (Uradni list RS, št. 29/13)
Sklep o imenovanju guvernerja Banke Slovenija (Uradni list RS, št. 29/13)
Sklep o mirovanju funkcije poslanca (Uradni list RS, št. 29/13)
Sklep o mirovanju funkcije poslanke (Uradni list RS, št. 29/13)
Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra (Uradni list RS, št. 29/13)
Sklep o imenovanju ministra (Uradni list RS, št. 29/13)
Sklep o prenehanju funkcije podpredsednika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 29/13)
Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora (Uradni list RS, št. 29/13)
Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravljajo funkcijo poslancev
namesto poslancev, ki opravljajo funkcijo v Vladi (Uradni list RS, št. 31/13)
Sklep o prenehanju mandata članu Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanemu na podlagi
šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 31/13)
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in
namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin
(Uradni list RS, št. 31/13)
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Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in
namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu (Uradni
list RS, št. 31/13)
Sklep o imenovanju predsednika Računskega sodišča (Uradni list RS, št. 35/13)
Sklep o soglasju k odtujitvi kapitalske naložbe D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o. v
družbi Peko, tovarna obutve, d. d. (Uradni list RS, št. 36/13)
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20) (Uradni
list RS, št. 39/13)
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022
(ReNPVCP13-22) (Uradni list RS, št. 39/13)
Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Sodišča Evropske unije v Luksemburgu
(Uradni list RS, št. 44/13)
Sklep o imenovanju namestnice varuhinje človekovih pravic (Uradni list RS, št. 44/13)
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (Uradni list RS, št. 44/13)
Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega
odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 44/13)
Priporočilo k Posebnemu poročilu Varuha človekovih pravic Zagovornik – glas otroka (Uradni list RS, št.
46/13)
Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije (OdUZ148)
(Uradni list RS, št. 47/13)
Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije
(OdUZ90,97,99) (Uradni list RS, št. 47/13)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora
(OdUNDTDZ-3C) (Uradni list RS, št. 52/13)
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije (Uradni list RS, št. 52/13)
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (Uradni list RS, št. 52/13)
Sklep o izvolitvi članice Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu (Uradni list RS, št. 52/13)
Sklep o soglasju k odtujitvi naložb Republike Slovenije, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d. d., Slovenske odškodninske družbe, d. d., Modre zavarovalnice, d. d., D.S.U, družbe za
svetovanje in upravljanje, d. o. o., in Posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d. (Uradni list RS, št.
52/13)
Akt o razširitvi obsega parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu
(Uradni list RS, št. 52/13)
Resolucija o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2023 (ReJSV13–23)
(Uradni list RS, št. 56/13)
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije (Uradni list RS, št. 60/13)
Sklep o prenehanju mandata članici Nadzornega sveta RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 60/13)
4 sklepi o imenovanju člana/članic Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 60/13)
Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Rb2013) (Uradni list RS, št. 61/13)
Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (ReNPJP14–18) (Uradni list RS,
št. 62/13)
Sklep o prenehanju mandata poslanca (Uradni list RS, št. 79/13)
Sklep o potrditvi poslanskega mandata (Uradni list RS, št. 79/13)
Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 79/13)
Sklep o določitvi kandidatke, ki opravlja funkcijo poslanke v skladu z drugim odstavkom 14. člena
Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 79/13)
Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca (Uradni list RS, št. 79/13)
Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o
poslancih (Uradni list RS, št. 79/13)
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (Uradni list RS, št. 80/13)
Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 80/13)
Sklep o razrešitvi članice Državne revizijske komisije (Uradni list RS, št. 80/13)
Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/13)
Spremembe in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1D) (Uradni list RS, št. 80/13)
Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so
sodelovali pri prodaji podjetja Sistemska tehnika podjetju Viator & Vektor in pri nadaljnjih aktivnostih, ki
so se zaključile s podpisom pisma o nameri za dobavo pehotnih bojnih oklepnih vozil – srednjih oklepnih
kolesnih vozil 8x8 (v nadaljevanju: osemkolesniki) med Ministrstvom za obrambo in Sistemsko tehniko
20. 8. 2004, in sicer zaradi suma, da je šlo za politično dogovorjen, negospodaren posel, ki ga spremlja
tudi sum klientelizma in korupcije, pri čemer pa njegov namen naj ne bi bil zaščita interesov države ter
doseganje najnižje cene pri dobavi osemkolesnikov, pač pa zagotovitev več sto milijonov evrov
vrednega posla z osemkolesniki posameznikom, ki so bili povezani s takrat vladajočo stranko, in to brez
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razpisa, brez preverbe cene in brez predhodne preverbe konkurenčnih ponudb in izdelkov (Uradni list
RS, št. 80/13)
Sklep o imenovanju drugega namestnika predsednika Računskega sodišča (Uradni list RS, št. 90/13)
Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 90/13)
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov
Preiskovalne komisije Krpan (Uradni list RS, št. 90/13)
2 sklepa o izvolitvi v sodniško funkcijo (Uradni list RS, št. 90/13)
Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 90/13)
Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in
namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu (Uradni
list RS, št. 90/13)
Priporočilo Varuha človekovih pravic (Uradni list RS, št. 90/13)
Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (ReNPM13–22) (Uradni list RS, št. 90/13)
Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020
(ReNPIO13–20) (Uradni list RS, št. 90/13)
Sklep o soglasju k Dopolnitvi poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil (Uradni list RS, št. 99/13)
Sklep o imenovanju članice Državne revizijske komisije (Uradni list RS, št. 99/13)
2 sklepa o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra (Uradni list RS, št. 99/13)
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (ReNPK14–17) (Uradni list RS, št. 99/13)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne
organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2014
(OdRSPODU14-1) (Uradni list RS, št. 102/13)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne
organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2015
(OdRSPODU15) (Uradni list RS, št. 102/13)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni zbor Republike Slovenije za leto
2014 (OdRSPDZ14) (Uradni list RS, št. 102/13)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni zbor Republike Slovenije za leto
2015 (OdRSPDZ15) (Uradni list RS, št. 102/13)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic za leto 2014
(OdRSPVČP14) (Uradni list RS, št. 102/13)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic za leto 2015
(OdRSPVČP15) (Uradni list RS, št. 102/13)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni svet Republike Slovenije za leto
2014 (OdRSPDS14) (Uradni list RS, št. 102/13)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Računsko sodišče Republike Slovenije za
leto 2014 (OdRSPRacS14) (Uradni list RS, št. 102/13)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Računsko sodišče Republike Slovenije za
leto 2015 (OdRSPRacS15) (Uradni list RS, št. 102/13)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državno revizijsko komisijo za leto 2014
(OdRSPDRK14) (Uradni list RS, št. 102/13)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državno revizijsko komisijo za leto 2015
(OdRSPDRK15) (Uradni list RS, št. 102/13)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto
2014 (OdRSPUS14) (Uradni list RS, št. 102/13)
Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto
2015 (OdRSPUS15) (Uradni list RS, št. 102/13)
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (RZ2012) (Uradni list RS, št. 102/13)
Spremembe Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (DP2014-A) (Uradni list RS, št. 102/13)
Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015) (Uradni list RS, št. 102/13)
Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca (Uradni list RS, št. 104/13)
Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 104/13)
Sklep o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje
šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 109/13)
Sklep o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega
odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 109/13)
Sklep o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 109/13)
Sklep o razrešitvi članice Državne revizijske komisije (Uradni list RS, št. 109/13)
Sklep o imenovanju članice izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje predsednika in
namestnikov predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 109/13)
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Leto 2014
(povzeto po Uradnih listih RS, od št. 1/14 do št. 59/14)
Uradna prečiščena besedila zakonov





Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPPUPB8) (Uradni list RS, št. 13/14)
Zakon o rudarstvu (ZRud-1-UPB3) (Uradni list RS, št. 14/14)
Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih
prevozih (ZDCOPMD-UPB5) Uradni list RS, št. 14/14)
Zakon o tujcih (ZTuj-2 – UPB1) (Uradni list RS, št. 45/14)

Ostali akti






























Odlok o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2013 – 2017 (OdPVRPŠJ13–
17) (Uradni list RS, št. 11/14)
Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice (Uradni list RS, št. 14/14)
Sklep o imenovanju članice izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje predsednika
Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 14/14)
Sklep o imenovanju člana Državne revizijske komisije (Uradni list RS, št. 14/14)
Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in
namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin
(Uradni list RS, št. 14/14)
Sklep o imenovanju ministrov (Uradni list RS, št. 15/14)
Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 15/14)
Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke (Uradni list RS, št. 15/14)
Resolucija o zaščiti kranjske čebele (ReZKČ) (Uradni list RS, št. 18/14)
Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA- A1) (Uradni list RS, št. 23/14)
Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice (Uradni list RS, št. 25/14)
Resolucija o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014–2020 (ReNPPD14–20)
(Uradni list RS, št. 25/14)
Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14–23)
(Uradni list RS, št. 26/14)
Sklep o imenovanju članice izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje namestnikov
predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 27/14)
Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A2) (Uradni list RS, št. 29/14)
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo (Uradni list RS, št. 31/14)
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika,
podpredsednika
ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih
skupin (Uradni list RS, št. 31/14)
Sklep o prenehanju funkcije podpredsednice Državnega zbora (Uradni list RS, št. 34/14)
Sklep o prenehanju funkcije predsednice Vlade in ministrov (Uradni list RS, št. 34/14)
Sklep o seznanitvi, da predsednik republike ne bo predlagal kandidata za predsednika vlade (Uradni list
RS, št. 35/14)
Sklep o prenehanju mandata poslanca (Uradni list RS, št. 35/14)
Sklep o potrditvi poslanskega mandata (Uradni list RS, št. 35/14)
Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanega na
podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št.
37/14)
Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanega na
podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št.
37/14)
Avtentična razlaga petega odstavka 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ORZPIZ206) (Uradni list RS, št. 44/14)
Sklep o imenovanju predsednice in članov Sveta Agencije za energijo (Uradni list RS, št. 44/14)
Sklep o potrditvi izvolitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list
RS, št. 47/14)
Sklep o prenehanju mandata poslanca in poslanke (Uradni list RS, št. 47/14)
Deklaracija o ustavnih vidikih izvršitve odločbe Ustavnega sodišča U-I-114/11-12 z dne 9. 6. 2011
(Uradni list RS, št. 47/11) o občini Ankaran (DeUVIOdlUS) (Uradni list RS, št. 47/14)
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Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah
in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki je bil
8. junija 2014 (Uradni list RS, št. 50/14)
Sklep o potrditvi poslanskih mandatov (Uradni list RS, št. 52/14)
Sklep o prenehanju mandata člana, razrešitvi člana in imenovanju članov Upravnega odbora
Prešernovega sklada (Uradni list RS, št. 52/14)
Sklep o imenovanju Nacionalnega sveta za kulturo (Uradni list RS, št. 52/14)
Sklep o imenovanju informacijske pooblaščenke (Uradni list RS, št. 52/14)
Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 52/14)
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter
članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih
skupin (Uradni list RS, št. 52/14)
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter
članov in namestnikov članov Preiskovalne skupine o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem
sistemu (Uradni list RS, št. 52/14)
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter
članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Krpan (Uradni list RS, št. 52/14)

Vir: Dokumentacijsko-knjižnični oddelek, 4. 9. 2014.
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2 PREGLED SESTAVE DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA
IN PREISKOVALNIH KOMISIJ
2.1

Delovna telesa

V pregledu je prikazana sestava delovnih teles ob koncu mandata, prikazane pa so tudi
glavne spremembe v njihovi sestavi od začetka mandata. Pri predsednikih in
podpredsednikih smo posebej prikazali tudi bivše nosilce teh funkcij. Če so bili bivši nosilci
funkcij predsednika oz. podpredsednikov ob koncu mandata člani, smo jih navedli tudi med
člani, torej so pri posameznem delovnem telesu omenjeni dvakrat. Podobno smo pri
posameznem delovnem telesu na koncu, brez zaporednih številk, navedli tiste člane in
članice delovnih teles, ki jim je članstvo v posameznem delovnem telesu prenehalo pred
zaključkom mandata Državnega zbora in niso
bili na funkcijah predsednika ali
podpredsednika. Pri članih, predsednikih in podpredsednikih, ki so bili ob zaključku mandata
na funkciji v delovnem telesu, smo navedli članstvo v zadnji poslanski skupini, katere člani so
bili. Pri članih, predsednikih in podpredsednikih, ki ob zaključku mandata niso bili več na
funkciji v delovnem telesu, smo navedli članstvo v poslanski skupini, katere člani so bili v
času svojega delovanja v delovnem telesu. Podrobnejši podatki o članstvu v poslanskih
skupinah so na voljo v mandatnem poročilu.1
2.1.1 Komisije po 35. členu Poslovnika
Mandatno-volilna komisija
(ustanovljena 21. 12. 2011)
(predsednica, 2 podpredsednici in 14 članov - skupaj 17 članov)
Predsednica:
MAG. MELITA ŽUPEVC PS PS od 2. 4. 2013
-

JANKO JANI MÖDERNDORFER PS PS od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012
SONJA RAMŠAK PS SDS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013

Podpredsednici:
MAG. KATARINA HOČEVAR PS DL od 2. 4. 2013
SONJA RAMŠAK PS SDS od 2. 4. 2013
-

RIHARD BRANISELJ PS DL od 21. 12. 2011 do 2. 4. 2013
MITJA MERŠOL PS PS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013
SONJA RAMŠAK PS SDS od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012

Člani:
1. RIHARD BRANISELJ PS DL od 3. 4. 2013
2. DR. LÁSZLÓ GÖNCZ PS NS od 21. 12. 2011
3. DR. VINKO GORENAK PS SDS od 21. 12. 2011 do 10. 2. 2012 in od 3. 4. 2013
4. MATJAŽ HAN PS SD od 21. 12. 2011
5. ROBERT HROVAT PS SDS od 3. 4. 2013
6. EVA IRGL PS SDS od 21. 12. 2011
1

V tabeli št. 2.1 (Sestava Državnega zbora od konstituiranja do razpustitve).
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7. FRANC JURŠA PS DeSUS od 21. 12. 2011
8. JOŽEF KAVTIČNIK PS PS od 3. 4. 2013
9. MAŠA KOCIPER PS ZaAB od 21. 12. 2011
10. JANKO JANI MÖDERNDORFER PS ZaAB od 21. 12. 2011
11. ALENKA PAVLIČ PS ZaAB od 21. 12. 2011
12. MIHAEL PREVC PS SLS od 31. 1. 2012
13. JOŽE TANKO PS SDS od 21. 12. 2011
14. MAG. MATEJ TONIN PS NSi od 31. 1. 2012
-

SAMO BEVK PS SD od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012
ALENKA BIKAR PS PS od 24. 5. 2012 do 2. 4. 2013
RENATA BRUNSKOLE PS PS do 2. 4.2013
JERKO ČEHOVIN PS PS od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012
MAG. KATARINA HOČEVAR PS DL od 28. 1. 2013 do 2. 4. 2013
ALENKA JERAJ PS SDS od 15. 2. 2012 do 2. 4. 2013
ALENKA KOREN GOMBOC PS SDS od 23. 10. 2012 do 7. 2. 2013
LJUDMILA NOVAK PS NSi od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012
MAG. TRUDA PEPELNIK PS DL od 21. 12. 2011 do 28. 12. 2012
MAG. MAJDA POTRATA PS SD od 27. 2. 2013 do 2. 4. 2013
JANKO VEBER PS SD od 31. 1. 2012 do 27. 2. 2013
MAG. ANDREJ VIZJAK PS SDS od 21. 12. 2011 do 10. 2. 2012
MAG. BARBARA ŽGAJNER PS PS od 3. 4. 2013 do 8. 5. 2014
LJUBO ŽNIDAR PS SDS od 15. 2. 2012 do 16. 10. 2012 in od 7. 2. 2013 do 2. 4. 2013
MAG. MELITA ŽUPEVC PS PS od 21. 12. 2011 do 24. 5. 2012

Komisija za poslovnik
(ustanovljena 28. 1. 2012)
(predsednik, podpredsednica in 9 članov - skupaj 11 članov)
Predsednik:
FRANC PUKŠIČ PS SLS od 2. 4. 2013
-

SAMO BEVK PS SD od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013

Podpredsednica:
ALENKA LAMPE PS PS od 27. 5. 2014
-

IVAN GRILL PS SDS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013
PETER VILFAN PS NP od 2. 4. 2013 do 14. 5. 2014

Člani:
1. RIHARD BRANISELJ PS DL od 31. 1. 2012
2. RENATA BRUNSKOLE PS PS 31. 1. 2012
3. GRILL IVAN PS SDS od 3. 4. 2013
4. POLONCA KOMAR PS DL od 20. 6. 2013
5. MARJANA KOTNIK POROPAT PS DeSUS od 31. 1. 2012
6. ZVONKO LAH PS SDS od 31. 1. 2012
7. TOMAŽ LISEC PS SDS od 31. 1. 2012
8. JANKO JANI MÖDERNDORFER PS ZaAB od 31. 1. 2012
9. BRANKO SMODIŠ PS SD od 3. 4. 2013
-

JANJA KLASINC PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
MARKO PAVLIŠIČ PS DL od 3. 4. 2013 do 20. 6. 2013
DR. GREGOR VIRANT PS DL od 31. 1. 2012 do 20. 3. 2013
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Komisija za narodni skupnosti
(ustanovljena 28. 1. 2012)
(predsednik, podpredsednik in 7 članov - skupaj 9 članov)
Predsednik:
ROBERTO BATTELLI PS NS od 4. 2. 2014
-

DR. LÁSZLÓ GÖNCZ PS NS od 28. 1. 2012 do 4. 2. 2014

Podpredsednik:
DR. LÁSZLÓ GÖNCZ PS NS od 4. 2. 2014
-

ROBERTO BATTELLI PS NS od 28. 1. 2012 do 4. 2. 2014

Člani:
1. ALENKA BIKAR PS PS od 24. 5. 2012
2. RIHARD BRANISELJ PS DL od 31. 1. 2012
3. DR. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ PS SD od 3. 4. 2013
4. ALJOŠA JERIČ PS ZaAB od 3. 4. 2013 do 20. 9. 2013 in od 8. 5. 2014
5. LJUDMILA NOVAK PS NSi od 31. 1. 2012 do 10. 2. 2012 in od in od 3. 4. 2013
6. JASMINA OPEC PS SLS od 14. 2. 2012 do 20. 3. 2013 in od 3. 4. 2013
7. IRENA TAVČAR PS SDS od 31. 1. 2012
-

TINA KOMEL PS PS od 31. 1. 2012 do 20. 3. 2013
SAŠA KOS PS PS od 31. 1. 2012 do 24. 5. 2012
JANEZ VASLE PS NSi od 14. 2. 2012 do 20. 3. 2013
MAG. RADOVAN ŽERJAV PS SLS od 31. 1. 2012 do 10. 2. 2012
MAG. DEJAN ŽIDAN PS SD od 31. 1. 2012 do 20. 3. 2013

Komisija za nadzor javnih financ
(ustanovljena 28. 1. 2012)
(predsednik, podpredsednik in 7 članov - skupaj 9 članov)
Predsednik:
MAG. ANDREJ VIZJAK PS SDS od do 2. 4. 2013
-

MAG. ALENKA BRATUŠEK PS PS od 28. 1. 2012 do 27. 2. 2013

Podpredsednik:
JANEZ RIBIČ PS SLS od do 2. 4. 2013
-

MIRKO BRULC PS SD od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013

Člani:
1. MATEVŽ FRANGEŽ PS SD od 3. 4. 2013
2. JOŽEF HORVAT PS NSi od 3. 4. 2013
3. MARKO PAVLIŠIČ PS DL od 3. 4. 2013
4. MARIJA PLEVČAK PS DeSUS od 14. 2. 2012
5. MAG. MARKO POGAČNIK PS SDS od 3. 4. 2013
6. ALOJZIJ POTOČNIK PS ZaAB od 31. 1. 2012
7. MAG. ANDREJ ŠIRCELJ PS SDS od 31. 1. 2012 do 1. 2. 2013 in od 3. 4. 2013
-

FRANC BOGOVIČ PS SLS od 31. 1. 2012 do 10. 2. 2012
SAŠA CIGLAR PS SDS od 6. 2. 2013 do 20. 3. 2013
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-

MAJA DIMITROVSKI PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
KARL VIKTOR ERJAVEC PS DeSUS od 31. 1. 2012 do 10. 2. 2012
POLONCA KOMAR PS DL od 15. 10. 2012 do 2. 4. 2013
BOJAN STARMAN PS DL od 31. 1. 2012 do 15. 10. 2012
MAG. STANKO STEPIŠNIK PS PS od 31. 1. 2012 do 20. 3. 2013
ROMAN ŽVEGLIČ PS SLS od 14. 2. 2012 do 20. 3. 2013

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb
(ustanovljena 28. 1. 2012)
(predsednik, podpredsednik in 5 članov - skupaj 7 članov)
Predsednik:
DRAGUTIN MATE PS SDS od 2. 4. 2013
-

JERKO ČEHOVIN PS PS od 14. 12. 2012 do 2. 4. 2013
MAG. MELITA ŽUPEVC PS PS od 28. 1. 2012 do 14. 12. 2012

Podpredsednik:
FRANC PUKŠIČ PS SLS od 2. 4. 2013
-

SREČKO MEH PS SD od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013

Člani:
1.
2.
3.
4.
5.
-

RIHARD BRANISELJ PS DL od 31. 1. 2012
JERKO ČEHOVIN PS ZaAB od 31. 1. 2012
JOŽEF JEROVŠEK SDS od 3. 4. 2013
SREČKO MEH PS SD od 3. 4. 2013
MAG. TONIN MATEJ PS NSi od 31. 1. 2012

MAJA DIMITROVSKI PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
DRAGUTIN MATE PS SDS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
ROMAN JAKIČ PS PS od 31. 1. 2012 do 20. 3. 2013
FRANC PUKŠIČ PS SLS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
MAG. MELITA ŽUPEVC PS PS od 14. 12. 2012 do 2. 4. 2013

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu
(ustanovljena 28. 1. 2012)
(predsednik, podpredsednica in 11 članov - skupaj 13 članov)
Predsednik:
DANIJEL KRIVEC PS SDS od 2. 4. 2013
-

FRANC PUKŠIČ PS SLS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013

Podpredsednica:
TINA KOMEL PS PS od 8. 5. 2014
-

TINA KOMEL PS PS od 28. 1. 2012 do 20. 3. 2013
SAŠA KOS PS PS od 2. 4. 2013 do 8. 5. 2014

Člani:
1. SAMO BEVK PS SD od 31. 1. 2012
2. FRANC BREZNIK PS SDS od 31. 1. 2012
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3. MIRKO BRULC PS SD od 31. 1. 2012
4. DR. LÁSZLÓ GÖNCZ od 31. 1. 2012
5. IVAN HRŠAK PS DeSUS od 19. 4. 2012
6. JOŽEF KAVTIČNIK PS PS od 31. 1. 2012
7. BRANKO KURNJEK PS DL od 3. 4. 2013
8. LJUDMILA NOVAK PS NSi od 3. 4. 2013
9. MATEJA PUČNIK PS SDS od 31. 1. 2012
10. FRANC PUKŠIČ PS SLS od 3. 4. 2013
11. MAG. STANKO STEPIŠNIK PS PS od 14. 1. 2014
-

JOŽEF HORVAT PS NSi od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
POLONCA KOMAR PS DL od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
SAŠA KOS PS PS od 24. 5. 2012 do 2. 4. 2013
MITJA MERŠOL PS PS od 31. 1. 2012 do 24. 5. 2012
JANJA NAPAST PS SDS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
PETER ODER PS PS od 3. 4. 2013 do 11. 12. 2013
IVAN SIMČIČ PS DeSUS od 31. 1. 2012 do 18. 4. 2012

2.1.2 Druge komisije
Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti
(ustanovljena 28. 1. 2012)
(predsednica, podpredsednik in 5 članov - skupaj 7 članov)
Predsednica:
EVA IRGL PS SDS od 2. 4. 2013
-

TAMARA VONTA PS PS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013

Podpredsednik:
BRANKO KURNJEK PS DL od 2. 4. 2013
-

FRANC BREZNIK PS SDS od 26. 9. 2012 do 2. 4. 2013
IRENA TAVČAR PS SDS od 28. 1. 2012 do 26. 9. 2012

Člani:
1.
2.
3.
4.
5.
-

FRANC BREZNIK PS SDS od 3. 4. 2013
MAG. LEJLA HERCEGOVAC PS PS od 3. 4. 2013
TINA KOMEL PS PS od 26. 2. 2014
JANJA NAPAST PS SDS od 28. 6. 2012
MAG. MAJDA POTRATA PS SD od 31. 1. 2012
MAG. MIRJAM BON KLANJŠČEK PS PS od 11. 4. 2013 do 24. 2. 2014
MAG. LEJLA HERCEGOVAC PS PS od 31. 1. 2012 do 24. 5. 2012
EVA IRGL PS SDS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
JANJA KLASINC PS PS od 24. 5. 2012 do 2. 4. 2013
BRANKO KURNJEK PS DL od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013
MAG. TRUDA PEPELNIK PS DL od 31. 1. 2012 do 28. 12. 2012
MATEJA PUČNIK PS SDS od 31. 1. 2012 do 28. 12. 2012
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Ustavna komisija
(ustanovljena 21. 12. 2011)
(predsednica, 3 podpredsedniki in 15 članov - skupaj 19 članov)
Predsednica:
MAŠA KOCIPER PS ZaAB od 2. 4. 2013
-

DR. GREGOR VIRANT PS DL od 19. 1. 2012 do 20. 3. 2013

Podpredsedniki:
MITJA MERŠOL PS ZaAB od 2. 4. 2013
DR. VINKO GORENAK PS SDS od 2. 4. 2013
MARJANA KOTNIK POROPAT PS DeSUS od 2. 4. 2013
-

BORUT AMBROŽIČ PS PS od 28. 1. 2012 do 26. 9. 2012
FRANC BREZNIK PS SDS od 28. 1. 2012 do 19. 4. 2012
MATE DRAGUTIN PS SDS od 19. 4. 2012 do 2. 4. 2013
DR. VINKO GORENAK PS SDS 19. 1. 2012 do 28. 1. 2012
MAŠA KOCIPER PS PS od 19. 1. 2012 do 28. 1. 2012 in od 26. 9. 2012 do 2. 4. 2013

Člani:
1. RIHARD BRANISELJ PS DL od 3. 4. 2013
2. ZVONKO ČERNAČ PS SDS od 31. 1. 2012
3. DR. LÁSZLÓ GÖNCZ PS NS od 19. 1. 2012
4. MAG. BRANKO GRIMS PS SDS od 31. 1. 2012
5. MAG. KATARINA HOČEVAR PS DL od 3. 4. 2013
6. DARKO JAZBEC PS ZaAB od 3. 4. 2013
7. DR. LJUBICA JELUŠIČ PS SD od 2. 1. 2013
8. DR. JOŽEF KUNIČ PS ZaAB od 11. 4. 2013
9. DRAGUTIN MATE PS SDS od 24. 1. 2012
10. JANKO JANI MÖDERNDORFER PS ZaAB od 31. 1. 2012
11. MIHAEL PREVC PS SLS od 31. 1. 2012
12. JOŽE TANKO PS SDS od 19. 4. 2012
13. MAG. TONIN MATEJ PS NSi od 31. 1. 2012
14. JANKO VEBER PS SD od 31. 1. 2012
15. MAG. MELITA ŽUPEVC PS PS od 21. 12. 2011
-

FRANC BOGOVIČ PS SLS od 24. 1. 2012 do 28. 1. 2012
SAŠA CIGLAR PS SDS od 6. 2. 2013 do 20. 3. 2013
ROMAN JAKIČ PS PS od 19. 1. 2012 do 20. 3. 2013
DARKO JAZBEC PS PS od 3. 4. 2013 do 30. 4. 2014
MAŠA KOCIPER PS PS od 31. 1. 2012 do 26. 9. 2012
MARJANA KOTNIK POROPAT PS DeSUS od 19. 1. 2012 do 28. 1. 2012
DR. JOŽEF KUNIČ PS PS od 11. 4. 2013 do 30. 4. 2014
GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ PS PS od 19. 1. 2012 do 2. 4. 2013
PAHOR BORUT PS SD od 19. 1. 2012 do 22. 12. 2012
MATEJA PUČNIK PS SDS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ PS SDS od 31. 1. 2012 do 1. 2. 2013
TAMARA VONTA PS PS od 19. 1. 2012 do 28. 1. 2012 in od 26. 9. 2012 do 2. 4.
2013
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2.1.3 Odbori
Odbor za gospodarstvo
(ustanovljen 28. 1. 2012)
(predsednica, 2 podpredsednika in 14 članov - skupaj 17 članov)
Predsednica:
ALENKA PAVLIČ PS ZaAB od 2. 4. 2013
-

MATJAŽ HAN PS SD od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013

Podpredsednika:
FRANC BREZNIK PS SDS od 2. 4. 2013
SREČKO MEH PS SD od 2. 4. 2013
-

BOJAN STARMAN PS DL od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013
MAG. STANKO STEPIŠNIK PS PS od 28. 1. 2012 do 20. 3. 2013

Člani:
1. ZVONKO ČERNAČ PS SDS od 3. 4. 2013
2. BRANKO FICKO PS PS od 31. 1. 2012
3. IVAN HRŠAK PS DeSUS od 31. 1. 2012
4. DANIJEL KRIVEC PS SDS od 31. 1. 2012
5. DR. JOŽEF KUNIČ PS ZaAB od 8. 5. 2014
6. MAG. ANŽE LOGAR PS SDS od 4. 7. 2014
7. LJUDMILA NOVAK PS NSi od 3. 4. 2013
8. ALEKSANDRA OSTERMAN PS PS od 3. 4. 2013
9. MAG. MARKO POGAČNIK PS SDS od 31. 1. 2012
10. BRANKO SMODIŠ PS SD od 3. 4. 2013
11. BOJAN STARMAN PS DL od 3. 4. 2013
12. MAG. STANKO STEPIŠNIK PS PS od 8. 5. 2014
13. JOŽE VELIKONJA PS PS od 31. 1. 2012
14. ROMAN ŽVEGLIČ PS SLS od 14. 2. 2012 do 2. 10. 2012 in od 7. 7. 2014
-

FRANC BOGOVIČ PS SLS od 31. 1. 2012 do 10. 2. 2012 in od 8. 5. 2014 do 1. 7.
2014
RENATA BRUNSKOLE PS PS od 3. 4.2013 do 8. 5. 2014
BRANE GOLUBOVIĆ PS PS od 3. 4.2013 do 6. 5. 2014
JOŽEF HORVAT PS NSi od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
RADO LIKAR PS SDS od 6. 2. 2013 do 20. 3. 2013
SREČKO MEH PS SD od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
JAKOB PRESEČNIK PS SLS od 2. 10. 2012 do 2. 4. 2013
MAG. DAMJANA PETAVAR DOBOVŠEK PS SDS od 15. 2. 2012 do 20. 3. 2013
PATRICIJA ŠULIN PS SDS 15. 2. 2012 do 20. 3. 2013
ROMANA TOMC PS SDS od 31. 1. 2012 do 1. 7. 2014
MAG. ANDREJ VIZJAK PS SDS od 31. 1. 2012 do 10. 2. 2012

Odbor za infrastrukturo in prostor
(ustanovljen 28. 1. 2012)
(predsednik, 3 podpredsedniki in 13 članov - skupaj 17 članov)
Predsednik:
SAMO BEVK PS SD od 2. 4. 2013
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-

DANIJEL KRIVEC PS SDS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013

Podpredsedniki:
JOŽE VELIKONJA PS PS od 2. 4. 2013
LJUBO ŽNIDAR PS SDS od 2. 4. 2013
IVA DIMIC PS NSi od 2. 4. 2013
-

GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ PS PS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013
MARIJA PLEVČAK PS DeSUS od 19. 4. 2012 do 2. 4. 2013
IVAN SIMČIČ PS DeSUS od 28. 1. 2012 do 19. 4. 2012

Člani:
1. RENATA BRUNSKOLE PS PS od 24. 5. 2012
2. ZVONKO ČERNAČ PS SDS od 3. 4. 2013
3. DARKO JAZBEC PS ZaAB od 8. 5. 2014
4. ALJOŠA JERIČ PS ZaAB od 7. 3. 2014
5. MARJANA KOTNIK POROPAT PS DeSUS od 3. 4. 2013
6. DANIJEL KRIVEC PS SDS od 3. 4. 2013
7. ZVONKO LAH PS SDS od 31. 1. 2012
8. SREČKO MEH PS SD od 31. 1. 2012
9. MARKO PAVLIŠIČ PS DL od 3. 4. 2013
10. MARIJAN POJBIČ PS SDS od 31. 1. 2012
11. MAG. STANKO STEPIŠNIK PS PS od 14. 1. 2014
12. KRISTINA VALENČIČ PS DL od 10. 4. 2012
13. ROMAN ŽVEGLIČ PS SLS od 7. 7. 2014
-

FRANC BOGOVIČ PS SLS od 3. 4. 2013 do 1. 7. 2014
JERKO ČEHOVIN PS PS od 31. 1. 2012 do 24. 5. 2012
ANDREJ ČUŠ PS SDS od 6. 2. 2013 do 2. 4. 2013
ALENKA KOREN GOMBOC PS SDS od 23. 10. 2012 do 7. 2. 2013
BRANKO MARINIČ PS SDS od 31. 1. 2012 do 1. 2. 2013
LJUDMILA NOVAK PS NSi od 31. 1. 2012 do 10. 2. 2012
ALENKA PAVLIČ PS PS od 3. 4. 2013 do 14. 1. 2014
JANEZ RIBIČ PS SLS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
JANEZ VASLE PS NSi od 14. 2. 2012 do 20. 3. 2013
JOŽE VELIKONJA PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
MAG. IVAN VOGRIN PS DL od 31. 1. 2012 do 10. 4. 2013
MAG. BARBARA ŽGAJNER PS PS od 31. 1. 2012 do 8. 5. 2014
MAG. DEJAN ŽIDAN PS SD od 31. 1. 2012 do 20. 3. 2013
LJUBO ŽNIDAR PS SDS od 31. 1. 2012 do 16. 10. 2012 in od 7. 2. 2013 do 2. 4.
2013

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje
(ustanovljen 28. 1. 2012)
(predsednik, 2 podpredsednika in 12 članov - skupaj 15 članov)
Predsednik:
JAKOB PRESEČNIK PS SLS od 2. 4. 2013
-

MAG. DEJAN ŽIDAN PS SD od 28. 1. 2012 do 20. 3. 2013

Podpredsednika:
BRANKO FICKO PS PS od 2. 4. 2013
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ZVONKO LAH PS SDS od 28. 1 2012
-

FRANC BOGOVIČ PS SLS od 28. 1. 2012 do 10. 2. 2012
ROMAN ŽVEGLIČ PS SLS od 9. 3. 2012 do 20. 3. 2013

Člani:
1. MIRKO BRULC PS SD od 27. 2. 2013
2. JERKO ČEHOVIN PS PS od 31. 1. 2012
3. IVA DIMIC PS NSi od 3. 4. 2013
4. MAG. KATARINA HOČEVAR PS DL od 31. 1. 2012
5. ROBERT HROVAT PS SDS od 15. 2. 2012
6. MAG. JANA JENKO PS DeSUS od 31. 1. 2012
7. ALJOŠA JERIČ PS ZaAB od 14. 1. 2014
8. DR. JOŽEF KUNIČ PS ZaAB od 8. 5. 22014
9. BRANKO KURNJEK PS DL od 28. 1. 2013
10. TOMAŽ LISEC PS SDS od 31. 1. 2012
11. JOŽE VELIKONJA PS PS od 13. 9. 2012
12. LJUBO ŽNIDAR PS SDS od 31. 1. 2012 do 16. 10. 2012 in od 7. 2. 2013
-

BORUT AMBROŽIČ PS PS od 29. 5. 2012 do 6. 9. 2012
DRAGAN BOSNIĆ PS PS od 31. 1. 2012 do 30. 4. 2014
RIHARD BRANISELJ PS DL od 10. 4. 2012 do 28. 1. 2013
ZVONKO ČERNAČ PS SDS od 31. 1. 2012 do 10. 2. 2012
BRANKO FICKO PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
BRANE GOLUBOVIĆ PS PS od 30. 4. 2014 do 14. 1. 2014
ALENKA KOREN GOMBOC PS SDS od 23. 10. 2013 do 7.2. 2013
GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
LJUDMILA NOVAK PS NSi od 31. 1. 2012 do 10.2. 2012
ALENKA PAVLIČ PS PS od 31. 1. 2012 do 29. 5. 2012
MAG. ŠTEFAN TISEL PS SDS od 31. 1. 2012 do 19. 12. 2013
JANEZ VASLE PS NSi od 14. 2. 2012 do 20. 3. 2013
JANKO VEBER PS SD od 31. 1. 2012 do 27. 2. 2013
MAG. IVAN VOGRIN PS DL od 31. 1. 2012 do 10. 4. 2012

Odbor za finance in monetarno politiko
(ustanovljen 21. 12. 2011)
(predsednik, 3 podpredsedniki in 15 članov - skupaj 19 članov)
Predsednik:
BOJAN STARMAN PS DL od 2. 4. 2013
-

MAG. ANDREJ ŠIRCELJ PS SDS od 21. 12. 2011 do 1. 2. 2013
PATRICIJA ŠULIN PS SDS 7. 2. 2013 do 20. 3. 2013

Podpredsedniki:
MATEVŽ FRANGEŽ PS SD od 21. 12. 2011
GRILL IVAN PS SDS od 2. 4. 2013
ALOJZIJ POTOČNIK PS ZaAB od 2. 4. 2013
-

JERKO ČEHOVIN PS PS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013
KARL VIKTOR ERJAVEC PS DeSUS od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012

Člani:
1. ROBERTO BATTELLI PS NS od 21. 12. 2011
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2. RENATA BRUNSKOLE PS PS od 21. 12. 2011
3. JERKO ČEHOVIN PS PS od 3. 4. 2013
4. MATJAŽ HAN PS SD od 3. 4. 2013
5. JOŽEF HORVAT PS NSi od 21. 12. 2011
6. MAG. ANŽE LOGAR PS SDS od 4. 7. 2014
7. ALEKSANDRA OSTERMAN PS PS od 3. 4. 2013
8. ALENKA PAVLIČ PS PS od 3. 4. 2013
9. MARKO PAVLIŠIČ PS DL od 3. 4. 2013
10. MARIJA PLEVČAK PS DeSUS od 14. 2. 2012
11. MAG. MARKO POGAČNIK PS SDS od 21. 12. 2011
12. MAG. STANKO STEPIŠNIK PS PS od 24. 5. 2012 do 20. 3. 2013 in od 14. 1. 2014
13. MAG. ANDREJ ŠIRCELJ PS SDS od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012 in od 3. 4. 2013
14. MAG. ANDREJ VIZJAK PS SDS od 21. 12. 2011
15. ROMAN ŽVEGLIČ PS SLS od 2. 10. 2012
-

MAG. MIRJAM BON KLANJŠČEK PS PS od 11. 4. 2013 do 14. 1. 2014
FRANC BOGOVIČ PS SLS od 3. 4. 2013 do 1. 7. 2014
MAG. ALENKA BRATUŠEK PS PS od 21. 12. 2011 do 27. 2. 2013
SAŠA CIGLAR PS SDS od 7. 2. 2013 do 20. 3. 2013
ZVONKO ČERNAČ PS SDS od 21. 12. 2011 do 10. 2. 2012
DR. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ PS SD od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
MAJA DIMITROVSKI PS PS od 21. 12. 2011 do 24. 5. 2012
KARL VIKTOR ERJAVEC PS DeSUS od 31. 1. 2012 do 28. 1. 2012
BRANE GOLUBOVIĆ PS PS od 14. 1. 2014 do 6. 5. 2014
ALJOŠA JERIČ PS PS od 3. 4. 2013 do 20. 9. 2013
RADO LIKAR PS SDS od 6. 2. 2013 do 20. 3. 2013
MAG. DAMJANA PETAVAR DOBOVŠEK PS SDS od 15. 2. 2012 do 20. 3. 2013
ALOJZIJ POTOČNIK PS PS od 21. 12. 2011 do 2. 4. 2013
BOJAN STARMAN PS DL od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012
BOJAN STARMAN PS DL od 21. 12. 2011 do 2. 4. 2012
PATRICIJA ŠULIN PS SDS od 15. 2. 2012 do 7. 2. 2013
ROMANA TOMC PS SDS od 21. 12. 2011 do 1. 7. 2014
KRISTINA VALENČIČ PS DL od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012
JANKO VEBER PS SD od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012
TAMARA VONTA PS PS od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012
MATJAŽ ZANOŠKAR PS PS od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012
MAG. RADOVAN ŽERJAV PS SLS od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012

Odbor za zunanjo politiko
(ustanovljen 28. 1. 2012)
(predsednica, 2 podpredsednika in 15 članov - skupaj 18 članov)
Predsednica:
JANJA KLASINC PS PS od 2. 4. 2013
-

JOŽEF HORVAT PS NSi od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013

Podpredsednika:
JOŽEF JEROVŠEK SDS od 28. 1. 2012
DR. JOŽEF KUNIČ PS ZaAB od 24. 4. 2013
-

JANJA KLASINC PS PS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013
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Člani:
1. SAMO BEVK PS SD od 31. 1. 2012
2. JERKO ČEHOVIN PS PS od 31. 1. 2012
3. MAJA DIMITROVSKI PS PS od 24. 5. 2012
4. MATE DRAGUTIN PS SDS od 31. 1. 2012
5. MAG. BRANKO GRIMS PS SDS od 31. 1. 2012
6. JOŽEF HORVAT PS NSi od 3. 4. 2013
7. DR. LJUBICA JELUŠIČ PS SD od 2. 1. 2013
8. MAG. JANA JENKO PS DeSUS od 19. 4. 2012
9. POLONCA KOMAR PS DL od 31. 1. 2012
10. TINA KOMEL PS PS od 26. 2. 2014
11. DANIJEL KRIVEC PS SDS od 31. 1. 2012
12. MITJA MERŠOL PS ZaAB od 31. 1. 2012
13. FRANC PUKŠIČ PS SLS od 31. 1. 2012
14. SONJA RAMŠAK PS SDS od 31. 1. 2012
15. MAG. ANDREJ ŠIRCELJ PS SDS od 3. 4. 2013
-

MAG. MIRJAM BON KLANJŠČEK PS PS od 14. 1. 2014 do 24. 2. 2014
KARL VIKTOR ERJAVEC PS DeSUS od 31. 1. 2012 do 10. 2. 2012
ALJOŠA JERIČ PS PS od od 3. 4. 2013 do 14. 1. 2014
ROMAN JAKIČ PS PS od 31.1.2012 do 20. 3. 2013
SAŠA KOS PS PS od 31. 1. 2012 do 24. 5. 2012
PAHOR BORUT PS SD od 31.1.2012 do 22. 12. 2012
MAG. TRUDA PEPELNIK PS DL od 10. 4. 2012 do 28. 12. 2012
MARIJA PLEVČAK PS DeSUS od 14. 2. 2012 do 19. 4. 2012
MAG. IVAN VOGRIN PS DL od 31. 1. 2012 do 10. 4. 2012
TAMARA VONTA PS PS od 24. 5. 2012 do 2. 4. 2013
MAG. MELITA ŽUPEVC PS PS od 31. 1. 2012 do 24.5. 2012

Odbor za obrambo
(ustanovljen 28. 1. 2012)
(predsednik, 2 podpredsednika in 12 članov - skupaj 15 članov)
Predsednik:
FRANC JURŠA PS DeSUS od 28. 1. 2012
Podpredsednika:
MARIJAN POJBIČ PS SDS od 2. 4. 2013
MAG. STANKO STEPIŠNIK PS PS od 8. 5. 2014
-

MATJAŽ ZANOŠKAR PS PS od 28. 1. 2012 do 8. 5. 2014

Člani:
1. FRANC BREZNIK PS SDS od 31. 1. 2012
2. ANDREJ ČUŠ PS SDS od 3. 4. 2013
3. DR. LJUBICA JELUŠIČ PS SD od 2. 1. 2013
4. POLONCA KOMAR PS DL od 10. 4. 2012
5. ALENKA LAMPE PS PS od 27. 5. 2014
6. MITJA MERŠOL PS PS od 8. 5. 2014
7. ALENKA PAVLIČ PS ZaAB od 14. 1. 2014
8. SONJA RAMŠAK PS SDS od 31.1.2012
9. JANEZ RIBIČ PS SLS od 31.1.2012
10. MAG. ŠTEFAN TISEL PS SDS od 19. 12. 2013
11. MAG. MATEJ TONIN PS NSi od 31. 1. 2012
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12. MAG. MELITA ŽUPEVC PS PS od 31. 1. 2012
-

JOŽEF HORVAT PS NSi od 15. 2. 2012 do 19. 12. 2013
SAŠA KOS PS PS od 31. 1. 2012 do 30. 4. 2014
PETER ODER PS PS 3. 4. 2013 do 11. 12. 2013
PAHOR BORUT PS SD od 31.1.2012 do 22. 12. 2012
MARIJAN POJBIČ PS SDS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
PETER VILFAN PS PS od 31. 1. 2012 do 14. 5. 2014
MAG. IVAN VOGRIN PS DL od 31. 1. 2012 do 10. 4. 2012
LJUBO ŽNIDAR PS SDS od 31. 1. 2012 do 15. 2. 2012

Odbor za zdravstvo
(ustanovljen 28. 1. 2012)
(predsednica, 2 podpredsednici in 12 članov - skupaj 15 članov)
Predsednica:
ALENKA JERAJ PS SDS od 2. 4. 2013
-

MAG. LEJLA HERCEGOVAC PS PS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013

Podpredsednici:
MAG. LEJLA HERCEGOVAC PS PS od 2. 4. 2013
IRENA TAVČAR PS SDS od 8. 5. 2014
-

LJUDMILA NOVAK PS NSi od 28. 1. 2012 do 10. 2. 2012
MAG. ŠTEFAN TISEL PS SDS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013
JANEZ VASLE PS NSi od 9. 3. 2012 do 20. 3. 2013

Člani:
1. ALENKA BIKAR PS PS od 3. 4. 2013
2. DR. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ PS SD od 31. 1. 2012
3. IVA DIMIC PS NSi od 17. 9. 2013
4. BRANKO FICKO PS PS od 3. 4. 2013
5. IVAN HRŠAK PS DeSUS od 31. 1. 2012
6. GRILL IVAN PS SDS od 31. 1. 2012
7. DARKO JAZBEC PS PS ZaAB od 31. 1. 2012
8. JANKO JANI MÖDERNDORFER PS PS od 8. 5. 2014
9. JASMINA OPEC PS SLS od 8. 5. 2014
10. MARIJAN POJBIČ PS SDS od 31. 1. 2012
11. MAG. ŠTEFAN TISEL PS SDS od 3. 4. 2013
12. KRISTINA VALENČIČ PS DL od 31. 1. 2012
-

BORUT AMBROŽIČ PS PS od 31. 1. 2012 do 6. 9. 2012
FRANC BOGOVIČ PS SLS od 4. 9. 2013 do 8. 5. 2014
FRANC BREZNIK PS SDS od 15. 2. 2012 do 17. 7. 2012
BRANE GOLUBOVIĆ PS PS od 14. 1. 2014 do 6. 5. 2014
TOMAŽ LISEC PS SDS od 31. 1. 2012 do 15. 2. 2012
DRAGUTIN MATE PS SDS od 31. 1. 2012 do 15. 2. 2012
GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
JANJA NAPAST PS SDS od 15. 2. 2012 do 15. 6. 2012
PETER ODER PS PS od 3. 4. 2013 do 11. 12. 2013
JAKOB PRESEČNIK PS SLS od 31. 1. 2012 do 10. 2. 2012 in od 3. 4. 2013 do 4. 9.
2013
JANEZ RIBIČ PS SLS od 10. 2. 2012 do 2. 4. 2013
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-

PATRICIJA ŠULIN PS SDS od 15. 2. 2012 do 20. 3. 2013
IRENA TAVČAR PS SDS od 17. 7. 2012 do 8. 5. 2014
MAG. BARBARA ŽGAJNER PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino
(ustanovljen 28. 3. 2013)
(predsednica, 3 podpredsednice in 13 članov - skupaj 17 članov)
Predsednica:
SAŠA KOS PS PS od 8. 5. 2014
-

JOŽEF KAVTIČNIK PS PS od 3. 4. 2013 do 8. 5. 2014

Podpredsednice:
LJUDMILA NOVAK PS NSi od 2. 4. 2013
MARIJA PLEVČAK PS DeSUS od 2. 4. 2013
MATEJA PUČNIK PS SDS od 2. 4. 2013
Člani:
1. ANDREJ ČUŠ PS SDS od 6. 2. 2013
2. DR. LÁSZLÓ GÖNCZ PS NS od 31. 1. 2012
3. GRILL IVAN PS SDS od 31. 1. 2012
4. MAG. BRANKO GRIMS PS SDS od 3. 4. 2013
5. MAG. LEJLA HERCEGOVAC PS PS od 31. 1. 2012
6. ALJOŠA JERIČ PS ZaAB od 8. 5. 2014
7. JOŽEF KAVTIČNIK PS PS od 8. 5. 2014
8. BRANKO KURNJEK PS DL od 28. 1. 2013
9. ALENKA LAMPE PS PS od 27. 5. 2014
10. MAG. MAJDA POTRATA PS SD od 31. 1. 2012
11. JANJA NAPAST PS SDS od 31. 1. 2012
12. MIHAEL PREVC PS SLS od 31. 1. 2012
13. BRANKO SMODIŠ PS SD od 3. 4. 2013
-

MAG. MIRJAM BON KLANJŠČEK PS PS od 11. 4. 2013 do 24. 2. 2014
TINA KOMEL PS PS od 26. 2. 2014 do 8. 5. 2014
PETER VILFAN PS PS 3. 4. 2013 od 14. 5. 2014

Odbor za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino**
(ustanovljen 28. 1. 2012, prenehal delovati 2. 4. 2013)
(predsednica, 2 podpredsednika in 16 članov - skupaj 19 članov)
Predsednik:
- MAG. BRANKO GRIMS PS SDS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013
Podpredsednika:
- JOŽEF KAVTIČNIK PS PS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- MATEJA PUČNIK PS SDS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013
Člani:
- SAMO BEVK PS SD od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- DRAGAN BOSNIĆ PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- MAJA DIMITROVSKI PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- DR. LÁSZLÓ GÖNCZ PS NS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
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-

GRILL IVAN PS SDS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
MAG. LEJLA HERCEGOVAC PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
JOŽEF JEROVŠEK SDS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
POLONCA KOMAR PS DL od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
MARJANA KOTNIK POROPAT PS DeSUS od 19. 4. 2012 do 2. 4. 2013
BRANKO MARINIČ PS SDS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
JANJA NAPAST PS SDS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
MAG. TRUDA PEPELNIK PS DL od 31. 1. 2012 do 28. 12. 2012
MAG. MAJDA POTRATA PS SD od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
MIHAEL PREVC PS SLS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
IVAN SIMČIČ PS DeSUS od 31. 1. 2012 do 18. 4. 2012
PETER VILFAN PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
TAMARA VONTA PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide
(ustanovljen 28. 1. 2012)
(predsednica, 3 podpredsedniki in 15 članov - skupaj 19 članov)
Predsednica:
DR. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ PS SD od 2. 4. 2013
-

ALENKA JERAJ PS SDS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013

Podpredsedniki:
MAG. JANA JENKO PS DeSUS od 28. 1. 2012
MAG. ŠTEFAN TISEL PS SDS od 2. 4. 2013
MAG. BARBARA ŽGAJNER PS PS od 2. 4. 2013
-

DR. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ PS SD od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013

Člani:
1. IVA DIMIC PS NSi od 31. 1. 2012
2. MAJA DIMITROVSKI PS PS od 13. 9. 2012
3. MATEVŽ FRANGEŽ PS SD od 31. 1. 2012
4. DARKO JAZBEC PS PS ZaAB od 31. 1. 2012
5. ALENKA JERAJ PS SDS od 3. 4. 2013
6. TINA KOMEL PS PS od 26. 2. 2014
7. BRANKO KURNJEK PS DL od 28. 1. 2013
8. ALENKA LAMPE PS PS od 27. 5. 2014
9. MAG. ANŽE LOGAR PS SDS od 4. 7. 2014
10. MARIJAN POJBIČ PS SDS od 3. 4. 2013
11. JAKOB PRESEČNIK PS SLS od 10. 2. 2012
12. MATEJA PUČNIK PS SDS od 8. 5. 2014
13. IRENA TAVČAR PS SDS od 31. 1. 2012
14. KRISTINA VALENČIČ PS DL od 3. 4. 2013
15. MAG. ANDREJ VIZJAK PS SDS od do 3. 4. 2013
-

BORUT AMBROŽIČ PS PS od 31. 1. 2012 do 6. 9. 2012
MAG. MIRJAM BON KLANJŠČEK PS PS od 11. 4. 2013 do 24. 2. 2014
DRAGAN BOSNIĆ PS PS od 31. 1. 2012 do 30. 4. 2014
TOMAŽ LISEC PS SDS od 15. 2. 2012 do 2. 4. 2013
PETER ODER PS PS od 3. 4. 2013 do 11. 12. 2013
MAG. ŠTEFAN TISEL PS SDS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
ROMANA TOMC PS SDS od 31. 1. 2012 do 1. 7. 2014
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-

PETER VILFAN PS PS od 14. 1. 2014 do 14. 5. 2014
MAG. BARBARA ŽGAJNER PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013

Odbor za zadeve Evropske unije
(ustanovljen 21. 12. 2011)
(predsednik, 2 podpredsednici in 12 članov - skupaj 15 članov)
Predsednik:
JOŽEF HORVAT PS NSi od 2. 4. 2013
-

MAG. BRANKO GRIMS PS SDS od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012
ROMAN JAKIČ PS PS od 28. 1. 2012 do 20. 3. 2013

Podpredsednici:
DR. LJUBICA JELUŠIČ PS SD od 2. 4. 2013
ALEKSANDRA OSTERMAN PS PS od 2. 4. 2013
-

JAKOB PRESEČNIK PS SLS od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012
MAG. MARKO POGAČNIK PS SDS od 28. 1. 2012 do 1. 2. 2013
IVA DIMIC PS NSi od od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013
RADO LIKAR PS SDS od 7. 2. 2013 do 20. 3. 2013

Člani:
1. ANDREJ ČUŠ PS SDS od 6. 2. 2013
2. ROBERT HROVAT PS SDS od 15. 2. 2012
3. MAG. JANA JENKO PS DeSUS od 21. 12. 2011
4. JANJA KLASINC PS PS od 21. 12. 2011
5. POLONCA KOMAR PS DL od 21. 12. 2011
6. SAŠA KOS PS PS od 31. 1. 2012
7. DR. JOŽEF KUNIČ PS ZaAB od 11. 4. 2013
8. MITJA MERŠOL PS ZaAB od 31. 1. 2012
9. JANJA NAPAST PS SDS od 21. 12. 2011
10. JAKOB PRESEČNIK PS SLS od 31. 1. 2012
11. IRENA TAVČAR PS SDS od 21. 12. 2011
12. LJUBO ŽNIDAR PS SDS od 31. 1. 2012 do 15. 2. 2012 in od 3. 4. 2013
-

FRANC BREZNIK PS SDS od 3. 4. 2013 do 15. 6. 2012
MATEVŽ FRANGEŽ PS SD od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012
ROMAN JAKIČ PS PS od 31. 1. 2012 do 28. 1. 2012
JOŽEF JEROVŠEK SDS od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012
TINA KOMEL PS PS od 31. 1. 2012 do 28. 1. 2012
BRANKO MARINIČ PS SDS od 31. 1. 2012 do 1. 2. 2013
DRAGUTIN MATE PS SDS od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012
LJUDMILA NOVAK PS NSi od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012
IVAN PIŠEK PS SDS od 15. 2. 2012 do 20. 3. 2012
MAG. ŠTEFAN TISEL PS SDS od 31. 1. 2012 do 15. 2. 2012
MAG. BARBARA ŽGAJNER PS PS od od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012
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Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
(ustanovljen 28. 3. 2013)
(predsednik, 2 podpredsednika in 14 članov - skupaj 17 članov)
Predsednik:
JERKO ČEHOVIN PS PS od 2. 4. 2013
Podpredsednika:
TOMAŽ LISEC PS SDS od 2. 4. 2013
KRISTINA VALENČIČ PS DL od 2. 4. 2013
Člani:
1. ALENKA BIKAR PS PS od 3. 4. 2013
2. MATE DRAGUTIN PS SDS od 8. 5. 2014
3. JOŽEF HORVAT PS NSi od 3. 4. 2013
4. MAG. KATARINA HOČEVAR PS DL od 3. 4. 2013
5. IVAN HRŠAK PS DeSUS od 3. 4. 2013
6. EVA IRGL PS SDS od 3. 4. 2013
7. ALENKA JERAJ PS SDS od 3. 4. 2013
8. JOŽEF JEROVŠEK SDS od 3. 4. 2013
9. JANJA KLASINC PS PS od 3. 4. 2013
10. MAŠA KOCIPER PS PS od 8. 5. 2014
11. JASMINA OPEC PS SLS od 3. 4. 2013
12. ALOJZIJ POTOČNIK PS ZaAB od 3. 4. 2013
13. MAG. MAJDA POTRATA PS SD od 3. 4. 2013
14. SONJA RAMŠAK PS SDS od 3. 4. 2013
-

JOŽEF KAVTIČNIK PS PS od 3. 4. 2013 do 8. 5. 2014
MATJAŽ ZANOŠKAR PS PS od 3. 4. 2013 do 30. 4. 2014

Odbor za notranje zadeve**
(ustanovljen 28. 1. 2012, prenehal delovati 3. 4. 2013)
(predsednik, 2 podpredsednika in 12 članov - skupaj 15 članov)
Predsednica:
- MAŠA KOCIPER PS PS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013
Podpredsedniki:
- TOMAŽ LISEC PS SDS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- MAG. RADOVAN ŽERJAV PS SLS od 28. 1. 2012 do 10. 2. 2012
- JASMINA OPEC PS SLS od 9. 3. 2012 do 20. 3. 2013
Člani:
- BORUT AMBROŽIČ PS PS od 31. 1. 2012 do 6. 9. 2012
- ALENKA BIKAR PS PS od 24. 5. 2012 do 2. 4. 2013
- RIHARD BRANISELJ PS DL od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- JERKO ČEHOVIN PS PS od 24. 5. 2012 do 2. 4. 2013
- DR. VINKO GORENAK PS SDS od 31. 1. 2012 do 10. 2. 2012
- IVAN HRŠAK PS DeSUS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- EVA IRGL PS SDS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- ROMAN JAKIČ PS PS od 19. 9. 2012 do 20. 3. 2013
- ALENKA JERAJ PS SDS od 15. 2. 2012 do 2. 4. 2013
- JOŽEF JEROVŠEK SDS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- JOŽEF KAVTIČNIK PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
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-

MAG. MAJDA POTRATA PS SD od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
IVAN PIŠEK PS SDS od 15. 2. 2012 do 20. 3. 2012
SONJA RAMŠAK PS SDS od 31. 1. 2012 do 15. 2. 2012
MAG. STANKO STEPIŠNIK PS PS od 31. 1. 2012 do 24. 5. 2012
KRISTINA VALENČIČ PS DL od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
JOŽE VELIKONJA PS PS od 31. 1. 2012 do 24. 5. 2012

Odbor za pravosodje
(ustanovljen 28. 3. 2013)
(predsednik, 2 podpredsednika in 12 članov - skupaj 15 članov)
Predsednik:
MAG. BRANKO GRIMS PS SDS od 2. 4. 2013
Podpredsednika:
ALJOŠA JERIČ PS ZaAB od 2. 4. 2013
JASMINA OPEC PS SLS od 2. 4. 2013
Člani:
1. RIHARD BRANISELJ PS DL od 3. 4. 2013
2. MIRKO BRULC PS SD od 3. 4. 2013
3. IVA DIMIC PS NSi od 3. 4. 2013
4. BRANKO FICKO PS PS od 3. 4. 2013
5. DR. VINKO GORENAK PS SDS od 3. 4. 2013
6. EVA IRGL PS SDS od 3. 4. 2013
7. MAŠA KOCIPER PS ZaAB od 2. 4. 2013
8. MARJANA KOTNIK POROPAT PS DeSUS od 3. 4. 2013
9. DR. JOŽEF KUNIČ PS ZaAB od 4. 9. 2013
10. TOMAŽ LISEC PS SDS od 3. 4. 2013
11. MATEJA PUČNIK PS SDS od 9. 4. 2013
12. MAG. STANKO STEPIŠNIK PS PS od 8. 5. 2014
-

SONJA RAMŠAK PS SDS od 3. 4. 2013 do 9. 4. 2013
MATJAŽ ZANOŠKAR PS PS od 3. 4. 2013 do 30. 4.2014

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje*
(ustanovljen 21. 12. 2011, prenehal delovati 27. 1. 2012)
(predsednica, 2 podpredsednika in 16 članov - skupaj 19 članov)
Predsednica:
- DR. VINKO GORENAK od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
Podpredsednika:
- MIHAEL PREVC PS SLS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- KRISTINA VALENČIČ PS DLGV od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
Člani:
- MAG. BORUT AMBROŽIČ PS PS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- RIHARD BRANISELJ PS DLGV od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- MIRKO BRULC PS SD od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- DR. VINKO GORENAK PS SDS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- DR. LÁSZLÓ GÖNCZ PS NS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- EVA IRGL PS SDS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
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-

ALENKA JERAJ PS SDS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
JOŽEF JEROVŠEK PS SDS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
JOŽEF KAVTIČNIK PS PS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
MAG. MARJANA KOTNIK POROPAT PS DESUS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
JANI MODERNDORFER PS PS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
MAG. MAJDA POTRATA PS SD od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
SONJA RAMŠAK PS SDS od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012
MAG. STANKO STEPIŠNIK PS PS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
MAG. MATEJ TONIN PS NSI od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
JOŽE VELIKONJA PS PS od 21. 12. 2011 do 28. 1. 2012

Odbor za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo**
(ustanovljen 28. 1. 2012, prenehal delovati 2. 4. 2013)
(predsednica, 2 podpredsednici in 16 članov - skupaj 19 članov)
Predsednica:
- EVA IRGL PS SDS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013
Podpredsednici:
- MAG. BARBARA ŽGAJNER PS PS od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- KRISTINA VALENČIČ PS DL od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013
Člani:
- MAG. ALENKA BRATUŠEK PS PS od 31. 1. 2012 do 27. 1. 2012
- MIRKO BRULC PS SD od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- RENATA BRUNSKOLE PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4.2013
- IVA DIMIC PS NSi od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- DR. LÁSZLÓ GÖNCZ PS NS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- DR. VINKO GORENAK PS SDS od 31. 1. 2012 do 10. 2. 2012 do 2. 4. 2013
- MATJAŽ HAN PS SD od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- MAG. KATARINA HOČEVAR PS DL od 31. 1. 2013 do 2. 4. 2013
- ALENKA JERAJ PS SDS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- JOŽEF JEROVŠEK SDS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- MAŠA KOCIPER PS ZaAB od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- MARJANA KOTNIK POROPAT PS DeSUS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- JASMINA OPEC PS SLS od 14. 2. 2012 do 20. 3. 2013
- MAG. DAMJANA PETAVAR DOBOVŠEK PS SDS od 15. 2. 2012 do 20. 3. 2013
- IVAN PIŠEK PS SDS od 15. 2. 2012 do 20. 3. 2013
- ALOJZIJ POTOČNIK PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- SONJA RAMŠAK PS SDS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- MATJAŽ ZANOŠKAR PS PS od 31. 1. 2012 do 2. 4. 2013
- MAG. RADOVAN ŽERJAV PS SLS od 31. 1. 2012 do 10. 2. 2012
Odbor za kulturo
(ustanovljen 2. 4. 2013)
(predsednica, 2 podpredsednika in 12 članov - skupaj 15 članov)
Predsednica:
MAG. MAJDA POTRATA PS SD od 2. 4. 2013
Podpredsednika:
ALENKA BIKAR PS PS od 8. 5. 2014
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ANDREJ ČUŠ PS SDS od 2. 4. 2013
-

DRAGAN BOSNIĆ PS PS od 2. 4. 2013 do 8. 5. 2014

Člani:
- SAMO BEVK PS SD od 3. 4. 2013
- DR. LÁSZLÓ GÖNCZ PS NS od 3. 4. 2013
- ALENKA JERAJ PS SDS od 3. 4. 2013
- ALJOŠA JERIČ PS ZaAB od 3. 4. 2013
- JOŽEF JEROVŠEK SDS od 3. 4. 2013
- JOŽEF KAVTIČNIK PS PS od 3. 4. 2013
- POLONCA KOMAR PS DL od 3. 4. 2013
- MARJANA KOTNIK POROPAT PS DeSUS od 3. 4. 2013
- MITJA MERŠOL PS PS od 3. 4. 2013
- JANJA NAPAST PS SDS od 3. 4. 2013
- LJUDMILA NOVAK PS NSi od 3. 4. 2013
- JANEZ RIBIČ PS SLS od 3. 4. 2013
Skupni odbor*
(ustanovljen 21. 12. 2011 prenehal delovati 27. 1. 2012)
(predsednica, podpredsednik in 15 članov - skupaj 17 članov)
Predsednica:
- MAG. MAJDA POTRATA PS SD od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
Podpredsednik:
- DANIJEL KRIVEC PS SDS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
Člani:
- FRANC BREZNIK PS SDS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- IVA DIMIC PS NSi od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- DR. LÁSZLÓ GÖNCZ PS NS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- MATJAŽ HAN PS SD od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- MAG. KATARINA HOČEVAR od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- ROMAN JAKIČ PS PS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- JANJA KLASINC PS PS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- TINA KOMEL PS PS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- ZVONKO LAH PS SDS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- MITJA MERŠOL PS PS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- JAKOB PRESEČNIK PS SLS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- MATEJA PUČNIK PS SDS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- IVAN SIMČIČ PS DeSUS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- MAG. BARBARA ŽGAJNER PS PS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
- LJUBO ŽNIDAR PS SDS od 21. 12. 2011 do 27. 1. 2012
*

Skupni odbor in Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje sta 27. 1. 2012
prenehala delovati v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah
delovnih teles Državnega zbora - OdUNDTDZ-3 (Ur. l. RS, št. 7/12 z dne 31. 1. 2011).
**
Odbor za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino, Odbor za pravosodje, javno
upravo in lokalno samoupravo in Odbor za notranje zadeve od 2. 4. 2013 niso več delovali v skladu z
Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega
zbora - OdUNDTDZ-3B (Ur. l. RS, št. 28/13 z dne 2. 4. 2013).
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2.2

Preiskovalne komisije

PK 1 – Preiskovalna komisija za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin
(Akt o odreditvi PK: 31. 1. 2013)
(Sklep o imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov: 7. 2.
2013)
(Sestava: predsednik, podpredsednik, 7 članov in 7 namestnikov članov, od 4. 7. 2014 je
imela komisija predsednika, podpredsednika, 10 članov in 1 namestnico člana)
(Datum prenehanja delovanja: z dnem sklica novega Državnega zbora)
Predsednici:
Maja DIMITROVSKI, PS PS - od 11. 4. 2013 do 1. 8. 2014 (od 4. 7. 2014 Zavezništvo AB)
Tamara VONTA, PS PS - od 7. 2. 2013 do 2. 4. 2013
Podpredsednik:
Dragutin MATE, PS SDS - od 7. 2. 2013 do 28. 4. 2014
Člani:
Srečko MEH, PS SD - od 7. 2. 2013 do 1. 8. 2014
Branko KURNJEK, PS DL - od 7. 2. 2013 do 1. 8. 2014
Ivan HRŠAK, PS DeSUS - od 7. 2. 2013 do 11. 4. 2013 (namestnik članice); član od 11. 4.
2013 do 1. 8. 2014
Marjana KOTNIK POROPAT, PS DeSUS - od 7. 2. 2013 do 11. 4. 2013 članica; od 11. 4.
2013 do 28. 4. 2014 (namestnica člana); članica od 28. 4. 2014 do 1. 8. 2014
dr. Ljubica JELUŠIČ, PS SD - od 7. 2. 2013 do 28. 4. 2014 (namestnica člana); članica od
28. 4. 2014 do 1. 8. 2014
Polonca KOMAR, PS DL - od 7. 2. 2013 do 28. 4. 2014 (namestnica člana); članica od 28. 4.
2014 do 1. 8. 2014
Janja KLASINC, PS PS - od 4. 7. 2014 do 1. 8. 2014
Saša KOS, PS PS - od 4. 7. 2014 do 1. 8. 2014
Jerko ČEHOVIN, ZaAB - od 4. 7. 2014 do 1. 8. 2014
- Franc PUKŠIČ, PS SLS - od 7. 2. 2013 do 28. 4. 2014
- mag. Matej TONIN, PS NSi - od 7. 2. 2013 do 28. 4. 2014
- Peter VILFAN, PS PS - od 28. 4. 2014 do 14. 5. 2014
Namestniki članov:
mag. Melita ŽUPEVC, PS PS - od 7. 2. 2013 do 4. 7. 2014 in od 4. 7. 2014 do 1. 8. 2014
- Jožef JEROVŠEK PS SDS - od 20. 2. 2014 do 28. 4. 2014
- Jasmina OPEC, PS SLS - od 7. 2. 2013 do 20. 3. 2013 in od 11. 4. 2013 do 28. 4. 2014
- Iva DIMIC, PS NSi - od 7. 2. 2013 do 28. 4. 2014
- Eva IRGL, PS SDS - od 7. 2. 2013 do 20. 2. 2014
PK 2 – Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu
(Akt o odreditvi PK: 1. 2. 2013)
(Sklep o imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov: 7. 2.
2013)
(Sestava: predsednik, podpredsednik, 7 članov in 6 namestnikov članov, od 4. 7. 2014 je
imela komisija predsednika, podpredsednika, 8 članov in 6 namestnikov članov)
(Datum prenehanja delovanja: z dnem sklica novega Državnega zbora)
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Predsednika:
mag. Marko POGAČNIK, PS SDS - od 11. 4. 2013 do 1. 8. 2014
mag. Damjana PETAVAR DOBOVŠEK, PS SDS - od 7. 2. 2013 do 20. 3. 2013 do 1. 8. 2014
Podpredsedniki:
Branko GOLUBOVIĆ, PS PS (od 6. 5. 2014 NP) - od 11. 4. 2013 do 4. 7. 2014
Gašpar GAŠPAR MIŠIČ, PS PS - od 7. 2. 2013 do 2. 4. 2013
Mag. Stanko STEPIŠNIK, PS PS - od 7. 2. 2013 do 20. 3. 2013 namestnik člana;
podpredsednik od 4. 7. 2014 do 1. 8. 2014
Člani:
Matevž FRANGEŽ, PS SD - od 7. 2. 2013 do 1. 8. 2014
Rihard BRANISELJ, PS DL - od 7. 2. 2013 do 1. 8. 2014
Franc PUKŠIČ, PS SLS - od 7. 2. 2013 do 1. 8. 2014
Ivan HRŠAK, PS DeSUS - od 7. 2. 2013 do 1. 8. 2014
Jožef HORVAT, PS NSi - od 7. 2. 2013 do 1. 8. 2014
Aljoša JERIČ, PS PS (od 17. 6. 2014 ZaAB) - od 11. 4. 2013 do 20. 9. 2013 in od 24. 10.
2013 do 4. 7. 2014 namestnik člana; član od 4. 7. 2014 do 1. 8. 2014
Namestniki članov:
mag. Andrej VIZJAK, PS SDS - od 11. 4. 2013 do 1. 8. 2014
Aleksandra OSTERMAN, PS PS - od 4. 7. 2014 do 1. 8. 2014
Matjaž HAN, PS SD - od 7. 2. 2013 do 1. 8. 2014
Kristina VALENČIČ, PS DL - od 7. 2. 2013 do 1. 8. 2014
Marjana KOTNIK POROPAT, PS DeSUS - od 7. 2. 2013 do 1. 8. 2014
mag. Matej TONIN, PS NSi - od 7. 2. 2013 do 1. 8. 2014
- Rado LIKAR, PS SDS - od 7. 2. 2013 do 20. 3. 2013
PK 3 – Preiskovalna komisija Krpan
(Akt o odreditvi PK: 25. 9. 2013)
(Sklep o imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov: 24. 10.
2013)
(Sestava: predsednik, podpredsednik, 5 članov in 5 namestnikov članov; od 4. 7. 2014 je
imela komisija predsednika, podpredsednika 6 članov in 5 namestnikov članov)
(Datum prenehanja delovanja: z dnem sklica novega Državnega zbora)
Predsednica:
Alenka JERAJ, PS SDS - od 24. 10. 2013 do 1. 8. 2014
Podpredsednika:
Jerko ČEHOVIN, PS PS (od 17. 6. 2014 ZaAB) - od 24. 10. 2013 do 4. 7. 2014; član od 4. 7.
2014 do 1. 8. 2014
mag. Stanko STEPIŠNIK, PS PS – od 4. 7. 2014 do 1. 8. 2014
Člani:
dr. Ljubica JELUŠIČ, PS SD - od 24. 10. 2013 do 1. 8. 2014
Marko PAVLIŠIČ, PS DL - od 24. 10. 2013 do 1. 8. 2014
Marija PLEVČAK, PS DeSUS - od 24. 10. 2013 do 1. 8. 2014
Namestniki članov:
Marijan POJBIČ, PS SDS - od 24. 10. 2013 do 1. 8. 2014
Matjaž ZANOŠKAR, PS PS (od 29. 4. 2014 NP) - od 24. 10. 2013 do 4. 7. 2014 do 1. 8.
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2014
Srečko MEH, PS SD - od 24. 10. 2013 do 1. 8. 2014
Rihard BRANISELJ, PS DL - od 24. 10. 2013 do 1. 8. 2014
Marjana KOTNIK POROPAT, PS DeSUS - od 24. 10. 2013 do 1. 8. 2014
Saša KOS, PS PS – od 4. 7. 2014 do 1. 8. 2014
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3 PRIKAZ DELA DELOVNIH TELES
3.1 PRIKAZ DELA DELOVNIH TELES
MANDATNO-VOLILNA KOMISIJA
Mandatno-volilna komisija je stalna komisija Državnega zbora. Pristojnosti Mandatno- volilne
komisije določa Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 105/10 in 80/13) (v nadaljnjem besedilu: Poslovnik) v 36. členu: Mandatno-volilna
komisija:
- opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev,
- obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča,
sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov,
- obvešča zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata,
- obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in
generalnega sekretarja,
- obravnava vprašanja iz pristojnosti državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in
razrešitvami, kadar to določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora,
- predlaga državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon,
ta poslovnik ali drug akt državnega zbora,
- daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa,
- sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev
in generalnega sekretarja,
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora.
Mandatno-volilna komisija od uveljavitve Poslovnika Državnega zbora 15. 7. 2002 združuje
in izvršuje pristojnosti Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ter
Mandatno-imunitetne komisije, ki sta z delom prenehali (285. člena Poslovnika Državnega
zbora).
Mandatno-volilna komisija torej predlaga Državnemu zboru potrditev poslanskih mandatov.
Navedeno pristojnost primarno določa Zakon o poslancih v 7. členu (Uradni list RS, št.
112/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12). Prav tako predlaga
Državnemu zboru potrditev mandatov poslancem na podlagi 17. člena Zakona o volitvah v
državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo in 54/07 - Odi. US),
torej potrditev mandatov poslancem za preostanek mandata namesto poslancev, ki jim je
prenehal mandat. Državnemu zboru posreduje v seznanitev sklepe, na podlagi katerih
nastopi mirovanje poslanske funkcije posameznemu poslancu na podlagi 14. člena Zakona o
poslancih, torej zaradi nastopa funkcije v vladi (predsednik vlade, minister, državni sekretar).
Prav tako pripravi za odločanje Državnega zbora predloge sklepov, na podlagi katerih
posamezni poslanci opravljajo funkcijo poslanca na podlagi 14. člena Zakona o poslancih,
torej za čas, ko posameznemu poslancu funkcija poslanca miruje zaradi opravljanja funkcije
v vladi.
V skladu z 9. členom Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament (Uradni list RS, št. 40/04 - uradno prečiščeno besedilo, 41/07 - ZVRK in 109/09)
predlaga Državnemu zboru tudi potrditev izvolitve poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament.
V zvezi s pristojnostjo Mandatno-volilne komisije, da obvešča Državni zbor o primerih, ki
imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata, je Mandatno-volilna komisija v tem
mandatu obvestila Državni zbor, da je nastopil razlog za prenehanje mandata poslancu na
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podlagi pete alineje prvega odstavka 9. člena Zakona o poslancih, torej ker je poslanec
nastopil funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo poslanca.
Mandatno-volilna komisija je v tem mandatu obravnavala Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o poslancih. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih
(ZPos-E) je Državni zbor sprejel na seji 15. 6. 2012, uporabljati pa se je začel 1. 8. 2012.
Novela je na novo uredila V. poglavje Pravice poslancev po prenehanju mandata.
Prav tako je v tem mandatu obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o poslancih (ZPos-F), katerega obravnava je bila zaključena na seji Mandatnovolilne komisije, in Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih (ZPos-G), za katerega
je Državni zbor na predlog Mandatno-volilne komisije sprejel sklep, da ni primeren za
nadaljnjo obravnavo.
Mandatno-volilna komisije je v tem mandatu sprejela tudi posamezne sklepe in podzakonske
akte, vezane na pravice in dolžnosti poslancev (obstoječi akti so bili v celoti nadomeščeni z
novimi ali spremenjeni oziroma dopolnjeni):
- Sklep o pokrivanju stroškov v zvezi z delovanjem poslanskih pisarn,
- Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi plačnih razredov za poslance
Državnega zbora Republike Slovenije in o njihovi uvrstitvi v plačne razrede,
- Sklep o spremembi Sklepa o določitvi oblike in vsebine poslanske izkaznice,
- Sklep o spremembi Sklepa o določitvi plačnih razredov za poslance Državnega zbora
Republike Slovenije in o njihovi uvrstitvi v plačne razrede,
- Sklep o izobraževanju poslancev,
- Sklep o določitvi mesečnega pavšala za pokrivanje stroškov pri opravljanju funkcije
poslanca Državnega zbora v zvezi z delom v volilni enoti,
- Sklep o uporabi službenih mobilnih telefonov in službenih prenosnih računalnikov
Državnega zbora,
- Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih funkcionarjev Državnega zbora.
Veljavni podzakonski akti Mandatno-volilne komisije so sicer še:
- Sklep o kriterijih za dopuste,
- Stanovanjski pravilnik,
- Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih poslancev Državnega zbora Republike
Slovenije,
- Sklep o določitvi oblike in vsebine poslanske izkaznice,
- Sklep o zagotovitvi in uporabi parkirnih mest za službene potrebe Državnega zbora;
- Sklep o določitvi plačnih razredov za poslance Državnega zbora Republike Slovenije in o
njihovi uvrstitvi v plačne razrede,
- Postopek za ugotavljanje odgovornosti poslanca zaradi neopravičene odsotnosti s seje
Državnega zbora oziroma delovnega telesa.
Kot zainteresirano delovno telo je obravnavala Predlog proračuna Republike Slovenije za
leto 2013 (DP2013) in Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (DP2014).
Na podlagi Stanovanjskega pravilnika obravnava Mandatno-volilna komisija tudi zadeve
povezane s službenimi stanovanji Stanovanjskega sklada Državnega zbora, med drugim
dodeljuje poslancem službena stanovanja.
Mandatno-volilna komisija v skladu s 13. členom Zakona o poslancih obravnava tudi
obvestila poslancev o opravljanju dejavnosti do petine polnega delovnega časa, ki ga
opravljajo samostojno ali v delovnem razmerju, ko gre za opravljanje zahtevnejših
strokovnih, znanstvenih, pedagoških ali raziskovalnih del. V tem mandatu je Mandatnovolilna komisija obravnavala 20 obvestil poslancev.
Mandatno-volilna komisija je kot matično delovno telo v pripravah na odločanje Državnega
zbora do sedaj obravnavala imunitete poslancev in sodnikov, ni pa prejela še nobene
zahteve pristojnega organa za odločanje o imuniteti sodnika Ustavnega sodišča ter varuha
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človekovih pravic in njegovih namestnikov. V tem mandatu je obravnavala 21 imunitetnih
zadev, od tega je v 17 zadevah odločala o poslanski imuniteti in v 4 zadevah o sodniški
imuniteti.
V skladu s pristojnostmi Mandatno-volilne komisije, da predlaga Državnemu zboru v
imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa posamezen zakon, Poslovnik ali drug
akt Državnega zbora, Mandatno-volilna komisija na podlagi posamezne zakonodaje predlaga
Državnemu zboru, da posamezne predlagane kandidate:
- izvoli v sodniško funkcijo;
- imenuje na mesto vrhovnega sodnika, za predsednika ali podpredsednika Vrhovnega
sodišča;
- izvoli za sodnika Ustavnega sodišča;
- imenuje za generalnega državnega pravobranilca;
- imenuje za generalnega državnega tožilca;
- imenuje za predsednika, prvega ali drugega namestnika predsednika Računskega
sodišča;
- izvoli za varuha človekovih pravic, imenuje za namestnika varuha človekovih pravic;
- imenuje za predsednika, namestnika predsednika, člana ali namestnika člana Državne
volilne komisije;
- imenuje za predsednika ali člana Državne revizijske komisije;
- imenuje za guvernerja ali viceguvernerja Banke Slovenije;
- imenuje za informacijskega pooblaščenca;
- imenuje za člana Programskega sveta RTV Slovenija ali člana Nadzornega sveta RTV
Slovenija;
- imenuje za člana Nadzornega odbora Slovenske odškodninske družbe;
- za predsednika ali člana Upravnega odbora oziroma Nadzornega odbora Sklada za
financiranje razgradnje nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz
Nuklearne elektrarne Krško;
- izvoli za kandidata za sodnika, ki v mednarodnih sodiščih sodeluje kot predstavnik
Republike Slovenije na podlagi mednarodnih pogodb, izvoli za sodnika, ki jih Republika
Slovenija neposredno izvoli v mednarodna sodišča, ali za predstavnika Republike
Slovenije v druge mednarodne pravosodne organe in za člane mednarodne arbitraže iz
Republike Slovenije.
Mandatno-volilna komisija določa tudi besedila predlogov sklepov v zvezi z razrešitvami o
katerih odloča Državni zbor in besedila ugotovitvenih sklepov o prenehanju mandata,
funkcije oziroma dolžnosti posameznika, s katerimi se Državni zbor seznani.
Pri posameznih postopkih imenovanj oziroma volitev iz pristojnosti Državnega zbora izpelje
Mandatno-volilna komisija kandidacijske postopke, torej pred odločanjem Državnega zbora
določi potek kandidacijskega postopka in opravi izbor kandidatov. Mandatno-volilna komisija
je tako predlagatelj kandidatov za 21 članov Programskega sveta RTV Slovenija in 5 članov
Nadzornega sveta RTV Slovenija, kandidatov za 11 članov Sveta za elektronske
komunikacije, kandidatov za predsednika in 9 članov Nadzornega odbora Sklada za
financiranje razgradnje nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz
Nuklearne elektrarne Krško, kandidatov za predsednika, namestnika predsednika, člane in
namestnike članov Državne volilne komisije, kandidatov za predsednika in člane Državne
revizijske komisije. Mandatno- volilna komisija v teh primerih pozove k predlaganju
kandidatov poslanske skupine ali druge subjekte ali objavi javni poziv, odvisno od predmetne
zakonodaje in določitve posameznega kandidacijskega postopka.
Mandatno-volilna komisija daje tudi soglasje k imenovanju funkcionarjev, če tako določa
zakon, in sicer predlaga Državnemu zboru v soglasje npr. k imenovanju generalnega
direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
V skladu s 27. členom Poslovnika imenuje vodjo Zakonodajno-pravne službe na predlog
generalnega sekretarja.
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Določene pristojnosti Mandatno-volilne komisije določa tudi Odlok o notranji organizaciji,
delovnih mestih in nazivih v službah Državnega zbora (Uradni list RS, št. 50/04 in 32/08) (v
nadaljnjem besedilu: Odlok). Na podlagi 18. člena Odloka tako Mandatno-volilna komisija
imenuje na predlog generalnega sekretarja javne uslužbence na položaje namestnika
generalnega sekretarja, namestnika generalnega sekretarja - direktorja in vodje
zakonodajno-pravne službe, ter na položaj vodje kabineta na predlog predsednika
Državnega zbora. Na podlagi 21. člena Odloka pa daje soglasje k sistematizaciji delovnih
mest in večjim spremembam sistematizacije. Prav tako predlaga Državnemu zboru
spremembe in dopolnitve Odloka, ki jih pripravi generalni sekretar.
V tem mandatu je Mandatno-volilna komisija na predlog predsednika Državnega zbora
imenovala vodjo Kabineta predsednika Državnega zbora in namestnico generalne sekretarke
Državnega zbora.
Na podlagi Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list RS,
št. 7/12, 36/12, 28/13 in 52/13) ima Mandatno-volilna komisija še naslednje pristojnosti, in
sicer na podlagi 20., 21. in tretjega ter četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) (v
nadaljnjem besedilu: ZIntPK):
- opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov
ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za
preprečevanje korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije;
- obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije;
- obravnava oceno trenutnega stanja na področju preprečevanje korupcije in
preprečevanje ter odpravljanja nasprotja interesov;
- obravnava revizijska poročila;
- obravnava predloge za razrešitev predsednika komisije in obeh namestnikov predsednika
komisije.
Mandatno-volilna komisija obravnava tudi druga vprašanja v skladu z zakonom, ki ureja
integriteto in preprečevanje korupcije. Mandatno-volilna komisija je v tem mandatu
obravnavala Letno poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2010 (z
dodatkom do vključno maja 2011) in Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za
leto 2011, vendar z obravnavo navedenih poročil še ni zaključila. V skladu z določbami
ZIntPK sporoča služba Mandatno-volilne komisije Komisiji za preprečevanje korupcije
določene podatke o poslancih in generalnega sekretarja ob nastopu in prenehanju funkcije,
ki jih je po navedenem zakonu dolžna sporočati. Komisiji za preprečevanje korupcije sporoča
tudi podatke, ki jih pridobi od poslancev in generalnega sekretarja v zvezi z določbami
ZIntPK, ki se nanašajo na omejitve poslovanja.
Poslanci opravljajo funkcijo v skladu s 3. členom Zakona o poslancih poklicno. Po potrditvi
mandata poslancu na seji Državnega zbora izda predsednik Mandatno-volilne komisije
posameznemu poslancu odločbo o plači glede na funkcijo v Državnem zboru oziroma glede
na dolžnosti v posameznem delovnem telesu oziroma poslanski skupini (prav tako morebitne
spremembe in dopolnitve te odločbe zaradi spremenjenih funkcij oziroma dolžnosti, zaradi
sprememb zakonodaje). Predsednik Mandatno-volilne komisije izdaja tudi odločbe o letnih
dopustih, odločbe o nadomestilu za ločeno življenje, odločbe o pravici do nadomestila plače
po prenehanju mandata poslanca. Predsednik Mandatno-volilne komisije na podlagi 3. člena
Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1,
4/93, 13/93-ZNOIP, 18/94-ZRPJZ in 109/12) izdaja tudi odločbe o plačah in nadomestilih
plač po prenehanju mandata nekaterim drugim funkcionarjem, ki jih voli oziroma imenuje
Državni zbor (predsedniku vlade in ministrom, informacijskemu pooblaščencu, predsedniku
Računskega sodišča, varuhu človekovih pravic).
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Služba Mandatno-volilne komisije pripravlja najemne in podnajemne pogodbe za poslanske
pisarne ter pogodbe o delu za strokovno-administrativno pomoč v poslanskih pisarnah, ki jih
sklepa Državni zbor z lastniki ali najemniki prostorov oziroma prevzemniki del. Pogodbe se
pripravijo na podlagi predlogov poslancev. Prav tako se v službi Mandatno-volilne komisije
pripravljajo aneksi k posameznim pogodbam in preverjajo prispeli računi na podlagi
sklenjenih pogodb.
V primeru nesklepčne seje Državnega zbora ali delovnega telesa, torej ko je izveden
postopek za ugotavljanje navzočnosti na podlagi 83. člena Poslovnika Državnega zbora,
služba Mandatno-volilne komisije v sodelovanju z Delovno skupino za spremljanje odsotnosti
s sej (ki jo sestavljajo trije člani Mandatno-volilne komisije) pripravi morebiten seznam
neopravičeno odsotnih in o tem obvesti predsednika Mandatno-volilne komisije. Predsednik
Mandatno-volilne komisije obvesti poslanca, ki je bil neopravičeno odsoten s seje, o
ustreznem znižanju plače in drugih osebnih prejemkov, na podlagi 15. in 16. člena Zakona o
poslancih, 98. člena Poslovnika Državnega zbora in 16. člena Postopka za ugotavljanje
odgovornosti poslanca zaradi neopravičene odsotnosti s seje Državnega zbora oziroma
delovnega telesa. Zoper obvestilo predsednika Mandatno-volilne komisije ima poslanec
pravico ugovora, o katerem odloča Mandatno-volilna komisija.
V službi Mandatno-volilne komisije se ureja večji del kadrovskih zadev za poslance. V službi
Mandatno-volilne komisije se tako zbira in ureja večji del podatkov, ki so relevantni za
obračun plač poslancev in generalnega sekretarja, pri čemer se večji del teh podatkov tudi
vnaša v program MFERAC, urejajo se prijave v zdravstveno zavarovanje (tudi za vzdrževane
družinske člane).
Nataša Siter, sekretarka

KOMISIJA ZA POSLOVNIK
V mandatu 2011 – 2014 je bila prva pomembna odločitev Komisije za poslovnik, ki je vplivala
tudi na drugo odločitev, sprejeta v juniju 2013. Komisija za poslovnik je namreč po
večkratnem predhodnem neuspešnem poskusu obravnave nabora več kot sto predlogov in
pripomb poslank in poslancev sedanjega in prejšnjih mandatov Državnega zbora sklenila, da
slednje zavrne. Pripombe, ki so jih dali bivši poslanci, poslanske skupine, delovna telesa, pa
tudi Služba državnega zbora (vključno s posameznimi strokovnimi delavci) in ki so se zbirale
vse od zadnje obsežne spremembe Poslovnika v letu 2002, so bile v marsičem že realizirane
v kasnejših spremembah poslovnika, ali pa neaktualne, saj jih je razrešila parlamentarna
praksa, ali pa niso bile več smiselne. S tem se je odprl prostor za nove, aktualne in potrebne
spremembe. Tako je prišlo do prvega predloga, ki smo ga v delovnem predlogu pripravili v
strokovnih službah Državnega zbora in je opisan v naslednjem odstavku.
Tako je druga, najpomembnejša odločitev Komisije priprava predloga za sprejem (zadnje)
spremembe Poslovnika, ki vsebinsko pomeni uskladitev Poslovnika z veljavno in, kot
nekateri ugotavljajo, premalo uporabljeno Resolucijo o normativni dejavnosti. Člani Komisije
za poslovnik in poslanci Poslanske skupine Državljanske liste so namreč prisluhnili
opozorilom strokovnih služb Državnega zbora in se lotili res prepotrebne in nujne uskladitve
našega najpomembnejšega notranjega akta Državnega zbora z aktom, ki ga je prav tako
sprejel zakonodajalec, Državni zbor. Čeprav na videz nezahtevna sprememba (gre za
spremembo 115., 115. a in posledično 169. b člena) na drugi strani pomeni velik doprinos pri
dvigu kvalitete predloženih predlogov zakonov v zakonodajni postopek, kar je bil, ob
hkratnem zagotavljanju sodelovanja javnosti pri pripravi besedila, tudi glavni namen
zakonodajalca pri sprejemu omenjene Resolucije.
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Pred Komisijo za poslovnik pa sta ostala odprta še dva pomembna projekta, ki bosta
zagotovo glavni nalogi Komisije v novem mandatu Državnega zbora. Najprej je tu uskladitev
določb Poslovnika, njegovega poglavja »7. Postopek v zvezi z referendumom« s spremembo
90., 97. in 99. člena Ustave iz leta 2013. Poslovniške določbe od 184. do 186. člena bo treba
tako uskladiti z spremenjenimi ustavnimi določbami, kot tudi, na podlagi te ustavne
spremembe, trenutno še nesprejeto novelo Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Rok za
uskladitev omenjenega Zakona z Ustavo je žal, glede na določbo Ustavnega zakona, že
potekel, saj se je enoletni rok iztekel dne 31. 5. 2014. Teze predloga spremembe Poslovnika
so bile že pripravljene v službah Državnega zbora in bi bile tudi predložene v razpravo na
Komisijo, če bi bila tudi v zakonodajni postopek vložena omenjena, z ustavno spremembo
zahtevana sprememba Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Pri tem se je sledilo tezam
predloga novele Zakona, ki ga je pripravljala vlada. Načrtovane spremembe Poslovnika so
namreč v tesni soodvisnosti z omenjenim Zakonom in njegovimi rešitvami; ker gre za na
novo urejeno občutljivo ustavno pravico do referendumskega odločanja, je treba pri pravnem
urejanju tega področja na zakonsko/poslovniški ravni tenkočutno razmejiti zakonsko in
poslovniško materijo. Hkrati smo v službah pripravili poslovniške rešitve za vse vrste
referendumskega odločanja, saj je bila to po naših konkretnih izkušnjah, ki smo jih v službah
izoblikovali ob obravnavanju vloženih pobud, predlogov in zahtev za razpis referenduma,
velika pravna praznina. Slednje pa si vsekakor ne moremo in ne smemo dovoliti pri
obravnavi vprašanj v zvezi z referendumom.
Zadnji poudarek je namenjen žal neustavnemu položaju Poslovnika o parlamentarni
preiskavi. Omenjeni akt, ki ga je Državni zbor sprejel daljnega 1993 leta, je postal sčasoma
zastarel in po ocenah parlamentarne prakse tudi pomanjkljiv, poln pravnih praznin in zato
lahko pomeni tudi kršitev z ustavo varovanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Poleg
tega je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-50/11-20 dne 23. 6. 2011 odločilo, da sta tako
Zakon o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93), kot naš omenjeni Poslovnik o
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) v neskladju z Ustavo. Hkrati je
določilo, da mora Državni zbor odpraviti ugotovljeno protiustavnost v roku enega leta po
objavi odločbe, to je do 8. 7. 2012. Državni zbor do konca mandata 2011 - 2014 te
neustavnosti ni odpravil. Čeprav smo v Strokovnih službah pripravili po naročilu generalne
sekretarke Elaborat, pa poslanci niso odločili, da se besedilo Poslovnika o parlamentarni
preiskavi vsaj uskladi z Ustavo, če ne v celoti novelira. Projektna skupina, ki jo je 16. 11.
2011 ustanovila generalna sekretarka Državnega zbora Mojca Prelesnik, je najprej povzela
dosedanje odločitve Ustavnega sodišča do aktov, ki so določali ali urejajo parlamentarno
preiskavo, nato analizirala dosedanje slabosti izvajanja Zakona in Poslovnika, ki so jih
zaznali člani projektne skupine, ter na koncu predlagala konkretno možno besedilo za 11. in
12. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi. Elaborat je zaveden v programu UDIS pod
številko 020-02/11-59/33 (z dne 31. 1. 2012). Komisija za poslovnik bo morala tudi zaradi
opisane neustavnosti v novem mandatu Državnega zbora nujno pristopiti k pripravi
sprememb Poslovnika o parlamentarni preiskavi, pri čemer priporočam, da pripravljavci pri
pripravi besedila posežejo tudi po omenjenem Elaboratu. Na slabosti obeh aktov je tik pred
iztekom mandata ne nazadnje opozorila tudi Preiskovalna komisija za ugotavljanje zlorab v
slovenskem bančnem sistemu v svojem Vmesnem poročilu (dokument št. 900-09/14-17/1,
str. 139-140). Do Vmesnega poročila se bo opredelil državni zbor na 72. izredni seji in
zanimiva bo tudi razprava o teh vprašanjih.
Komisijo za poslovnik v novem mandatu Državnega zbora čaka zagotovo veliko dela.
Neodložljiva je priprava novele Poslovnika v poglavju 7 in sicer vzporedno z obravnavo
novele Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Pri tem je možno uporabiti delovno gradivo,
ki so ga pripravili strokovni delavci v Sektorju za izvajanje dejavnosti Državnega zbora, med
njimi tudi sekretar Komisije za poslovnik.
Druga naloga je priprava novele Poslovnika o parlamentarni preiskavi, sledeč Odločbi
Ustavnega sodišča št. U-I-50/11-20 dne 23. 6. 2011, oziroma priprava celovite prenove
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Poslovnika in Zakona o parlamentarni preiskavi. Pri obeh pristopih se je moč nasloniti na
omenjeni Elaborat Projektne skupine pod št. 020-02/11-59/33, z dne 31. 1. 2012.
Boris Vrišer, sekretar
KOMISIJA ZA NARODNI SKUPNOSTI
Komisijo za narodni skupnosti je sestavljalo sedem članov, predsedujoči je bil dr. László
Göncz, podpredsednik pa Roberto Battelli, ob polovici mandata (januarja 2014) pa je na
podlagi dogovora in že ustaljene prakse prišlo do menjave predsedniških mest, tako je
predsednik postal Roberto Battelli, podpredsednik pa dr. László Göncz.
Komisija za narodni skupnosti je stalna Komisija Državnega zbora, njene naloge pa so
določene v 38. členu Poslovnika Državnega zbora. Komisija je tako kot zainteresirano
delovno telo obravnavala predloge zakonov in aktov, ki urejajo položaj ter pravice avtohtone
italijanske in madžarske narodne skupnosti ter njunih pripadnikov.
Poleg zakonodajne vloge velja omeniti, da je Komisija za narodni skupnosti marca 2012
sprožila vprašanje sprotnega dopolnjevanja volilnih imenikov narodnih skupnosti v Republiki
Sloveniji, kot je opredeljeno v Zakonu o evidenci volilne pravice. Opozarjala je predvsem na
neustrezne časovne roke pri pregledu popravkov volilnih imenikov. Ob obravnavanju novele
omenjenega zakona pa je v okviru 2. nujne seje 18. oktobra 2013 Komisija za narodni
skupnosti ugotovila, da besedilo 12. člena Predloga zakona o evidenci volilne pravice ni v
celoti ustrezno usklajeno s pričakovanji avtohtonih narodnih skupnosti, zato je predlagala, da
se s predlagateljem opravijo dodatne aktivnosti.
Komisija je obravnavala vprašanja, ki zadevajo položaj in pravice italijanske in madžarske
narodne skupnosti, zlasti vprašanja v zvezi z razvojem vzgoje in izobraževanja (sprožila je
vprašanje posledic ukinjanja oziroma reorganizacije območnih enot Zavoda za šolstvo na
narodnostno mešanih območjih in pozvala k nadgradnji institucij, ki skrbijo za ohranjanje
avtohtonih narodnih skupnosti), opozorila na pomen kulturno-prosvetne dejavnosti avtohtonih
narodnih manjšin in na dveh sejah opozorila na problematiko zagotavljanja gospodarske
osnove avtohtonim narodnim skupnostim, kot jih opredeljuje Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja. Pri tem je Vlado RS pozvala k oblikovanju učinkovitejšega modela
zagotavljanja gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti.
Člani Komisije so na sejah opozarjali na vprašanja javnega obveščanja avtohtonih narodnih
skupnosti in na pomen ohranjanja sheme RTV programov za avtohtoni narodni skupnosti.
Komisija je opozarjala tudi na problematiko doslednega izvajanja dvojezičnega poslovanja v
državnih in drugih organih, ki opravljajo javno službo in so na narodnostno mešanem
območju obvezani k dvojezičnemu poslovanju. V sklepih je pozvala k temu, da se zagotovi
prevod vseh obrazcev, vlog in ostalega gradiva za potrebe narodnostno mešanega območja,
k doslednejšemu izvajanju nadzora dvojezičnega poslovanja, ter Vlado pozvala, da preuči
možnost ustanovitve Urada za dvojezičnost oz. podobnega organa, ki bi usmerjal in nadziral
izvajanje dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju.
Komisija za narodni skupnosti je ob dejstvu, da se v popisih prebivalstva ne beleži več
narodna pripadnost, opozorila na potrebo po pridobivanju podatkov o narodni in jezikovni
opredelitvi prebivalstva Republike Slovenije in opozorila tudi na potrebo po raziskovalnih
projektih, ki bi beležili trende gibanja števila pripadnikov avtohtonih narodnih skupnosti.
Priporočila je tudi, da se čim bolj podprejo znanstveno raziskovalni projekti, ki se načrtujejo z
namenom ohranjanja in razvoja avtohtonih narodnih skupnosti.
Člani Komisije za narodni skupnosti so tudi strogo obsodili pojavljanje sovražnega govora na
spletnih forumih in pozvali pristojne, da se ustrezno odzovejo.
Komisija za narodni skupnosti si je predvsem prizadevala za čim prejšnje oblikovanje
Predloga zakona o avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti ter za aktivno
sodelovanje strokovnjakov in avtohtonih skupnosti pri oblikovanju predloga zakona. Do
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predloga posebnega splošnega zakona, ki bi urejal položaj italijanske in madžarske narodne
skupnosti, do konca mandata ni prišlo.
Komisija za narodni skupnosti je pri aktivnostih, ki se nanašajo na položaj, ohranjanje in
razvoj obeh avtohtonih narodnih skupnostih na ozemlju sodelovala s predstavniki Vlade RS
(predvsem z Uradom Vlade RS za narodnosti), zunanjimi strokovnjaki in predstavniki
organizacij obeh narodnih manjšin (Obalna samoupravna italijanska narodna
skupnost/Comunità autogestita costiera della nazionalità Italiana, Pomurska madžarska
samoupravna narodna skupnost/Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
Lendva in Italijanska Unija/Unione Italiana).
dr. Katja Jerman, sekretarka

KOMISIJA ZA NADZOR JAVNIH FINANC
Osnovne značilnosti delovanja delovnega telesa v tem mandatnem obdobju in najbolj
pomembne obravnavane zadeve so bile:
Zaključni računi proračuna: Komisija za nadzor javnih financ je v tem mandatnem obdobju
obravnavala predloge zaključnih računov za leta 2010, 2011 in 2012.
Komisija je po obravnavi sprejemala ugotovitve in sklepe iz svoje pristojnosti in predlagala
Državnemu zboru sprejem zaključnega računa. Državni zbor je vse predloge zaključnih
računov tudi sprejel.
Komisija je redno obravnavala tudi polletna poročila o izvrševanju proračuna (s prilogami), ki
jih je pripravljala Vlada.
Poročila računskega sodišča: Komisija za nadzor javnih financ je v tem mandatnem obdobju
obravnavala 55 poročil računskega sodišča. Komisija je svojo pozornost bolj usmerila na
obravnavo revizijskih poročil o smotrnosti poslovanja, ki jih Računsko sodišče tudi vedno več
pripravlja. Obravnavala jih je po tako imenovanem "angleškem načinu", kar pomeni, da je
obravnavo opravila v dveh delih: v prvem so poslanci samo postavljali vprašanja
revidirancem, v drugem delu pa sprejemali poročilo s priporočili. Ob obravnavi revizij o
pravilnosti poslovanja je Komisija sprejemala ugotovitve in sklepe.
Komisija je skupaj z ustreznimi službami Državnega zbora tudi izvedla izbiro revizorja za
pregled izkazov zaključnih računov Računskega sodišča za leta 2011 in 2012. Kasneje je
bilo s sklepom Komisije odločeno, da bo Komisija revizijo zaključnih računov Računskega
sodišča predlagala po potrebi in ne več za vsako leto.
Komisija se je vsako leto tudi seznanila s poročilom o delu Evropskega računskega sodišča.
Te obravnave v zadnjih letih potekajo skupno z Odborom za zadeve EU.
Poročila nadzornih organov: Komisija je obravnavala poročila Nadzornega odbora Sklada za
financiranje razgradnje NEK in poročila Nadzornega odbora RTV Slovenija. Poslovanje obeh
ustanov je Komisija večkrat obravnavala tudi mimo rednih poročil nadzornih organov. Ob teh
obravnavah je komisija sprejela ugotovitve in sklepe, ki so bili usmerjeni predvsem v
izboljšanje poslovanja teh dveh ustanov.
Komisija je redno obravnavala tudi polletna poročila o opravljenih inšpekcijskih pregledih
Urada za proračunski nadzor.
Komisija je obravnavala tudi proračunske dokumente (proračun, rebalans proračuna, zakon
o izvrševanju proračuna) in ob tem sprejemala načelna mnenja, s katerimi je pozivala Vlado
k bolj racionalni rabi javnih sredstev in k pripravi ustreznih predpisov.
Posamezne pomembnejše obravnave na komisiji: Komisija je obravnavala naslednje
odmevnejše zadeve (nekatere večkrat):
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- državni dolg in razdolževanje države,
- dokapitalizacija NLB,
- insolvenčni in stečajni postopki,
- dokapitalizacija Adria Airways,
- problematika hibridnih in podrednih obveznic v bankah,
- črpanje sredstev EU,
- netransparentnost in negospodarnost prodaje državnih obveznic,
- delovanje in problematika dodatnih zadolžitev Računskega sodišča,
- poraba sredstev za projekt »Državljanska vzgoja«.
Komisija je pri vseh teh obravnavah sprejemala sklepe, s katerimi naj bi problematiko rešili.
Nekatere od teh zadev so obravnavala tudi druga delovna telesa ali celo Državni zbor.
Z Računskim sodiščem je bilo to mandatno obdobje sodelovanje zelo dobro. Njihovi
predstavniki so redno sodelovali na sejah komisije. Pomembno za delo Komisije pri
obravnavah poročil o smotrnosti poslovanja je bilo to, da so za potrebe razprav na komisiji
pripravljali opomnike za razpravo s povzetki revizijskih poročil in vprašanji za revidirance.
Predstavniki Vlade, ministrstev in drugih državnih organov so v glavnem sodelovali na sejah
komisije, se nanje tudi pripravili in odgovarjali na vprašanja. Bile so sicer izjeme (v nekaterih
primerih ni bilo na sejo ministrov ali državnih sekretarjev), vendar na splošno lahko
ocenjujemo sodelovanje predstavnikov vladnih organov na sejah kot zadovoljivo.
V tem mandatnem obdobju je Komisija v tujini opravila samo en uradni obisk - na Češkem.
V Sloveniji so predsednik, člani ali sekretar Komisije sprejeli delegacije iz naslednjih držav:
Češka, Finska, Kosovo, Srbija (2 x), Gruzija. To so bile bodisi delegacije odborov za finance,
odborov za nadzor javnih financ, vrhovnih revizijskih institucij ali parlamentov kot celote.
Organiziran je bil razgovor Komisije z delegacijo Evropskega računskega sodišča.
Predstavnik Komisije je v tem obdobju sodeloval pri dveh obiskih (različnih) predsednikov
Računske komore Ruske federacije pri predsednikih Državnega zbora.
mag. Jože Končan, sekretar
KOMISIJA ZA NADZOR OBVEŠČEVALNIH IN VARNOSTNIH SLUŽB
Delovanje vlade je skladno z načelom delitve oblasti podvrženo parlamentarnemu nadzoru.
Enako to velja za dejavnost obveščevalnih in varnostnih služb. Poleg splošnih oblik
parlamentarnega nadzora, ki jih je v preteklem mandatu izvajal Državni zbor na podlagi
razprav, postavljanja poslanskih vprašanj, poročanja različnim delovnim telesom (npr.
Odboru za notranjo politiko, Odboru za zunanje zadeve ali Odboru za obrambo), je naloge
na tem področju izvajalo tudi posebno (stalno) delovno telo za nadzor nad delom
obveščevalnih in varnostnih služb - torej Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih
služb.
Komisija je opravljala naloge na pravnih podlagah:
- Zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS),
- Poslovnik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (PoKNOVS),
- Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ),
- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije(ReSNV),
- Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA),
- Zakon o obrambi (Zobr),
- Zakon o kazenskem postopku (ZKP),
- Zakon o policiji (ZPol) in
- Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
Komisija je v začetku mandata štela 9 (devet) članov (dve poslanki in sedem poslancev), od
tega so bili 4 (štirje) iz poslanske skupine Pozitivna Slovenija (PS), po 1 (enega) člana pa so
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imeli Socialni demokrati (SD), Slovenska demokratska stranka (SDS), Državljanska lista
(DL), Slovenska ljudska stranka (SLS) in Nova Slovenija (NSi).
S konstituiranjem nove vlade in s tem tudi koalicije strank, se je spremenilo razmerje med
opozicijo in pozicijo, spremenilo pa se je tudi število članov v Komisiji. Nova sestava komisije
je imela manjše število članov. Če je imela v letu 2012 stranka Pozitivna Slovenija (PS) kot
največja opozicijska parlamentarna stranka v Komisiji 4 (štiri) člane (dve članici in dva člana),
je v letu 2013 (od 2.4.2013 dalje) največja opozicijska stranka SDS imela samo dva člana.
Zato se je število članov v komisiji iz 9 (devet) v letu 2012 zmanjšalo na 7 (sedem) od
2.4.2013 dalje. Poleg predsednika Dragutina Mateja in podpredsednika Franca Pukšiča so
Komisijo sestavljali še naslednji člani: Jožef Jerovšek (od 2.4.2013 dalje), mag. Matej Tonin
(NSi), Jerko Čehovin (PS), Srečko Meh (SD), Rihard Braniselj (DL).
Komisija je svoje naloge izvajala na rednih in nujnih sejah, delovnih sestankih in posvetih ter
na podlagi 12. člena ZPNOVS v okviru t.i. pooblaščenih skupin za opravljanje posameznih
najavljenih ali nenajavljenih nadzorov pri službah iz 4. člena ZPNOVS (SOVA, Policija, OVS
MO, operaterji, Pošta oz. podjetja, katerih dejavnost so poštne storitve).
Komisija je svoje odločitve sprejemala v obliki sklepov, stališč ter poročil.
Komisija ima posebne nadzorne pristojnosti (na podlagi ZPNOVS ter PoKNOVS), in sicer
pravico do vpogleda v dokumente, torej pravico do najavljenega ali nenajavljenega
nadzornega obiska pri obveščevalnih in varnostnih službah, operaterjih elektronskih
komunikacij in drugih institucijah, ki so povezane z delovanjem obveščevalnih oz. varnostnih
služb. Na zahtevo Komisije ali njene pooblaščene skupine morajo pristojne službe omogočiti
vpogled v dokumente ali spise ter dovoliti razgovor z zaposlenimi predstavniki služb. Poleg
tega so Komisiji vedno na voljo različna sredstva za pridobivanje podatkov o možnih
(nezaželenih) dogajanjih v nadzorovanih službah.
Oblike nadzora, ki jih je vršila Komisija v preteklem mandatu:
Splošni nadzor:
- obravnava dokumentov vlade na podlagi 15. in 21. člena ZPNOS.
Predloženi dokumenti so Komisiji služili kot podlaga za izvajanje nadzora nad dejavnostjo
nadzorovanih služb v tekočem koledarskem letu. Predloženi programi o delu posamezne
službe, ki jih komisija obravnava na začetku koledarskega leta, nato pa spremlja njihovo
izvajanje, so tako rekoč smerokaz za delo Komisije.
- obravnava dokumentov, ki jih predložile pristojne službe na podlagi 17/L, 18/1. ter 19/1.
člena ZPNOVS.
Navedeno obdobno poročanje je Komisiji omogočilo vpogled v delovanje oz. izvajanje
tekočih aktivnosti in nalog posamezne nadzorovane službe. Hkrati ti podatki služijo Komisiji
kot osnova pri izvajanju nadzora iz 12. člena ZPNOVS, ki jih je Komisija izvajala na podlagi
sklepa o imenovanju pooblaščene skupine.
- obravnava dokumentov na podlagi 29/11. ter 30. člena ZPNOVS. Komisija je prejemnik
obdobnih poročil operaterjev elektronskih komunikacij in sicer Telekoma Slovenije,
Tušmobil-a, T2, Simobil-a, Izimobil-a, Pošte Slovenije in drugih.
Navedena obdobna poročila (za tromesečje) so Komisiji služila pri nadzoru zakonitega
izvajanja posebnih oblik pridobivanja podatkov, ki jih na pisni predlog predstojnikov
obveščevalnih služb odreja predsednik Vrhovnega sodišča; izvajanje prikritih preiskovalnih
ukrepih pa na predlog pristojnega državnega tožilca (DT) odredi preiskovalni sodnik, ukrepe
pa izvajajo organi Policije.
- obravnava dokumentov na podlagi 16. in 21. člena ZPNOVS.
Obravnava navedenih dokumentov je Komisiji omogočila pregled celotne dejavnosti in
posebnih oblik pridobivanja podatkov (poseg v temeljne človekove pravice) ter popolno sliko
porabe finančnih sredstev za opravljene naloge v posameznem koledarskem letu.
- skupno poročilo o dostopu do hranjenih podatkov za posamezno koledarsko leto.

55

Navedeno poročilo je še en dokument, ki je komisiji omogočil preverbo podatkov, ki so se
nanašali na vse vložene oz. predlagane, zavrnjene in sodno odobrene posege v zasebnost
slovenskih državljanov.
- Komisija je v vsakem koledarskem letu preveri vsa razpoložljiva finančna sredstva, ki se
namenjajo za dejavnost služb, nato pa preverjala njihovo porabo po načrtovanih
proračunskih postavkah za konkretno službo.
Za izvajanje tovrstnega nadzora je komisija v preteklem mandatu nadzorovanim službam
dodatno naročila pripravo poročil na podlagi 21/111. člena ZPNOVS o finančnem poslovanju
služb, kot npr:
- pregled finančnih podatkov na področju prikritih preiskovalnih ukrepov z oceno
posledic zmanjševanja sredstev za področje dela Policije za potrebe delovanja
Uprave kriminalistične policije ter pregled finančnih sredstev za investicije za obdobje
2007-2013.
- pregled finančnih sredstev za Obveščevalno-vamostne službe MO za obdobje 20072013.
- pregled finančnih sredstev za Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo za
obdobje 2007- 2013 in druge.
- Komisija je obravnavala predlog rebalansa proračuna za leto 2013 (EPA1287-VI) za
področje Slovenske obveščevalno - varnostne agencije, Obveščevalno - varnostne
službe Ministrstva za obrambo ter Policije (Uprave kriminalistične policije).
Obravnava je vključevala razpravo o nalogah posamezne službe, o predvidenih ter dejansko
porabljenih finančnih sredstvih, o kadrovski politiki, o posledicah neizvedenih planiranih
projektov oz. nabav pri posamezni službi.
- obravnava predlogov sprememb proračuna za leti 2014 in 2015 za področje
nadzorovanih služb.
Komisija je navedeno obravnavo nadaljevala tam, kjer je zaključila razpravo o predlogu
sprememb proračuna za leto 2013. Z navedenim rebalansom so se finančna sredstva
službam zmanjšala na najnižjo možno raven, s katero še lahko zagotavljajo izvajanje
začrtanih nalog. Rebalans proračunov za leto 2014 in 2015 pa jim je finančna sredstva še
dodatno znižal, torej pod raven 2013.
- Komisija se je seznanila s pregledom finančnih sredstev za področje obeh
obveščevalnih in varnostnih služb od leta 2007-2015.
- prav tako se je seznanila s podatki na področju prikritih preiskovalnih ukrepov z
oceno posledic zmanjševanja sredstev za področje dela Uprave kriminalistične
policije ter pregledom finančnih sredstev za investicije v obdobju 2007 - 2015.
- Komisija se je v okviru svojega dela oprla na izsledke Sveta za nacionalno varnostMedresorske delovne skupine za nadnacionalne grožnje, ki Komisiji posreduje
vsakokratno ažurirano oceno ogroženosti Republike Slovenije z vidika mednarodnega
terorizma.
Komisija je prejemnik navedenih poročil trikrat do štirikrat letno. Komisija poročila obravnava
ter na njihovi podlagi opravi tudi razgovore s predstavniki nadzorovanih služb.
Posebni nadzor:
- posebne oblike nadzora je komisija izvajala na podlagi 12. člena ZPNOVS - z
imenovanjem pooblaščene skupine.
Komisija je na podlagi odredbe izvajala posamezne nadzore tako, da je vpogledala v
določeno dokumentacijo (25. čl. ZPNOVS) ter v zvezi s tem predstojnikom služb ter ostalim
pooblaščenim osebam postavljala vprašanja o predmetni zadevi. Nadzor iz 12. člena
ZPNOVS vključuje tudi ogled naprav in prostorov posamezne nadzorovane službe (24. člen
ZPNOVS). V preteklem mandatu je Komisija na podlagi 12. člena v povezavi s 24. in 25.
členom ZPNOVS izvedla najavljene in nenajavljene nadzore pri Slovenski obveščevalnovarnostni agenciji, Upravi kriminalistične policije, Nacionalnemu preiskovalnemu uradu ter pri
posameznih sektorjih uprav kriminalistične policije, Obveščevalno-varnostni službi MO,
Enotah za elektronsko bojevanje, operaterjih elektronskih komunikacij.
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Komisija je naloge nadzora na podlagi 12. člena ZPNOVS izvajala v sestavi pooblaščene
skupine treh ali več članov Komisije, posamezne nadzore je izvajala kot predhodno
najavljene ali pa kot nenajavljene.
- izvajanje nalog nadzora na podlagi 32. člena ZPNOVS (dolžnost sodelovanja
državnih organov ter pravnih oseb javnega prava in nosilcev javnih pooblastil).
Na podlagi navedene določbe je Komisija na podlagi pisnih zaprosil pridobila različne
podatke in informacije, ki ji je potrebovala pri obravnavi posameznih zadev oz. razjasnitvi
določenega vprašanja.
- Komisija je konec leta 2013 ter v začetku 2014 (na nadaljevanju 17. seje) preverila
realizacijo sklepov, dne 11.10.2012 ob zaključeni razpravi vprašanja: »Varnost in
zaščita GSM omrežij v Republiki Sloveniji«.
Ob upoštevanju določb ZEKom-1 (sprejetega konec leta 2012), je Komisija opravila tudi
razpravo na temo »Varnost elektronskih komunikacijskih omrežij, opremi in storitvah z vidika
regulatorja«, torej Agencije za komunikacijsko omrežje in storitve (AKOS).
Navedene oblike izmenjave podatkov ter informacij med dvema nadzornima institucijama so
se pokazale za zelo pozitivne, saj na eni strani spodbujajo AKOS k še večji aktivnosti
nadzora na področju zagotavljanja varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov končnih
uporabnikov. Hkrati pa s svojimi ugotovitvami in zaznavami seznanijo tudi parlamentarno
komisijo, ji dajo določene sugestije, opozorila ter strokovne nasvete. Nenazadnje izmenjave
informacij nadzornih institucij krepijo zaupanje v uporabo elektronskih komunikacij, ki pa ima
vselej pozitivni učinek, saj zaupanje v odgovornega operaterja prispeva k večji gospodarski
rasti na področju elektronskih komunikacij.
- na podlagi določb ZEKom-1, je Komisija na podlagi 168/III. člena prejemnik skupnega
poročila o dostopu do hranjenih podatkov.
- na podlagi navedene zakonske določbe mora Ministrstvo za pravosodje ob
sodelovanju sodišč najpozneje do 20. februarja zbrati podatke za preteklo leto ter jih
posredovati Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ta pa jih takoj posreduje
Evropski komisiji ter Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih
služb. Na podlagi navedenega poročila ima nadzorna komisija vselej možnost, da za
nazaj preveri, ali so posamezni posegi bili odrejeni v skladu z zakonom (izdana
odločba sodišča) ter sprotno evidentirani v obdobnih poročilih služb. Prav tako na
podlagi navedenega poročila komisija pri posameznih operaterjih preveri, kdaj je bila
določena številka aktivna ter koliko časa. Vse to se mora ujemati s podatki, ki jih
komisija prejema na podlagi 2. odst. 29. ter 30. člena ZPNOVS od posameznih
operaterjev na eni strani ter poročila služb iz členov 17/1., 18/1. in 19/1. na drugi
stani.
Pristojnosti in naloge Komisije so ob uporabi zgoraj navedene zakonodaje ter na podlagi
prikazanega načina dela prilagojene stalnemu in kontinuiranemu nadzoru nad izvajanjem
dejavnosti Slovenske obveščevalno varnostne agencije in Obveščevalno-varnostne službe
Ministrstva za obrambo ter nadzoru izvajanja posebnih oblik pridobivanja podatkov s strani
obeh obveščevalnih in varnostnih služb ter posebnih preiskovalnih ukrepov, ki jih izvajajo
organi Policije.
Komisija vsako leto pripravi Poročilo o svojem delu na podlagi 34. čl. Zakona o
parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS) ter ga posreduje
Državnemu zboru. Iz poročila je razviden potek dela komisije, zadeve, ki jih je obravnavala in
odločitve, ki jih je pri tem sprejemala. Poročilo prikazuje tudi ukrepe, ki so jih v navedenem
letu sprejemale obveščevalne službe ter Policija (posebni preiskovalni ukrepi) ter področja, ki
sodijo v pristojnost operaterjev elektronskih komunikacij na podlagi določb Zakona o
elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
Osnovni cilj dela Komisije je zagotoviti, da službe, ki zbirajo informacije ter odkrivajo in
preganjajo različne oblike kaznivih dejan, služijo namenu,za katerega so ustanovljene.
Njihovo delo mora temeljiti na strokovnosti ter sorazmernosti. Če se pojavijo dvomi, da
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posamezna služba prekorači ali zlorabi dana pooblastila, je tako zadevo potrebno temeljito
raziskati, saj je varovanje človekovih pravic ena od osnovnih nalog komisije. Skratka,
Komisija si v okviru svojega dela prizadeva, da bi bila čim bolj učinkovita pri izvajanju določb
iz 6. člena ZPNOVS, to pa pomeni, da daje zagotovilo oz. garancijo, da pristojne
obveščevalne in varnostne službe delujejo v okviru ustave in zakonov.
mag. Marinka Bogolin, sekretarka

KOMISIJA ZA ODNOSE S SLOVENCI V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in posvetu je po 35. členu Poslovnika Državnega
zbora stalna komisija, njena ustanovitev in delovanje pa sta utemeljeni na podlagi Zakona o
odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Ur. l. št. 43/06, 76/10), Resolucije
o položaju slovenskih avtohtonih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami
državnih in drugih dejavnikov RS (Ur. l. RS, št. 35/96) in Resolucije o odnosih s Slovenci po
svetu (Ur. l. RS, št. 07/02).
Komisija spremlja in obravnava problematiko avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v
sosednjih državah in po svetu in s tem povezano tematiko usmerjanja finančne podpore;
spremlja in skrbi za izvajanje resolucije; vzdržuje redne stike s predstavniki Slovencev v
zamejstvu in po svetu; poroča Državnemu zboru o pomembnih zadevah s tega področja ter
pripravlja predloge sklepov in odločitev; obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o
zadevah, ki se nanašajo na posamezne predloge zakonov in drugih aktov v zvezi s Slovenci
v zamejstvu in po svetu; sodeluje z Odborom za zunanjo politiko pri obravnavi
zunanjepolitične problematike, ki zadeva tudi Slovence v zamejstvu in po svetu; razpravlja o
pobudah in predlogih, ki jih organizacije Slovencev v zamejstvu in po svetu v skladu s
Poslovnikom Državnega zbora pošiljajo v obravnavo; sodeluje z drugimi državnimi organi na
področju odnosov s Slovenci zunaj meja Republike Slovenije.
Komisijo je v obdobju od 2011 do 2014 sestavljalo trinajst članov, sprva ji je predsedoval
Franc Pukšič, nato pa Danijel Krivec.
Komisija je tekom mandata opravila tri predstavitve kandidatov za ministra brez resorja,
odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno
skupnostjo v sosednjih državah in med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, in sicer
predstavitev Ljudmile Novak, Tine Komel in Gorazda Žmavca, ter jih podprla.
Komisija je obravnavala tematike, ki se nanašajo na delovno področje Urada Vlade RS za
Slovence v zamejstvu in po svetu, sodelovala pa tudi z organizacijami slovenske skupnosti iz
sosednjih držav. Pri tem velja omeniti, da sta dve seji v zvezi s položajem in posameznimi
problematikami slovenske skupnosti na avstrijskem Koroškem potekali z Odborom za
zunanjo politiko. Na zahtevo SDS pa je bila sklicana tudi nujna seja z naslovom Ljubezen do
domovine in lastnega naroda v "očeh" ministrice Tine Komel.
Komisija je v Državnem zboru vsako leto organizirala tudi Vseslovensko srečanje s tremi
vabljenimi govorci (po en predstavnik Slovencev po svetu, en predstavnik Slovencev iz
sosednjih držav in en domači znanstvenik ali strokovnjak), oziroma številnimi vabljenimi
govorci (2012). Srečanje je namenjeno izmenjavi izkušenj, mnenj o aktualnih zadevah med
Slovenci, živečimi zunaj meja Republike Slovenije, njihovim institucijam, organizacijam,
institucijam v Republiki Sloveniji, ki so pristojne za to tematiko, akademikom, strokovnjakom
in širši javnosti. XII. Vseslovensko srečanje je bilo usmerjeno v temo medgeneracijskega
dialoga, XIII. Vseslovensko srečanje je usmerjal naslov Odslikave slovenstva, na XIV.
Vseslovenskem srečanju pa so udeleženci razmišljali o mladih kot ustvarjalcih skupnega
slovenskega prostora.
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je skupaj z Uradom Vlade RS za
Slovence v zamejstvu in po svetu 9. julija 2012 organizirala tudi posvet z naslovom: Program
evropskega teritorialnega sodelovanja – Slovenija in sosednje države: razlike v poročanju na
konkretnih primerih.
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Komisija je v skladu s svojim programom mednarodnega sodelovanja v letu 2012 obiskala
slovensko skupnost v Avtonomni deželi Furlaniji-Julijski krajini in v Republiki Hrvaški.
dr. Katja Jerman, sekretarka

3.2. DRUGE KOMISIJE
KOMISIJA ZA PETICIJE TER ZA ČLOVEKOVE PRAVICE IN ENAKE MOŽNOSTI
O nalogah oziroma pristojnostih Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake
možnosti je določal Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora Republike
Slovenije - Odlok (Ur. list RS, št. 7/2012 in št. 28/13) in Dogovor o delu Komisije v
mandatnem obdobju 2011-2015 z dne 28. 2. 2012.
Komisija je imela 7 članic in članov, od tega predsednico in enega podpredsednika.
Predsednica je bila predstavnica opozicijskih strank, večino pa so imeli predstavniki pozicije.
V tem mandatu, ki je trajal od 21. 12. 2011 do 31. 7. 2014, je Komisija imela dve predsednici,
in sicer: od 21. 12. 2011 do 2. 4. 2013 Tamaro Vonta (PS PS) in od 3. 4. 2013 do 31. 7. 2014
Evo Irgl (PS SDS). Razlog za to je bila menjava Vlade konec marca 2013 in s tem povezana
zamenjava koalicijskih in opozicijskih parlamentarnih strank in posledično tudi pri vodenju
Komisije.
Za reševanje pritožb in predlogov (v nadaljevanju: vlog) državljanov je poleg Odloka zelo
pomemben tudi 45. člen Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, št. 92/07-UPB1), ki
delovnim telesom Državnega zbora daje pravno podlago, da od Vlade in drugih državnih
organov ter javnih zavodov, javnih podjetij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je država,
zahteva ustrezna pojasnila in podatke, ki so jih vsi prej našteti dolžni nemudoma posredovati.
Delo Komisije je v primerjavi z drugimi delovnimi telesi Državnega zbora specifično, in sicer
iz razloga, ker ima edina pristojnost obravnavati vloge državljanov, ki so zavedene kot
samostojen spis v računalniški bazi in so v reševanje dodeljene posameznemu strokovnemu
delavcu oziroma delavki.
Vloge, ki jih prejemamo se nanašajo na različna pravna področja. Strokovni delavec vlogo
pregleda in od pristojnih organov zahteva ali dodatna pojasnila, ali zaprosi, da nas seznanijo
s svojimi odločitvami v navedeni zadevi ali pa sam odgovori vlagatelju. V odgovoru strokovni
delavec vlagatelja po potrebi pouči o zakonskih in drugih podlagah, ki se nanašajo na njegov
primer oziroma ga pouči o možnih pritožbenih in drugih sredstvih, ki jih ima na voljo v
konkretnem postopku.
Za državljanke in državljane (v nadaljevanju: državljani), ki so želeli Državnemu zboru
osebno nasloviti svoje pritožbe, opozorila in predloge, povezane z izvajanjem zakonodaje
oziroma veljavne pravne ureditve, pa sta bili predsednici Komisije tudi osebno dostopni po
predhodni najavi.
S področja peticij je Komisija v tem mandatu obravnavala 442 vlog. Največ vlog se nanaša
na civilne in kazenske zadeve, sledijo pokojninske in invalidske zadeve, nato zadeve s
področja urejanja prostora, zadeve s področja socialnega varstva in zavarovanja,
delovnopravne zadeve, upravne zadeve in zadeve s področja temeljnih človekovih pravic in
svoboščin, zadeve s področja varstva okolja, zadeve v zvezi s pravosodjem, zadeve v zvezi
z zdravstvenim varstvom in zavarovanjem, zadeve v zvezi z javnimi financami, zadeve v
zvezi z vzgojo, izobraževanjem in športom ter v zvezi z invalidskim zavarovanjem. Članice in
člani Komisije so se s posameznimi vlogami seznanili v okviru dvomesečnih informacij, ki so
jih pripravili strokovni delavci Komisije.
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Komisija je v tem mandatnem obdobju imela skupaj 36 sej, na katerih je skupno obravnavala
98 točk dnevnega reda. Od tega je bilo 16 rednih sej, na katerih je obravnavala 61 točk
dnevnega reda in 20 nujnih sej, na katerih je obravnavala 37 točk dnevnega reda.
Na sejah Komisije smo obravnavali:
- resolucije oziroma druga poročila z delovnega področja komisije, in sicer: Letno poročilo
Zagovornika načela enakosti za leto 2010, Seznanitev z Resolucijo Evropskega
parlamenta z dne 13. marca 2012 o enakosti žensk in moških v Evropski uniji – 2011;
Seznanitev s Sporočilom Evropske komisije Nacionalne strategije vključevanja Romov:
prvi korak pri izvajanju okvira EU" z dne 21. 5. 2012; Seznanitev s Poročili o delu
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2011 in v letu 2012;
Seznanitev z Akcijskim načrtom Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z
ljudmi za obdobje 2012-2013; Seznanitev s Poročilom o izvajanju Resolucije o
nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za leti 2010 in 2011;
Seznanitev s Periodičnim načrtom za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za
enake možnosti žensk in moških za leti 2012 in 2013; Seznanitev z Akcijskim načrtom za
preprečevanje nasilja v družini 2012-2013; Seznanitev s Poročilom o izvajanju Resolucije
o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za leti 2010 in 2011;
Seznanitev s Poročilom o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu v Sloveniji in
Seznanitev s Petim in šestim periodičnim poročilom Republike Slovenije o uresničevanju
določil Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk.
- Letni poročili Varuha človekovih pravic za leti 2011 in 2012.
- posebni poročili Varuha človekovih pravic: Poročilo o bivanjskih razmerah Romov na
območju jugovzhodne Slovenije in Posebno poročilo Zagovornik - glas otroka.
- teme z delovnega področja komisije, in sicer: Seznanitev s stanjem ob 20-letnici izbrisa in
seznanitev z odgovorom Vlade na sprejeta sklepa Komisije ob obravnavi te točke;
Seznanitev s predvideno reorganizacijo Urada za enake možnosti in posledicami za
enake pravice žensk in moških in seznanitev z odgovorom Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve na sprejet sklep Komisije ob obravnavi te točke; Seznanitev z javnim
pozivom "Na pravicah delavcev se je zlomila socialna in pravna država"; Seznanitev z
odločitvijo Evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi z izbrisanimi z dne 26. 6.
2012; Uvedba ženskih kvot v uprave podjetij; Problematika narodnih skupnosti
pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji; Problematika v zvezi z nestrpnimi napadi
na pripadnike madžarske narodne skupnosti v Sloveniji; Zloraba otrok na RTV Slovenija;
Zloraba otrok v ideološke namene; Omejevanje ustavne pravice do svobode izražanja in
diskriminatorna obravnava s strani organov pregona pri izvrševanju pravice do svobode
izražanja; Pogled na delovanje nekdanje Službe državne varnosti skozi prizmo
človekovih pravic »nedotakljivost človekovega življenja« (17. člen Ustave) in »do
osebnega dostojanstva in varnosti« (34. člen Ustave); Kršitev 39. in 44. člena Ustave
Republike Slovenije s strani župana Mestne občine Ljubljana (omejitev ustavne pravice
svobode izražanja in sodelovanja pri upravljanju javnih zadev); Revščina v Sloveniji;
Seznanitev z organiziranostjo in delovanjem nekdanje Službe državne varnosti v
povezavi z ustavnima pravicama iz 17. in 34. člena Ustave Republike Slovenije
(nedotakljivost človekovega življenja in pravica do osebnega dostojanstva in varnosti);
Delovanje nekdanje Službe državne varnosti v povezavi z ustavnima pravicama iz 17. in
34. člena Ustave Republike Slovenije (nedotakljivost človekovega življenja in pravica do
osebnega dostojanstva in varnosti); Seznanitev s problematiko uničevanja arhivov
nekdanje Službe državne varnosti z vidika svobode zbiranja vesti in mnenj ter ohranitvijo
arhivske dediščine Republike Slovenije (39. člen Ustave RS v povezavi s 5. in 73. členom
Ustave RS); Uničenje oziroma uničevanje arhivskega gradiva - bistvenega in
nenadomestljivega dela nacionalne kulturne dediščine, zgodovine naroda in shrambe
spomina naroda (5. in 73. člen Ustave RS); Probleme zaporskega osebja in Pogled na
delovanje slovenskega pravosodja z vidika spoštovanja človekovih pravic: enakost pred
zakonom (14. člen Ustave RS), enakega varstva pravic (22. člen Ustave RS), pravice do
sodnega varstva (23. člen Ustave RS) in načela zakonitosti v kazenskem pravu (28. člen
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Ustave RS) ter s tem povezano vprašanje enakopravnih in legitimnih volitev v Državni
zbor na predčasnih volitvah 2014 (80. člen Ustave RS).
peticije: peticijo Koalicije za ločitev države in cerkve v zvezi z zahtevo za odpravo
državnega financiranja Rimskokatoliške cerkve (in drugih verskih skupnosti); peticijo
organizacije UMANOTERA z naslovom: Poziv Vladi RS za zeleni preboj Slovenije;
peticijo Mednarodnega društva za civilni nadzor varovanja človekovih pravic v zvezi s
"Pobudo za spremembo 65. člena Ustave in za razveljavitev ZRoms-1" in peticijo
Skupine Svoboda vstajnikom.
zadeve, ki jih je komisija obravnavala kot zainteresirano delovno telo, in sicer: Poročilo o
izvajanju Akcijskega načrta za preprečevanje nasilja v družini za obdobje 2010-2011,
Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (za proračunskega
uporabnika Varuh človekovih pravic); Predlog proračuna Republike Slovenije za leto
2013 in leto 2014 (za proračunskega uporabnika Varuh človekovih pravic); Predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic; Drugo poročilo
o položaju romske skupnosti v Sloveniji in Predlog sklepa v zvezi s stanjem na Vrhovnem
državnem tožilstvu, v zvezi s pregonom najhujših oblik gospodarsko finančnega kriminala
in v zvezi z odkrivanjem osumljencev kaznivih dejanj nekdanje SDV.
na sejah Komisije so sodelovali predlagatelji oziroma njihovi predstavniki, predstavniki
izvršilne in sodne veje oblasti ter predstavniki institucij, katerih delo je bilo neposredno
povezano z vsebino obravnavanih vprašanj, strokovnjaki in predstavniki zainteresirane
javnosti, ki so na sejah Komisije izjavili in obrazložili svoja mnenja in stališča o
obravnavani zadevi.
izvedli smo tudi javno predstavitev mnenj na temo »Sovražni govor«, ki je bila dobro
obiskana.

V okviru mednarodne dejavnosti se je predsednica Komisije dne 8. marca 2012 v Bruslju
udeležila Medparlamentarnega srečanja odborov z naslovom »Enako plačilo za delo enake
vrednosti«, dne 3. in 4. aprila 2012 se je predsednica Komisije v Beogradu udeležila
Mednarodne konference z naslovom »Sodelovanje nacionalnih parlamentov z neodvisnimi
regulatornimi organi v JV Evropi«; dne 18. in 19. junija 2012 se je predsednica Komisije v
Glasgowu v Veliki Britaniji udeležila Konference Zaščita človekovih pravic: Naloge in
odgovornosti držav in nevladnih organizacij«; dne 3. oktobra 2012 se je predsednica
Komisije v Bruslju udeležila Medparlamentarnega srečanja odborov Evropskega parlamenta
in nacionalnih parlamentov za pravice žensk na temo »Enakost spolov – kaj storijo
parlamenti Evropske unije?« in zasedanja Odbora za politične zadeve, varnost in človekove
pravice Parlamentarne skupščine Unije za Sredozemlje; dne 7. marca 2013 se je
predsednica Komisije v Bruslju udeležila Medparlamentarnega srečanja odborov za pravice
žensk z naslovom Odziv žensk na krizo.
V prostorih Državnega zbora pa so bili opravljeni naslednji mednarodni razgovori: dne 10.
maja 2012 je predsednica Komisije skupaj s predsednikom Odbora za zadeve Evropske
unije opravila razgovor z delegacijo Vsestrankarske parlamentarne skupine za trgovino z
ljudmi britanskega parlamenta; dne 12. junija 2012 je predsednica Komisije s poslankami in
poslanci Državnega zbora na podlagi prošnje Evropske mreže za enakost spolov na
delovnem obisku sprejela delegacijo črnogorskih poslank in poslancev ter predstavnikov
političnih strank Črne Gore; dne 23. oktobra 2012 je predsednica Komisije opravila razgovor
z direktorjem Agencije EU za temeljne pravice Mortenom Kjaerumom; dne 17. septembra
2013 je članica Komisije opravila razgovor s članico iranske delegacije Skupine prijateljstva s
Slovenijo v Islamski posvetovalni skupščini Islamske Republike Iran v Sloveniji.
Božena Pem, sekretarka
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USTAVNA KOMISIJA
V nekaj vrsticah želim predstaviti štiri odprte predloge Ustavne komisije, ki jih Ustavna
komisija v mandatu 2012-2014 ni uspela končati zaradi razpisa predčasnih volitev v Državni
zbor. Ob koncu pa sem izpostavil še problem želje zainteresirane javnosti, da bi sodelovala v
razpravah na sejah Ustavne komisije.
Ustavna komisija tako ob zaključku mandata ni končala ustavnorevizijskega postopka za
naslednje predloge za začetek postopka za spremembo Ustave in sicer:
- predlog EPA 29-VI, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim
Jožetom Tankom. Predlog predlaga spremembo 111., 112., 116. in 117. člena Ustave.
Ustavna komisija je opravila del splošne razprave in ustanovila Strokovno skupino za
področje postopka oblikovanja vlade v sestavi dr. Janez Čebulj, dr. Tone Jerovšek, dr.
Ciril Ribičič, dr. Lojze Ude in dr. Saša Zagorc. Strokovna skupina je pripravila prvo
mnenje (št. 001-02/12-2/9, z dne 13. 6. 2012);
- predlog EPA 1568-VI, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim
Jožetom Tankom. Predlog predlaga spremembo 80. člena Ustave. Ustavna komisija je
opravila del splošne razprave in sklicala Javno predstavitev mnenj skupaj z Odborom za
notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki je bila 5. 5. 2014 (glej Zapis št.
001-02/13-15/20). Ob tem je ustanovila Strokovno skupino za volilne sisteme v sestavi
dr. Janez Pogorelec, ddr. Klemen Jaklič, dr. Jurij Toplak in dr. Lojze Ude. Strokovna
skupina je pripravila prvo mnenje (št. 001-02/13-15/31, z dne 2. 6. 2014);
- predlog EPA 1835-VI, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisano
Majo Dimitrovski. Predlog predlaga spremembo 83. člena Ustave. Ustavna komisija je
opravila del splošne razprave, podan je bil predlog za sklic javne predstavitve mnenj,
vendar Ustavna komisija ni nadaljevala z razpravo in odločanjem o predlogu za sklic
javne predstavitve mnenj;
- predlog EPA 1861-VI, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim
Branetom Golubovićem. Predlog predlaga spremembo 70. člena Ustave. Ustavna
komisija je opravila del splošne razprave in sklicala Javno predstavitev mnenj za 30. 6.
2014 (glej Zapis št. 001-02/13-15/20). Do predloga se je opredelil še Državni svet;
- predlog EPA 1953-VI, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim
Jožetom Tankom. Predlog predlaga spremembo 81. člena Ustave. Ustavna komisija ni
začela z ustavnorevizijskim postopkom.
Pri delu Ustavne komisije se je v tem mandatu, še posebej nasproti prejšnjim mandatom,
izpostavilo vprašanje možnosti aktivnega sodelovanja zainteresirane javnosti
(posameznikov) v ustavnorevizijskem postopku na sejah Ustavne komisije. Zainteresirani
posamezniki oziroma predstavniki civilne družbe so želeli na podlagi drugega odstavka 51.
člena PoDZ-1 predstaviti stališče, mnenje oziroma razpravljati na samih sejah Ustavne
komisije. Člani Ustavne komisije so sledili dotedanji parlamentarni praksi, po kateri je
zainteresirana javnost (in stroka) dobila besedo na javnih predstavitvah mnenj, drugače pa
so v razpravah na sejah Ustavne komisije sodelovali poleg članov, poslank in poslancev,
predstavnika predlagatelja, vlade in Državnega sveta, le še člani strokovne skupine
(imenovani s strani Ustavne komisije) in posebej vabljeni razpravljavci. Pri tem ne gre za
pisne prispevke civilne javnosti, o katerih so bili Ustavna komisija in člani strokovnih skupin
sproti obveščani preko sistema UDIS, vabljeni na seje pa so slednja gradiva prejemali skupaj
s sklicem seje Ustavne komisije. Ob upoštevanju Resolucije o normativni dejavnosti se
postavlja tako vprašanje izvajanja načel in minimalnih priporočil znotraj poglavja 2, Smernice
za sodelovanje s strokovno in z drugimi zainteresiranimi javnostmi, na sejah Ustavne
komisije. Vsekakor bo potrebno predsedniku Ustavne komisije, kot tudi podpredsedniku in
članom predstaviti dilemo: ali nadaljevati s sedanjim pristopom, po katerem se ustni prispevki
usmerjajo na javne predstavitve mnenj, sklicane praviloma na začetku ustavnorevizijskega
postopka, ali pa v vsaki fazi ustavnorevizijskega postopka (pri razpravi, ali začeti z
ustavnorevizijskim postopkom, pri razpravi o osnutku ustavnega zakona, pri pripravi in
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sprejemu osnutka predloga ustavnega zakona) dopustiti, da posamezniki, predstavniki
civilnih družb na seji Ustavne komisije neposredno nagovorijo poslance in predstavijo svoje
mnenja, stališča do obravnavanega predloga za začetek postopka za spremembo ustave.
Odločitev je vsekakor na strani poslancev, strokovna služba pa lahko pri tem le pomaga
predsedujočemu pri izvajanju strpnega, korektnega in z vsebino predlagane spremembe
Ustave povezanega nastopa zainteresiranih posameznikov ali predstavnikov civilne družbe.
Odločitev, da tudi Ustavna komisija na sejo povabi posameznike, ki bodo pred sejo izrazili
pisni ali izrecni ustni interes po ustnem nastopu tako, kot k temu pristopajo (redna) delovna
telesa Državnega zbora, bo zagotovo pomenilo pomembno novost pri najodgovornejšem
delu zakonodajalca – ustavodajalca. Vsekakor bi kazalo apelirati tudi na pripravljavce
predloga za začetek postopka za spremembo Ustave, da vključijo v postopek ciljne skupine
in strokovno javnost, vse tudi v skladu z omenjeno Resolucijo. S tem bi omogočili članom
Ustavne komisije, da prisluhnejo na sejah Ustavne komisije le tistim najpomembnejšim
opozorilom javnosti in stroke, ki mogoče niso bila upoštevana, ali pa so postale ponovno
aktualne oziroma gre za nove pripombe, zaradi kasnejših odločitev Ustavne komisije ali
Državnega zbora do predloženega besedila osnutka ustavnega zakona. Torej gre za
občutljivo področje, kjer je treba tehtati na eni strani med dobrobitmi ustne predstavitve
mnenja, stališča zainteresirane javnosti (posameznika ali predstavnika civilne družbe) na
seji/ah Ustavne komisije in minusi, ki jih za sabo prinaša možnost, da posameznik, manjšina
predstavi tudi ozko, zanj jasno pomembno, ne pa za družbo kot celoto odločilno, opozorilo ali
stališče. Pri tehtanju se moramo zavedati, da gre za ustavnorevizijski postopek, s katerim se
posega izjemoma, in to šele potem, ko je v družbi dozorela odločitev (in je posledično med
poslanci doseženo dvotretjinsko soglasje) za poseg v najvišji pravni akt države Slovenije.
Boris Vrišer, sekretar

3.3 ODBORI
ODBOR ZA GOSPODARSTVO
Odbor za gospodarstvo je bil ustanovljen 28. 1. 2012 z Odlokom o ustanovitvi in nalogah
delovnih teles Državnega zbora.
Odbor za gospodarstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se
nanaša na:
- ekonomski sistem in razvoj,
- tehnologijo, pošto in meroslovje,
- notranji trg ter tehnično zakonodajo in merila,
- varstvo potrošnikov,
- varstvo konkurence,
- ekonomske odnose s tujino,
- razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti,
- intelektualno lastnino,
- drobno gospodarstvo in turizem,
- industrijske projekte in
- druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor tudi:
- obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja regionalnega
razvoja,
- obravnava predloge, ki se nanašajo na teritorialno členitev Republike Slovenije,
povezane s programi strukturne in kohezijske politike,
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spremlja izvajanje zakonodaje s področja skladnega regionalnega razvoja in razvojne
podpore regijam ter nalog na področju medregionalnega meddržavnega razvojnega
sodelovanja in čezmejnega razvojnega povezovanja ter oblikovanja evroregij,
- spremlja priprave in usklajevanje strateških dokumentov Vlade z Evropsko unijo, na
podlagi katerih Republika Slovenija prejema strukturna sredstva iz evropskega
proračuna,
- spremlja izvajanje nalog splošnega upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov
in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske
politike in
- obravnava druge zadeve, povezane s področjem regionalnega razvoja in evropske
kohezijske politike.
Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.
-

Odbor je v tem mandatnem obdobju pretežni del svoje pozornosti namenil obravnavi
predlogov zakonov in drugih aktov, za katere ga je predsednik Državnega zbora določil kot
matično delovno telo. Redno pa je obravnaval tudi predloge državnih proračunov ter razna
poročila, posredovana Državnemu zboru na podlagi zakonov. Določena pozornost je bila
namenjena tudi izvajanju nadzorne funkcije preko spremljanja stanja in izvajanja zakonodaje
na posameznih področjih iz pristojnosti Odbora. Pri tem je Odbor oblikoval stališča do
posameznih vprašanj ter pristojnim organom tudi predlagal izvedbo določenih ukrepov za
izboljšanje stanja.
V obdobju od 28. 1. 2012 do 2. 4. 2013 je bil predsednik Odbora Matjaž Han, od 2. 4. 2013
dalje pa je bila predsednica Odbora Alenka Pavlič.
V zvezi s premagovanjem gospodarske krize v Sloveniji je Odbor v okviru svojih pristojnosti
opravil večje število tematskih sej, predvsem na podlagi zahtev različnih poslanskih skupin,
in sicer:
- obravnava problematike nekreditiranja gospodarstva,
- Predlog nacionalnega reformnega programa 2012–2013,
- Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016,
- izvrševanje smernic OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti v Sloveniji,
- problematika insolvenčnih in stečajnih postopkov,
- zaskrbljujoče stanje gradbeništva v Sloveniji ter povezanih gospodarskih panog,
- osnutek Nacionalnega reformnega programa 2013–2014,
- problematika državne dokapitalizacije družbe Adria Airways d.d.,
- problematika izvajanja Zakona o davku na nepremičnine v povezavi z gospodarskim
razvojem,
- naraščajoča brezposelnost, zajezili jo bomo le z okrevanjem gospodarstva. Kje je
minister za gospodarstvo, kje so ukrepi za nova delovna mesta?,
- ali je Slovenija pri črpanju evropskih kohezijskih sredstev na pravi poti?,
- problematika razdolževanja slovenskih podjetij,
- osnutek Nacionalnega reformnega programa 2014–2015,
- problematika zagotavljana pogojev za privabljanje tujih vlagateljev,
- problematika razdolževanja slovenskih podjetij, in
- izvajanje Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 20132018.
Glede na aktualnost problematike je bil določen poudarek tudi na obravnavi tem, povezanih s
problematiko črpanja kohezijskih sredstev. V zvezi s tem je Odbor obravnaval tudi Predlog
priporočila v zvezi z zaustavitvijo izplačil kohezijskih sredstev in Predlog priporočila v zvezi z
izvajanjem okoljskih projektov, sofinanciranih iz kohezijskih sredstev finančne perspektive
2007 - 2013.
Odbor je obravnaval vse zadeve EU, ki jih je Vlada posredovala na podlagi Zakona o
sodelovanju med Državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije in ki mu jih je
predsednik Državnega zbora dodelil v obravnavo kot matičnemu delovnemu telesu.
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V tem mandatnem obdobju so na Odboru potekale naslednje predstavitve kandidatov za
ministre za gospodarski razvoj in tehnologijo:
- predstavitev mag. Radovana Žerjava (7. 2. 2012 na 2. nujni seji Odbora);
- predstavitev mag. Stanka Stepišnika (18. 3. 2013 na 25. nujni seji Odbora); in
- predstavitev Metoda Dragonje (19. 2. 2014 na 46. nujni seji Odbora).
Odbor je večinoma sodeloval z Ministrstvom za gospodarstvo in organi v sestavi Ministrstva
za gospodarstvo, katerih delovno področje sodi v pristojnost Odbora. V kolikor pa je delovno
področje segalo tudi na področje financ, je Odbor sodeloval tudi z Ministrstvom za finance.
Glede obravnave zadev s področja črpanja in izplačil kohezijskih sredstev je Odbor sodeloval
s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Redno so bili na seje vabljeni
tudi vsi relevantni predstavniki zainteresirane javnosti, in sicer predstavniki Gospodarske
zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije ter
druge institucije in predstavniki, katerih delovno področje in interes sta povezana z
obravnavanimi zadevami.
V okviru izvajanja mednarodne dejavnosti so bile v tem mandatnem obdobju izvedene
naslednje aktivnosti:
- predsednik Odbora za gospodarstvo Matjaž Han je 29. februarja 2012 sprejel
veleposlanika Zvezne republike Nemčije Nj. eksc. g. Wernerja Burkarta;
- predsednik Odbora za gospodarstvo Matjaž Han je 29. februarja 2012 sprejel odpravnika
poslov na veleposlaništvu Japonske v Sloveniji Tatsukunija Uchido;
- člani Odbora za gospodarstvo so se 24. oktobra 2012 sestali z višjim parlamentarnim
sekretarjem za zunanje zadeve, skupnost, mlade in šport Singapurja g. Sam Tan Chin
Siongom z delegacijo (udeleženci: predsednik Odbora Matjaž Han, člana Branko Ficko in
mag. Stanko Stepišnik);
- srečanje odborov EP in nacionalnih parlamentov za zaposlovanje, podjetništvo, inovacije
in socialne zadeve "Strategije za reševanje brezposelnosti mladih in za spodbujanje
podjetniškega potenciala evropskih MSP", Dublin, 28. in 29. aprila 2013 (udeleženki:
predsednica Odbora za gospodarstvo Alenka Pavlič in predsednica Odbora za delo,
družino, socialne zadeve in invalide dr. Andreja Črnak Meglič);
- predsednica Odbora za gospodarstvo Alenka Pavlič je 24. maja 2013 sprejela
veleposlanika Češke republike Nj. Eksc. Petra Voznico;
- srečanje evropskega komisarja za regionalno politiko Johannesa Hahna s članicami in
člani Odbora za zadeve Evropske unije, Odbora za gospodarstvo, Odbora za
infrastrukturo in prostor ter Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, 20.
septembra 2013 (udeleženci: predsednik Odbora za zadeve Evropske unije Jožef Horvat,
podpredsednici dr. Ljubica Jelušič in Aleksandra Osterman, članica Janja Napast, član
Mitja Meršol, predsednik Odbora za infrastrukturo in prostor Samo Bevk, podpredsednica
Iva Dimic, članica Kristina Valenčič ter člani Marko Pavlišič, Ljubo Žnidar in Zvonko Lah,
predsednica Odbora za gospodarstvo Alenka Pavlič in član Branko Smodiš ter člana
Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Jakob Presečnik in Branko Kurnjek);
- Medparlamentarna konferenca za gospodarstvo in finančno upravljanje, Vilna od 16. do
17. oktobra 2013 (udeleženci: predsednica Odbora za gospodarstvo Alenka Pavlič ter
članica in člana Odbora za gospodarstvo in Odbora za finance in monetarno politiko
Romana Tomc, Franc Breznik in Marko Pavlišič);
- srečanje predsednikov odborov pristojnih za vprašanja zaščite okolja in odborov,
pristojnih za vprašanja javne uprave in lokalne samouprave "Makro – regionalne
strategije: razvoj in perspektive", Vilna, 24. in 25. novembra 2013 (udeleženca:
predsednica Odbora za gospodarstvo Alenka Pavlič in član Odbora za kmetijstvo,
gozdarstvo, prehrano in okolje mag. Štefan Tisel);
- Medparlamentarna konferenca za gospodarstvo in finančno upravljanje, Bruselj, od 20.
do 22. januarja 2014 (udeleženci: predsednica Odbora za gospodarstvo Alenka Pavlič,
predsednica Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide dr. Andreja Črnak
Meglič in član Odbora za finance in monetarno politiko Jerko Čehovin);

65

-

-

-

obisk delegacije Odbora Državnega zbora za gospodarstvo v Republiki Hrvaški, 12.
februarja 2014, Zagreb (udeleženci: predsednica Odbora Alenka Pavlič ter članice in
člani Aleksandra Osterman, Franc Breznik, Danijel Krivec in Ivan Hršak.);
srečanje predsednikov odborov za proizvodnjo, trgovino in pomorstvo, 16. in 17. marca
2014 v Atenah (udeleženci: predsednica Odbora za gospodarstvo Alenka Pavlič,
predsednik Odbora za infrastrukturo in prostor Samo Bevk in član Odbora za finance in
monetarno politiko Jerko Čehovin);
predsednica Odbora za gospodarstvo Alenka Pavlič je 21. marca 2014 na pogovor
sprejela veleposlanico Republike Hrvaške Nje. eksc. Vesno Terzić;
članice in člani Odbora za finance in monetarno politiko ter Odbora za gospodarstvo so
13. maja 2014 sprejeli delegacijo Skupine prijateljstva s Slovenijo v parlamentu Kraljevine
Saudove Arabije po vodstvom njenega predsednika dr. Abdullaha Bin Humaid Al-Harbija
(udeleženci: predsednik Odbora za finance in monetarno politiko Bojan Starman,
predsednica Odbora za gospodarstvo Alenka Pavlič, članica Renata Brunskole, član
Matjaž Han in član Branko Smodiš).
Nataša Škrbec Srčnik, sekretarka

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
Odbor za infrastrukturo in prostor je bil na podlagi Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih
teles Državnega zbora, ki ga je sprejel Državni zbor na seji 28. januarja 2012 (Uradni list RS,
št. 7/12), pristojen za obravnavo predlogov zakonov, drugih aktov in problematiko, ki se
nanašajo na elektronske komunikacije, pospeševanje in usklajevanje dela na področju
informacijske družbe, energetiko, rudarstvo in učinkovito rabo energije, urejanje prostora in
graditev, stanovanjsko področje, stavbno-zemljiško področje, geodetsko dejavnost, prometno
politiko, cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, železniški promet, zračni
promet, pomorski promet in plovbo po celinskih vodah, žičniške naprave, prometno
infrastrukturo, zadeve EU s svojega delovnega področja in druga vprašanja, ki jih obravnava
za ta področja pristojno ministrstvo.
Državni zbor je najprej na 5. izredni seji 28. 1. 2012 sprejel sklep o imenovanju predsednikov
in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora ter za predsednika Odbora imenoval
Danijela Krivca, za podpredsednika pa Gašpar Gašpar Mišiča in Ivana Simčiča. Na 2. redni
seji 19. 4. 2012 pa je sprejel sklep, da se namesto Ivana Simčiča za podpredsednico Odbora
imenuje Marija Plevčak. Zaradi izglasovane konstruktivne nezaupnice Vladi in oblikovanja
nove koalicije je Državni zbor na 12. redni seji 3. 4. 2013 ponovno sprejel sklep o imenovanju
predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora ter za predsednika
Odbora imenoval Sama Bevka, za podpredsednika Jožeta Velikonjo in Ljuba Žnidarja, za
podpredsednico pa Ivo Dimic. V mandatu 2011 – 2014 je Odbor imel 17 članic in članov.
Naloga Odbora je bila predvsem obravnava predlogov zakonov in drugih aktov, za katere ga
je predsednik Državnega zbora določil kot matično delovno telo. Med pomembnejše
zakonske predloge, ki jih je na svojih sejah obravnaval Odbor, sodi nov Energetski zakon.
Pred njegovim sprejetjem je Odbor organiziral javno predstavitev mnenj, katere namen je bil
pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti k Predlogu zakona. Odbor je Predlog
zakona obravnaval na seji, ki je skupaj trajala 15 ur in pol in imela kar dve nadaljevanji, saj
gre za zelo obsežen zakon, ki ima 557 členov. Odbor je kot matično delovno telo obravnaval
tudi Zakon o državnem geodetskem referenčnem sitemu, Zakon o ukrepih za odpravo
posledic žleda med 30. januarjem in 10 februarjem 2014 in Zakon o osnovnem bivanju,
obravnaval pa je še spremembe in dopolnitve zakonodaje o cestah, pravilih cestnega
prometa, prevozih v cestnem prometu, voznikih, motornih vozilih, delovnem času in obveznih
počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih, železniškem prometu,
varnosti v železniškem prometu, graditvi objektov, prostorskem načrtovanju, umeščanju
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prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, rudarstvu, postopnem zapiranju rudnika
Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije ter žičniških napravah za prevoz
oseb.
V tem mandatu je Odbor kot matično delovno telo obravnaval tudi več aktov. Na predlog
Vlade je obravnaval Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za
obdobje od 2013 do 2022, na predlog Poslanske skupine SDS pa še tri priporočila, in sicer
Priporočilo o problematiki investicije v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj in slovenske
energetike, Priporočilo v zvezi z obvladovanjem investicije v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj
in slovenske energetike ter Priporočilo za čimprejšnjo odpravo posledic ledene ujme.
Odbor je na podlagi četrtega odstavka 41. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval
tudi poročila, ki so bila Državnemu zboru posredovana na podlagi zakonov, in za katera je
Odbor pristojen kot matično delovno telo. V mandatu 2011 – 2014 je tako obravnaval
poročila o izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto
2010, 2011 in 2012.
Odbor je kar nekaj sej namenil izvajanju svoje nadzorne funkcije, saj je spremljal stanje in
izvajanje zakonodaje na posameznih področjih, pri čemer je sprejel ugotovitve in stališča do
posameznih vprašanj ter pristojnim organom predlagal možne rešitve in izvedbo ustreznih
ukrepov za izboljšanje stanja. Odbor je tako obravnaval: predstavitev projekta Mobilizacija za
javni potniški promet – predlogi in pozivi za odločevalca na področju javnega potniškega
prometa v Sloveniji, Analizo varnosti v cestnem prometu ter oceno zakonodaje na tem
področju in Informacijo o povzročeni škodi na prometni in energetski infrastrukturi zaradi
ledene ujme ter o ukrepih za odpravo posledic (skupaj z Odborom za notranje zadeve, javno
upravo in lokalno samoupravo).
Poleg tega je Odbor na nujnih sejah na zahtevo Poslanske skupine Slovenske demokratske
stranke obravnaval problematiko izgradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (skupaj z
Odborom za finance in monetarno politiko), problematiko državne dokapitalizacije družbe
Adria Airways d.d. (skupaj z Odborom za gospodarstvo in Odborom za finance in monetarno
politiko) in problematiko neodgovornega načrtovanja aktivnosti in za njih potrebnih sredstev
ministra za infrastrukturo in prostor v odstopu Sama Omerzela. Na zahtevo Poslanske
skupine Socialnih demokratov je Odbor obravnaval vlogo zaposlenih v slovenski energetiki in
pripravljanje Energetskega koncepta Slovenije, na zahtevo Poslanske skupine Slovenske
ljudske stranke problematiko izvajanja Zakona o davku na nepremičnine v povezavi z
neurejenimi evidencami na področju urejanja prostora, na zahtevo Poslanske skupine
Pozitivne Slovenije pa problematiko Splošne plovbe Portorož (skupaj z Odborom za
gospodarstvo). Na skupno zahtevo poslanskih skupin Pozitivne Slovenije, Socialnih
demokratov in Državljanske liste je odbor obravnaval problematiko zelene proračunske
reforme in možnosti za zmanjševanje primanjkljaja državnega proračuna s selektivnim
pristopom zmanjševanja okolju škodljivih subvencij (skupaj z Odborom za finance in
monetarno politiko ter Odborom za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje), na skupno
zahtevo poslanskih skupin Socialnih demokratov in Pozitivne Slovenije pa problematiko
stavke zaposlenih v Premogovniku Velenje d.d..
Odbor je kot matično delovno telo obravnaval tudi Predloge stališč Republike Slovenije do
zadev EU, ki jih je Vlada posredovala Državnemu zboru na podlagi Zakona o sodelovanju
med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije. Med te zadeve sodi tudi
obravnava Predloga deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah
EU v obdobju januar 2013 – junij 2014 in obravnava Predloga stališč Republike Slovenije za
zaključek pogajanj o večletnem finančnem okviru EU 2014 – 2020.
Odboru so se kot pristojnemu delovnemu telesu v skladu s 112. členom Ustave Republike
Slovenije kot kandidati za ministra za infrastrukturo in prostor v februarju 2012 predstavili
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Zvonko Černač, v marcu 2013 Igor Maher in v aprilu 2013 Samo Omerzel. Odbor je sprejel
mnenja, da je bila njihova prestavitev pogledov in stališč kot kandidatov za ministra za
infrastrukturo in prostor ustrezna.
Odbor je pri svojem delu redno sodeloval z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor ter z
organi v njegovi sestavi, ob obravnavi posameznih zadev pa tudi s predstavniki zadevajočih
ministrstev, kot: Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje, Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvom za finance. Odbor je glede na vsebino
obravnavanih zadev na seje vabil tudi druge institucije in združenja, kot: Gospodarsko
zbornico Slovenije, Obrtno podjetniško zbornico Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije,
Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, vsa tri reprezentativna združenja lokalnih
skupnosti ter predstavnike stroke, nevladnih organizacij in društev. Pri delu Odbora so
sodelovala tudi podjetja in družbe, katerih delo je bilo konkretno povezano z obravnavano
zadevo. Na sejah Odbora pa je sodeloval tudi predsednik Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj Državnega sveta pri obravnavi zadev, h katerim je komisija posredovala
svoje mnenje.
Predsednik Odbora Samo Bevk se je v okviru pristojnosti Odbora udeležil dveh mednarodnih
srečanj in konferenc, in sicer srečanja odborov Evropskega parlamenta in nacionalnih
parlamentov za komunikacije, izobraževanje in transport z naslovom "Povezovanje evropskih
državljanov in skupnosti v digitalni dobi" 16. in 17. junija 2013 v Dublinu ter srečanja
predsednikov odborov za proizvodnjo, trgovino in pomorstvo, ki je potekalo 16. in 17. marca
2014 v Atenah. Na obeh srečanjih je aktivno sodeloval s svojim prispevkom.
Anton Pelko, sekretar

ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, PREHRANO IN OKOLJE
Odbor je v tem mandatnem obdobju poleg predlogov zakonov in drugih aktov, ki so mu bili
dodeljeni v obravnavo, na lastno pobudo ali na pobudo poslanskih skupin in civilne družbe
obravnaval številna vprašanja kot odziv na aktualna dogajanja z delovnega področja
ministrstva. Več sej je potekalo skupaj z zainteresiranimi odbori, npr. Odborom za finance in
monetarno politiko, Odborom za gospodarstvo, Odborom za kulturo, Odborom za
infrastrukturo in prostor.
Posebna pozornost je bila namenjena problematiki gospodarjenja z državnimi gozdovi s
ciljem povečanja deleža predelave slovenske hlodovine na ozemlju države ter sanaciji
gozdov po žledolomu v začetku leta 2014. Dokaj kritična razprava na Odboru je potekala tudi
o predlogu ustanovitve nove gospodarske družbe Slovenski gozdovi d.o.o., ki naj bi se
ukvarjala z odkupom presežkov poškodovanega lesa; Odbor je s sklepom pozval Vlado, da
predloži informacijo o ukrepih za stabilizacijo trga lesa in o ukrepih za zagon lesno
predelovalne industrije.
Več sej je Odbor namenil tudi problematiki samooskrbe in v povezavi s tem varovanju
kmetijskih zemljišč kot pogoju za samooskrbo. Odbor je pozval pristojne inštitucije, da
določijo obseg kmetijskih zemljišč, ki bi ga ohranjali za namene samooskrbe ter določijo
območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za državo zaradi
pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, zagotavljanja pridelave hrane ali ohranjanja in
razvoja podeželja ter ohranjanja krajine. V ta namen je Odbor pozval tudi k vzpostavitvi
oziroma izboljšanju točnosti in popolnosti evidenc o kmetijskih zemljiščih.
V kontekstu samooskrbe je bila posebna seja namenjena predstavitvi stanja in razvojnih
možnosti zelenjadarstva v Sloveniji. V zvezi s tem je Odbor pozval pristojno ministrstvo, naj
prouči možnosti za rast in razvoj lokalnih tržnic, proizvajalce in kmetijske zadruge pa je
pozval k organiziranemu tržnemu nastopu.
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Na pobudo civilne družbe se je Odbor na seji seznanil tudi s pomenom in problematiko
ohranjanja rastlinskih in živalskih genskih virov v Sloveniji. Odbor je pozval pristojno
ministrstvo, da sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno intenzivnejše in dolgoročnejše
izvajanje javne službe na področju zagotavljanja in ohranjanja genskih virov v Sloveniji ter
določi prioritete, ki bodo omogočale doseganje dolgoročnih ciljev, namenjenih razvoju,
varstvu in ohranjanju živinorejskih genskih virov.
Na pobudo civilne družbe je Odbor posebno sejo namenil domnevnim nepravilnostim v
zavetiščih za zapuščene živali na območju Slovenije. Odbor je predlagal, da se nadzor nad
zavetišči poostri in spremeni Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali tako, da se
določijo pogoji za organizacijo zavetišča za zapuščene živali na podlagi števila sklenjenih
pogodb z lokalnimi skupnostmi, da bo nedvoumno opredeljeno število živali na kapaciteto
posameznega zavetišča. Odbor je tudi predlagal, da se prouči možnost, po kateri bi se med
pogoje za namestitev in oskrbo živali dodali tudi bivalni prostori za namestitev drugih
zapuščenih živali, npr. za kače, pajke, kuščarje, itd. ter da se eno od obstoječih zavetišč
specializira za oskrbo neharmoniziranih (eksotičnih) živali.
Zadnja seja Odbora v tem mandatu pa je bila namenjena problematiki prostorskega
reševanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - Zavoda Maribor. Odbor je pozval
pristojne institucije, da v okviru zakonitih postopkov poiščejo ustrezno rešitev za delovanje
KGZS - Zavoda Maribor ter preverijo tudi možnosti prenosa nepremičnine na Mestno občino
Maribor z namenom zagotovitve nadaljnjega opravljanja dejavnosti te inštitucije v objektu na
Vinarski ul. 14 v Mariboru.
Na področju okolja je Odbor na več sejah obravnaval problematiko izvajanja Zakona o
Triglavskem narodnem parku, predvsem z namenom, da se spodbudi sodelovanje z
lokalnimi skupnostmi na območju parka pri iskanju rešitev za odpravo težav, s katerimi se
soočajo prebivalci na tem območju. Odbor je predlagal Vladi, da prednostno pripravi načrt
upravljanja TNP in morebitne spremembe veljavnega zakona, kolikor bi bilo to v okviru
zaključka načrta upravljanja ocenjeno kot smiselno in potrebno.
Obširna razprava je potekala tudi v zvezi z zagotovitvijo in zavarovanjem pravice do pitne
vode v povezavi s stališčem Republike Slovenije pri sprejemanju Predloga direktive
Evropskega parlamenta in Sveta o podeljevanju koncesijskih pogodb. Odbor je skupaj z
Odborom za finance in monetarno politiko v razpravi sprejel sklepa, s katerima sta odbora
pozvala Vlado, da na področju storitev javnega dobra ohrani univerzalnost dostopa do pitne
vode kot uresničevanja temeljnih človekovih pravic, in naj pripravi takšno zakonodajo, ki bo
preprečila morebitno bodočo privatizacijo upravljanja s pitno vodo ter še naprej zagotavljala
enak dostop do takšne vode vsem državljankam in državljanom. V zvezi s problematiko
pravice do pitne vode je Odbor organiziral tudi Javno predstavitev mnenj, katere cilj je bil
dobiti odgovore predvsem na vprašanja o tem, kateri so pozitivni in negativni učinki
privatizacije oskrbe s pitno vodo in ali je sedanja ureditev te oskrbe v Sloveniji ustrezna, ali je
pravica do pitne vode pravna kategorija, ki bi jo primerno izrecno zaščititi z Ustavo ter katera
pravna, strokovna in širša družbena vprašanja in dileme sproža ustavno urejanje pravice do
pitne vode kot človekove pravice.
Na pobudo Inštituta za varovanje zdravja je Odbor posebno sejo namenil problematiki
ravnanja z nevarnimi azbestnimi odpadki v Sloveniji. Odbor je predlagal poostritev nadzora
nad ravnanjem z azbestnimi odpadki, nadalje proučitev možnosti subvencioniranja
odstranjevanja nevarnih azbestnih odpadkov ter možnost priprave akcije ozaveščanja
prebivalstva o nevarnosti rabe in rokovanja z azbestom.
V zvezi s problematiko reševanja prekomerne onesnaženosti z delci PM10 v Sloveniji je
Odbor pozval Vlado in druge pristojne inštitucije k spoštovanju in izvajanju obvez, ki izhajajo
iz evropskega pravnega reda in slovenske zakonodaje na tem področju ter opozoril, da mora
postati javni potniški promet prioriteta v razvoju države, zato je potrebno pospešeno začeti z
ustreznimi ukrepi za izboljšanje stanja na tem področju. Odbor je tudi pozval pristojno
ministrstvo, da Odbor enkrat letno obvešča o dinamiki sprejemanja načrtov za kakovost
zraka za posamezna območja in o uspešnosti izvajanja ukrepov, ki jih bodo vsebovali.
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Ena od bolj perečih problematik, ki jo je Odbor obravnaval na več sejah, je bila tudi
problematika izvajanja dimnikarskih storitev v Sloveniji. Odbor je s sprejetimi sklepi pozval
ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da uredi storitve dimnikarske službe in spremembe cenika
dimnikarskih storitev, s čimer naj bi se uredile anomalije na tem področju. Odbor je tudi
pozval k pripravi državnih evidenc kurilnih naprav in storitev dimnikarske službe, ki bi
omogočile pregleden in enostaven vpogled v delo koncesionarja, način izvajanja
dimnikarskih storitev, ustreznost kadrov in pokritost terena, predvsem pa bi bilo potrebno
omogočiti lažji in boljši strokovni nadzor nad delom koncesionarjev.
V zvezi z izvajanjem veljavne zakonodaje na področju ravnanja s komunalnimi odpadki pa je
Odbor pozval resorno ministrstvo, da pripravi pregled po posameznih lokacijah in ugotovi
potencialna odstopanja od zahtev ter da čim prej pripravi za sprejem na Vladi potrebne
podzakonske akte na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
Ob zaključku mandata je bila posebna seja namenjena problematiki črpanja evropskih
sredstev iz programskega obdobja 2007 - 2013 na področju okoljske infrastrukture, s
poudarkom na enajstih zavrnjenih zahtevkih za projekte s področja oskrbe s pitno vodo in
čiščenja odpadnih voda. V zvezi s tem je Odbor predlagal, da se preveri možnost
morebitnega prenosa neizkoriščenih kohezijskih sredstev z drugih področij v okviru OP ROPI
na področje okolja.
Odbor se je redno, vsakih šest mesecev, v okviru posebne točke dnevnega reda seznanjal z
realizacijo sprejetih sklepov. Ugotoviti je mogoče, da je bila velika večina sklepov tudi
uresničena.
Odbor je v tem mandatu sklical tudi nekaj terenskih sej, npr. v Gornji Radgoni v okviru
Mednarodnega kmetijskega sejma, na kateri se je seznanil z izvajanjem Kodeksa dobrih
poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi in načeli dobrih praks v verigi preskrbe s
hrano v EU (seja Odbora je potekala skupaj z Odborom za gospodarstvo), na Kmetijskem
inštitutu Slovenije se je Odbor seznanil s pomenom in problematiko ohranjanja rastlinskih in
živalskih genskih virov v Sloveniji, na Čebelarski zvezi Slovenije v Lukovici pa je bila Odboru
predstavljena Javna svetovalna služba v čebelarstvu ter predstavljene preventivne akcije
proti morebitnim pomorom čebel. V Gornji Radgoni se je Odbor seznanil z veljavno
zakonodajo in operativnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki, v Zagorju ob Savi
pa je bilo Odboru predstavljeno reševanje prekomerne onesnaženosti z delci PM10 v
Sloveniji, na delovnem sestanku, ki so se ga udeležili nekateri člani Odbora, v Občini Šalovci
pa je bila predstavljena problematika staleža in škode od divjadi na obmejnem območju.
V celotnem mandatu sta oba predsednika Odbora mag. Dejan Židan in Jakob Presečnik
predvsem na pobudo predstavnikov civilne družbe sklicala več delovnih sestankov in
posvetov, na katerih so bile predstavljene aktualne težave s posameznih področij, ki jih pri
svoje delovanju pokriva civilna družba.
V tem mandatnem obdobju je Odbor v okviru mednarodne dejavnosti gostil delegacijo
Odbora za kmetijstvo Parlamenta Češke republike, delegacija Odbora se je udeležila
Mednarodnega kmetijskega sejma v Novem Sadu, kjer se je srečala tudi s člani Odbora za
kmetijstvo AP Vojvodine, mag. Dejan Židan pa je tudi obiskal Mednarodni kmetijski sejem v
Berlinu, kjer si je ogledal in se srečal s predstavniki največjega nemškega zavetišča za male
živali.
Mag. Dejan Židan je v Državnem zboru sprejel predstavnike veleposlaništva Kraljevine
Nizozemske, Republike Avstrije in Republike Nemčije, Jakob Presečnik pa veleposlanika
Češke republike.
Dragana Čuljković, sekretarka
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ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO
Odbor za finance in monetarno politiko je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi in nalogah
delovnih teles Državnega zbora (Uradni list RS, št. 7/12) in sicer 28.1. 2012. Pristojnosti
Odbora, opredeljene v tem Odloku, se nanašajo na obravnavo predlogov zakonov, drugih
aktov in problematike s področja makroekonomske politike in koordinacije strukturnih reform,
javnofinančnih prihodkov in odhodkov, državnega proračuna in javnih naročil, zakladništva in
javnega računovodstva, davčnega in carinskega sistema, finančnega sistema, finančnega
premoženja, poroštva, zadolževanje javnega sektorja, javno-zasebno partnerstvo,
preglednost finančnih odnosov, centralnobančnega sistema in monetarne politike,
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, prirejanja iger na srečo, državnih pomoči,
makrofiskalne analize in napovedi, delovanja Slovenske odškodninske družbe d.d. in
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., SDH in drugih vprašanj, ki
jih je obravnavalo Ministrstvo za finance. Odbor je predloge zakonov in druge akte, ki so se
nanašali na navedeno problematiko, obravnaval kot matično delovno telo in je bil glede na
njihovo število in dejstvo, da gre za krizno obdobje, eno izmed najbolj obremenjenih delovnih
teles Državnega zbora. Odbor je pristojen tudi za obravnavo zadev EU s svojega delovnega
področja, pri čemer se je kot matično delovno telo opredeljeval do predlogov stališč
predlaganih s strani Vlade RS ter svoje odločitve posredoval pristojnemu delovno telo za
obravnavo zadev EU, to je Odbor za zadeve EU.
Poslovnik Državnega zbora Odboru, ki je pristojen za vprašanja javnih financ, dodeljuje tudi
poseben status za obravnavo tistih predlogov zakonov in amandmajev, ki imajo finančne
posledice za državni proračun ali druga javna finančna sredstva, njihova vsebinska
obravnava pa sodi v pristojnost drugih matičnih delovnih teles.
Med najpomembnejše naloge Odbora sodi obravnava predlogov državnih proračunov
oziroma njihovih sprememb za posamezno proračunsko leto kot tudi predlogov zakonov, ki
urejajo izvrševanje proračuna v posameznem proračunskem letu. Poslovnik Državnega
zbora Odboru pri obravnavi proračunskih dokumentov dodeljuje vlogo matičnega delovnega
telesa za pripravo predlogov odločitev za Državni zbor.
Odbor je poleg zakonskih predlogov in drugih aktov z njegovega delovnega področja kot
matično delovno telo obravnaval tudi drugo problematiko z njegovega delovnega področja, ki
zadeva zlasti delovanje posameznih organov in institucij.
Na tematskih sejah je kot matično delovno telo z vidika opravljanja nadzorne funkcije
obravnaval poročila Banke Slovenije, SID, Slovenskega inštituta za revizijo, AUKN, SOD,
Agencije za trg vrednostnih papirjev, Agencije za zavarovalni nadzor, Računskega sodišča,
Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (obravnaval je tudi
sklep o soglasju poslovnik DRK) ter D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o., o
Državnih pomočeh, ki so bila državnemu zboru posredovana na podlagi zakonov. Odbor je
obravnaval tudi letno poročilo Sklada RS za nasledstvo.
Novost v tem mandatu je Letno poročilo DUTB 2014 - Družba za upravljanje terjatve bank, ki
ga je le ta posredovala na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakon o ukrepih Republike
Slovenije za krepitev stabilnosti bank. Prav tako je novost Letno poročilo Odbora za finančno
stabilnost 2014, ki ga je odboru posredovala na podlagi 13. člena Zakona o
makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema.
Pomembnejše zakonske predloge je odbor obravnaval kot matično delovno telo, saj spadajo
v njegovo pristojnost. Odbor je precej pozornosti namenil tudi obravnavi proračunskih
dokumentov, saj je v tem mandatu kot matično delovno telo obravnaval predloge proračunov
Republike Slovenije za leta 2013/2014 in 2014/2015 ter rebalans za leto 2012 ter 2013. Ter
rebalans Računa finančnih terjatev in naložb ter Računa financiranja državnega proračuna
RS za leto 2012. Prav tako je odbor obravnaval ZIPRS za leto 2012, 2013/2014 in ZIPRS za
2015 leto.
Poslovnik Državnega zbora v primeru, da tako odloči matično delovno telo, omogoča
sočasno obravnavo zakonskih predlogov, ki urejajo enako družbeno razmerje ter predloga
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zakona, za katerega vlada predlaga sprejem po nujnem postopku, in sicer na isti seji Odbora
oziroma Državnega zbora v okviru iste točke dnevnega reda. Odbor je to poslovniško
možnost izkoristil v 3. primerih, in sicer ob obravnavi Zakona za uravnoteženje javnih financ,
Zakona o slovenskem državnem holdingu, ter Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o davku na nepremičnine.
Odbor je zasedal tudi na 11. sejah, sklicanih na zahtevo različnih poslanskih skupin in v tem
okviru zasedal tudi na nekaj skupnih tematskih sejah z drugimi odbori.
Odbor je obravnaval tudi 7. zahtev Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora
o sprejetih zakonih oziroma novelah posameznih zakonov in sicer o ZSDH, ZUKSB, Zakonu
o davku od srečk, Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, Zakonu o
spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu, Zakonu o davku na nepremičnine ter
Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leto 2014 in 2015. Poleg tega je odbor obravnaval
tudi Nacionalni reformni program in sicer za leto 2012/2013 in za leto 2013/2014.
Odbor je obravnaval tudi EU zadeve, ki spadajo v pristojnost ministrstva za finance in podal
svoja mnenja pristojnemu odboru.
V tem mandatnem obdobju so bili predsedniki odbora: mag. Andrej Šircelj, Patricija Šulin in
Bojan Starman.
Odboru se je kot pristojnemu delovnemu telesu v skladu s 112. členom Ustave Republike
Slovenije in z določbami Poslovnika Državnega zbora na 7. nujni seji 3. 2. 2012 kot
predlagani kandidat za ministra za finance predstavil dr. Janez Šušteršič, ki je odgovarjal na
vprašanja članov odbora. Po mnenju Odbora je bila njegova predstavitev pogledov in stališč
v zvezi z delovnim področjem Ministrstva za finance ustrezna. Dne 15. 3. 2013 se je na 49.
nujni seji odboru predstavil nov kandidat za ministra za finance in sicer dr. Uroš Čufer.
Njegova predstavitev je bila ustrezna.
Odbor je pri svojem delu v skladu s pristojnostmi, ki mu jih je določil odlok o njegovi
ustanovitvi, v največji meri sodeloval s predstavniki Ministrstva za finance, s predstavniki
Banke Slovenije ter DUTB. Na podlagi določb Zakona o Banki Slovenije se predsednik
Odbora lahko udeležuje tudi sej Sveta Banke Slovenije.
Sej Odbora so se poleg predstavnikov Vlade in Banke Slovenije udeleževali predstavniki
Agencije za trg vrednostnih papirjev, Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice
Slovenije, Združenja bank Slovenije, Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov GIZ, Združenja članov borze vrednostnih papirjev - GIZ, Slovenskega inštituta za revizijo,
Računskega sodišča Republike Slovenije, DUTB, različnih sindikatov in drugih
zainteresiranih organov, organizacij, institucij in združenj kot tudi ostali predstavniki
zainteresiranih javnosti. Odbor je ob obravnavi posameznih zadev pri sprejemanju svojih
odločitev razpravljal tudi o mnenjih, pripombah, stališčih in predlogih posameznih
zainteresiranih subjektov.
Mednarodna dejavnost Odbora je bila v pretežni meri osredotočena na razgovore članov
odbora s predstavniki posameznih tujih delegacij, ki so potekali v prostorih Državnega zbora.
V teh razgovorih so člani Odbora gostujočim delegacijam predstavili zlasti delo Državnega
zbora in Odbora, posebno pozornost pa namenili tudi osvetlitvi aktualnih tem na področju
ekonomske in monetarne politike ter medsebojni izmenjavi stališč o posameznih vprašanjih.
Prav tako je predsednik odbora sprejel nekaj veleposlanikov držav članic EU. Predsednik
odbora oz. podpredsedniki odbora so se udeleževali medparlamentarnih srečanj z drugimi
predsedniki odborov za finance EU, ki poteka vsake pol leta v državi, ki predseduje Svet EU.
Med pomembnejše obiske spada obisk predsednika Evroskupine in ministra za finance
Kraljevine Nizozemske Jeroena Dijsselbloema v tem mandatu. Vsako leto Slovenijo v
jesenskem času obišče delegacija Mednarodnega denarnega sklada (IMF), ki v okviru
programa obiska, ki ga pripravi Banka Slovenije, opravi tudi razgovor z delegacijo Odbora
pod vodstvom predsednika odbora.
Barbara Reflak, sekretarka
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ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO
Odbor za zunanjo politiko je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi in nalogah delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljevanju: Odlok), ki ga je sprejel Državni zbor
na svoji seji dne 31. januarja 2012. Pristojnosti in glavne naloge Odbora so tako opredeljene
v Odloku, Zakonu o zunanjih zadevah, Zakonu o sodelovanju med državnim zborom in vlado
v zadevah Evropske unije, Poslovniku Državnega zbora in Pravilniku o Mednarodni
dejavnosti Državnega zbora. Delovno področje Odbora je vsebinsko široko in raznoliko, saj
poleg zakonodajnega postopka zajema tudi vrsto drugih vsebinskih nalog, dejavnosti in
postopkov, tako na področju zunanje politike, obravnave zadev EU, kot tudi na področju
mednarodnega sodelovanja in mednarodnih aktivnosti Odbora ter mednarodne dejavnosti
Državnega zbora v celoti.
Glede na vsebinsko razvejanost svojih pristojnosti, je Odbor pri izvajanju nalog in aktivnosti s
svojega področja delovanja sodeloval predvsem z Ministrstvom za zunanje zadeve, kakor
tudi z drugimi resornimi ministrstvi in službami Vlade Republike Slovenije. Sodelovanje se je
nanašalo predvsem na obravnavo pobud za sklenitev mednarodnih pogodb in predlogov
zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb ter obravnavo vsakokratnih aktualnih
zunanjepolitičnih vprašanj.
Odbor za zunanjo politiko je imel v mandatnem obdobju 2011 - 2014 56 rednih ter 57 nujnih
sej, nekaj sej je potekalo tudi skupaj z Odborom za zadeve EU, Odborom za obrambo in
Komisijo za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Seje Odbora so bile odprte za
javnost, razen v primerih, ko je Odbor obravnaval gradivo z oznako stopnje tajnosti.
Odboru se je februarja 2012 in marca 2013 predstavil kandidat za ministra za zunanje
zadeve, Odbor pa je o predstavitvi sprejel mnenje.
Na sejah je Odbor kot matično delovno telo obravnaval vrsto pobud za sklenitev
mednarodnih pogodb, predlogov zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb ter predloge
aktov ter izhodišč, stališč in poročil, ki so jih v obravnavo predložila resorna ministrstva ali
Ministrstvo za zunanje zadeve.
Kot zainteresirano delovno telo je Odbor obravnaval predlog proračuna Republike Slovenije
za uporabnike s svojega delovnega področja. Obravnaval je tudi različne teme in vprašanja s
področja bilateralnega in multilateralnega sodelovanja ter predloge za zaprtje diplomatskih
predstavništev Republike Slovenije v tujini ter podal mnenje o predstavitvah kandidatov za
veleposlanike Republike Slovenije v tujini, odločal o ustanovitvi skupin prijateljstva, ki se
oblikujejo v Državnem zboru kot neformalne oblike delovanja glede na interes poslancev za
sodelovanje s posameznimi državami (v mandatu 2011 - 2014 je bilo v Državnem zboru
ustanovljenih 58 skupin prijateljstva) in skrbel za izvajanje mednarodne dejavnosti
Državnega zbora v skladu s Pravilnikom o mednarodni dejavnosti Državnega zbora.
Odbor je opravil tudi več samostojnih vsebinskih razprav s področja aktualne zunanje
politične problematike, pogosto pa se je vsebinska razprava razvila tudi ob obravnavi točke
dnevnega reda vprašanja in pobude. V okviru te točke so člani Odbora podali večje število
pobud in vprašanj z različnih področij zunanje politike Republike Slovenije in mednarodnih
odnosov nasploh. Največ vprašanj in pobud se je nanašalo na odnose s sosednjimi državami
in na sodelovanje Republike Slovenije v evro-atlantskih integracijah ter na vsakokratne
aktualne zunanjepolitične izzive. Nekatera vprašanja so se dotaknila tudi aktivnosti
predstavnikov Vlade in slovenskih predstavnikov v tujini, predvsem ministra za zunanje
zadeve in veleposlanikov. Predstavniki Vlade so na večino vprašanj in pobud odgovorili
ustno na sami seji ali pa so odgovore posredovali pisno.
Med vsebinska področja, ki jim je Odbor posvečal največ pozornosti, gotovo sodijo
obravnava informacij o pripravah na zagovor Republike Slovenije pred Arbitražnim sodiščem
ter informacij povezanimi z Ljubljansko banko Zagreb, razprava o razmerah na Zahodnem
Balkanu, razprava o vlogi Republike Slovenije v Afganistanu ter sodelovanju RS v
mednarodnih operacijah in misijah, razprava o mednarodnem razvojnem sodelovanju,
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razprava o notifikaciji nasledstva RS v Državni pogodbi o ponovni vzpostavitvi neodvisne in
demokratične Avstrije (ADP) ter v zadnjem obdobju razmeram v Ukrajini.
V skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije
je Odbor za zunanjo politiko, kot eno izmed pristojnih delovnih teles, razpravljal in zavzemal
stališča o tistih zadevah EU, ki sodijo na področje zunanje in varnostne politike, vključno z
vprašanji širitve Evropske unije, obravnaval je predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje
Republike Slovenije v institucijah EU, izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije
na zasedanjih Sveta za splošne zadeve (GAC) in Sveta za zunanje odnose (FAC) ter
Evropskega sveta. Tudi v tem mandatu je članom Odbora na začetku predsedovanja
prioritete predsedovanja predstavil veleposlanik države, predsedujoče Svetu EU.
V skladu s svojimi pristojnostmi je Odbor tudi v tem mandatu v skladu z Zakonom opravil na
sejah, zaprtih za javnost, razgovore z več kot 21 kandidati za izredne in pooblaščene
veleposlanike Republike Slovenije v tujini ter o predstavitvah podal mnenje.
Na področju mednarodne dejavnosti je delegacija Odbora obiskala Republiko Hrvaško,
Kraljevino Španijo in Ljudsko republiko Kitajsko. Člani odbora so se srečali tudi z vrsto
visokih predstavnikov držav ter mednarodnih organizacij in institucij, ki so obiskali Slovenijo
ter z veleposlaniki držav, akreditiranih v Sloveniji. Člani Odbora so bili dejavno vključeni v
mednarodno dejavnosti Državnega zbora, bodisi kot člani delegacij skupin prijateljstva in
stalnih delegacij Državnega zbora v parlamentarnih skupščinah, kot tudi kot individualni
udeleženci posameznih mednarodnih dogodkov, konferenc in srečanj. Predstavniki Odbora
so sodelovali tudi na Medparlamentarni konferenci o skupni zunanji in varnostni politiki ter
skupni varnostni in obrambni politiki, ki so potekale dvakrat letno v državi, predsedujoči
Svetu EU (in so nadomestile redna srečanja predsednikov zunanjepolitičnih odborov oz.
odborov za obrambo držav članic EU, držav kandidatk in Evropskega parlamenta).
Stalnica na sejah Odbora je bila tudi točka Mednarodna dejavnost, v okviru katere je Odbor
obravnaval vloge poslancev za udeležbo na različnih mednarodnih srečanjih, odločal o
obisku delegacij Državnega zbora v tujini ter o obiskih tujih parlamentarnih delegacij v
Sloveniji. Tu je posebno vlogo imelo tudi v 4. členu Pravilnika o mednarodni dejavnosti
Državnega zbora opredeljeno »predsedstvo« Odbora, ki je v času med posameznimi sejami
Odbora, v skladu z omenjenim pravilnikom, odločalo o posameznih vlogah za izvajanje
dogodkov s področja mednarodne dejavnosti. V skladu s Poslovnikom Državnega zbora je
imel Odbor tudi posebno vlogo pri oblikovanju sestave stalnih delegacij Državnega zbora v
parlamentarnih skupščinah. Kolegiju predsednika Državnega zbora je predlagal imena
kandidatov za člane stalnih delegacij, ki je nato določil sestavo stalne delegacije.
Celotna dejavnost Odbora za zunanjo politiko je bila tudi v tem mandatu vsebinsko zelo
raznolika, saj je poleg vsebinskih razprav ter zakonodajnega postopka, povezanega z
ratifikacijo mednarodnih pogodb, zajemala tudi vrsto drugih nalog, tako na področju
obravnave zadev EU, kot tudi na področju mednarodnega sodelovanja in mednarodnih
aktivnosti Odbora ter mednarodne dejavnosti Državnega zbora v celoti, kar je nedvomno
predstavljalo izziv tako za člane Odbora, kakor tudi za strokovne službe.
Urša Zore Tavčar, sekretarka

ODBOR ZA OBRAMBO
Odbor za obrambo je bil ustanovljen 28. januarja 2012 na 5. izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije. Naloge Odbora za obrambo so opredeljene v Odloku o ustanovitvi in
nalogah delovnih teles Državnega zbora. Odbor obravnava predloge zakonov, druge akte in
problematiko, ki se nanašajo na obrambni sistem, sistem varstva pred naravnimi in drugimi
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nesrečami ter druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo, to je
Ministrstvo za obrambo. Odbor obravnava tudi zadeve EU s svojega delovnega področja.
Odbor pri svojem delu uresničuje zakonodajno, usmerjevalno in nadzorno funkcijo na
področju obrambe. Pri tem še zlasti skrbi za ugotavljanje stanja na obrambnem področju,
preverja upravičenost interesov raznih družbenih skupin v povezavi z obrambnimi vprašanji,
ocenjuje ustreznost zakonodajne ureditve na obrambnem področju, preverja učinkovitost
uresničevanja sprejetih zakonov, predlaga politiko ter spremlja uresničevanje politike na
področju obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Odbor za obrambo v mandatnem obdobju 2011 - 2014 je bil sestavljen iz petnajstih
poslancev, in sicer predsednika, dveh podpredsednikov in dvanajstih članov. Ob zaključku
mandatnega obdobja so Odbor za obrambo sestavljali naslednji poslanci: predsednik Franc
Jurša (DeSUS), podpredsednik Stanko Stepišnik (PS), podpredsednik Marijan Pojbič (SDS),
član Franc Breznik (SDS), član Andrej Čuš (SDS), član mag. Štefan Tisel (SDS), članica
Sonja Ramšak (SDS), članica mag, Melita Župevc (PS), članica Alenka Lampe (PS), član
Mitja Meršol (ZaAB), članica Alenka Pavlič (ZaAB), članica dr. Ljubica Jelušič (SD), članica
Polonca Komar (DL), član Janez Ribič (SLS), član Matej Tonin (NSi).
Odbor za obrambo je v mandatnem obdobju 2011 - 2014 zasedal na 34. sejah (7. rednih in
27. nujnih). Med specifičnimi problemi, informacijami in drugimi zadevami, ki jih je v
mandatnem obdobju 2011-2014 na svojih sejah obravnaval Odbor za obrambo, bi lahko
omenili:
- stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o
mehanizmu Unije na področju civilne zaščite,
- stališče Republike Slovenije do osnutka skupnega stališča EU za odprtje in začasno
zaprtje poglavja 31-Zunanja varnostna in obrambna politika za Islandijo,
- nadzor nacionalnih parlamentov nad skupno zunanjo in varnostno politiko (SZVP) ter
skupno varnostno in obrambno politiko (SVOP) Evropske unije,
- informacijo o vlogi Republike Slovenije v Afganistanu,
- namero o sodelovanju Republike Slovenije v opazovalni misiji OZN UNSMIS v Siriji,
- informacijo o oceni varnostnih razmer v Siriji,
- informacijo o preimenovanju vojašnic Slovenske vojske,
- informacijo o reorganizaciji regijskih centrov za obveščanje (ReCO),
- informacijo o poplavah v Republiki Sloveniji med 4. in 7. novembrom 2012,
- doktrino vojaške strateške rezerve Republike Slovenije,
- dopolnitev Strategije delovanja Republike Slovenije v prizadevanjih mednarodne
skupnosti za stabilizacijo Islamske republike Afganistan,
- namero o sodelovanju Republike Slovenije v misiji Evropske unije za usposabljanje
oboroženih sil Malija (EU Training Mission – EUTM Mali),
- srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2013-2018,
- poročilo o uresničevanju Strategije sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih
operacijah in misijah,
- namero o prenehanju sodelovanja pripadnikov Slovenske vojske v pomorski operaciji
Evropske unije EU NAVFOR Atalanta,
- sklep o sodelovanju Slovenske vojske v rotacijah Natovih odzivnih sil (NRF) v obdobju od
leta 2013 do leta 2018,
- informacijo o nameravanem podpisu Pisma o nameri med Ministrstvom za obrambo
Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo italijanske republike o sodelovanju
večnamenske ladje Triglav v operaciji italijanskih obrambnih in varnostnih sil »Mare
Nostrum«,
- informacijo o aktualnem dogajanju v Afganistanu v kontekstu misije NATO po letu 2014,
- analizo domnevne okvare vladnega letala Falcon v Moskvi decembra 2013, korektnosti
ravnanj pilota in posadke letala, ter ugotovitev, ali je prišlo s strani ministra za obrambo
do zlorabe Slovenske vojske v dnevno politične namene,
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informacijo o izrednem dohodku v 20. slovenskem kontigentu sil ISAF v Afganistanu,
poročilo o sklenitvi sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem
pogodbe o nakupu srednjih kolesnih oklepnih vozil 8x8,
obrambno strategijo Republike Slovenije.

Odbor je spremljal tudi razvoj Evropske obrambne in varnostne politike ter sodelovanje
pripadnikov Slovenske vojske v posameznih operacijah kriznega odzivanja (sodelovanje v
operacijah pod okriljem zveze Nato, Evropske unije in OZN). Veliko pozornosti je namenil
tudi procesu profesionalizacije Slovenske vojske in njeni integraciji v zavezniške strukture.
Z namenom, da bi se neposredno seznanili z razmerami na posameznem področju ali na
določenem območju so člani odbora redno obiskovali posamezne organizacijske enote
Ministrstva za obrambo, posamezna poveljstva in enote Slovenske vojske v Republiki
Sloveniji ter pripadnike Slovenske vojske v različnih operacijah kriznega odzivanja v tujini
(kot npr. Kosovo, Bosna in Hercegovina).
Predsednik Vlade je 4. 2. 2012 predsedniku Državnega zbora posredoval Listo kandidatk in
kandidatov za ministrico in ministre Vlade. Aleš Hojs, ki je bil predlagan za ministra za
obrambo, se je v skladu s 112. členom Ustave Republike Slovenije ter prvim in drugim
odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega zbora, 9. februarja 2012, predstavil članicam in
članom Odbora za obrambo in odgovarjal na njihova vprašanja.
Med programskimi poudarki je izpostavil, da je Ministrstvo za obrambo pristojno za dva
podsistema; za obrambni sistem, ki je v izključni državni pristojnosti in sistem varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, katerega del je v državni, pretežni del pa v lokalni
pristojnosti.
Kljub nekaterim pomembnim dokumentom s področja zagotavljanja obrambe in zaščite
Republike Slovenije, ki so že bili sprejeti, bo potrebno ponovno pregledati, novelirati in v čim
krajšem času sprejeti nekatere predpise, kot so Obrambna strategija Republike Slovenije,
nov srednjeročni program 2013 - 2018, strateški pregled obrambnega resorja in posledično
spremeniti tudi Zakon o obrambi.
Dolgoročna zaveza Republike Slovenije je po kandidatovem mnenju članstvo v zvezi NATO,
kar nam omogoča in nudi vrhunsko vojaško sodelovanje, možnost izobraževanja,
najsodobnejšo vojaško zaščito, predvsem pa ne izključuje nadaljnjega razvijanja lastnega
obrambnega sistema.
Kandidat je izpostavil, da bo obrambno področje tisto, ki bo deležno tako s strani ministrov
kot tudi s strani poslancev in javnosti, pritiskov po varčevanju. Ob tem je opozoril, da se mu
zdi nesprejemljivo varčevanje, ki bi šlo na račun usposobljenosti, opremljenosti, razvoja,
predvsem pa varnosti naših vojakinj in vojakov. Problem samega varčevanja v vojski je po
kandidatovem mnenju tudi to, da se že danes namenja skoraj 62% obrambnega proračuna
za zagotavljanje plač. NATO-vi standardi oziroma priporočila so, da bi ta znesek bil med 50%
in 55% obrambnega proračuna.
Možne prihranke je kandidat videl v sistemu javnih naročil, kjer je možno z bolj odprtimi
razpisnimi pogoji kar nekaj prihraniti. Naslednja rezerva, ki jo je videl kandidat, je počasno
vzpostavljanje oziroma zagotavljanje večjega števila rezervnih pripadnikov, določene
prihranke oziroma dodatne prihodke pa je kandidat videl tudi v tako imenovanih nišnih
centrih, kot je npr. Center odličnosti za gorsko bojevanje v Bohinjski Beli.
Kandidat za ministra je razmišljal o spremembi zakonodaje, ki bi vsaj na simbolični ravni
izvzela vojake iz sistema javnih uslužbencev. Pri tem ne gre za rušenje enotnega plačnega
sistema, temveč za ureditev, ki bo primerljiva z ostalimi državami članicami zveze NATO.
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Kandidat je tudi povedal, da si bo kot minister prizadeval za vzpostavitev ustrezne strukture
Slovenske vojske, ki danes ni ustrezna in sicer v razmerju 1 častnik, 2 podčastnika, 5
vojakov.
Članstvo Republike Slovenije v zvezi NATO in EU Republiko Slovenijo obvezuje tudi za
sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah, ki so po kandidatovem mnenju priložnost
za usposabljanje, razvoj in testiranje novih tehnologij, pridobitev novih znanj in nenazadnje
zagotavljanje varnosti, reda in miru.
Glede na zavezo dano v okviru zavezništva je potrebno nadaljevati z dokončno vzpostavitvijo
lahke in srednje bataljonske skupine, ki ju opredeljuje Resolucija o splošnem dolgoročnem
programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025. Za oblikovanje srednje
bataljonske bojne skupine bi potrebovali približno 50 osemkolesnih oklepnih vozil.
V svoji predstavitvi se je kandidat dotaknil tudi področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, kjer deluje veliko število prostovoljcev (preko 45 000), zato je potrebno v
zakonskih in podzakonskih aktih uveljaviti rešitve, ki bodo uredile položaj in status
prostovoljnega reševalca.
Predsednica Vlade je 15. 3. 2013 predsedniku Državnega zbora posredovala Listo kandidatk
in kandidatov za ministrice in ministre Vlade. Roman Jakič, ki je bil predlagan za ministra za
obrambo, se je v skladu s 112. členom Ustave Republike Slovenije ter prvim in drugim
odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega zbora, 18. marca 2013 predstavil članicam in
članom Odbora za obrambo in odgovarjal na njihova vprašanja.
Bistveno spremenjene okoliščine v družbi, ki so po mnenju kandidata posledica dolgotrajne
gospodarske in finančne krize v mednarodnem okolju so bile eden glavnih razlogov, da se je
na nove razmere v preteklem obdobju intenzivno začelo odzivati tudi Ministrstvo za obrambo.
Razvoj Slovenske vojske je bil po navedbi kandidata praktično zaustavljen. Gospodarska
kriza in zmanjševanje obsega finančnih sredstev namenjenih obrambnemu resorju je
vprašanje razvoja zaostrila in vplivala na drugačno razporeditev prioritet pri razvoju
obrambnega sistema in sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. V praksi
prihaja do vedno večjih zamikov pri vzpostavljanju načrtovanih zmogljivosti in čedalje
večjega razmika med prevzetimi obvezami v okviru zavezništva in dejanskimi zmogljivostmi.
Načrtovana struktura Slovenske vojske z ustreznim ciljnim razmerjem (4:1) med pripadniki
stalne sestave in pogodbenimi rezervisti se po mnenju kandidata ne dosega, prav tako pa se
ne dosega tudi ciljno razmerje 1:2:5 med častniki, podčastniki in vojaki.
Preoblikovanje civilne obrambe v sodoben sistem kriznega upravljanja po mnenju kandidata
ni bilo izvedeno v zadostni meri. Rešitve EU in NATO s področja kriznega upravljanja so bile
izvedene le delno.
Na področju zaščite in reševanja je bila, kot je dejal kandidat, izvedena racionalizacija
investicij v infrastrukturne sisteme in zaščitno opremo za delovanje sil za zaščito, reševanje
in pomoč. V prejšnjem mandatu je bila kadrovsko okrepljena predvsem administracija
Uprave za zaščito in reševanje, ni pa se iskalo kadrovskih rešitev za dejanski primanjkljaj v
določenih zmogljivostih.
V okviru sodelovanja v operacijah kriznega odzivanja je bil v preteklosti prevelik poudarek na
sodelovanju v mnogih različnih operacijah, ki niso bile povezane z neposrednim vplivom na
nacionalno varnost Republike Slovenije. Nezadostno je bil razvit celovit pristop, ki bi
omogočil skupen nastop Slovenske vojske, ustrezno civilno-vojaško sodelovanje in
sodelovanje s civilnimi strokovnjaki na kriznih območjih.
Trend zmanjševanja obrambnega proračuna, po mnenju kandidata, zahteva preoblikovanje
na način, da se doseže čim bolj racionalno in učinkovito izrabljanje obstoječih zmogljivosti.
Zaradi navedenega bo potrebno, kot je dejal kandidat, izvesti procesno integracijo upravnega
dela ministrstva in Generalštaba Slovenske vojske. Podporni procesi, ki se opravljajo v obeh
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delih ministrstva, se bodo sistemsko prenesli v upravni del in tako razbremenili Slovensko
vojsko.
Obseg in struktura Slovenske vojske se bo, po navedbah kandidata, prilagodila dejanskemu
poslanstvu in nalogam ter potrebam po spremenjenih zmogljivosti za uresničevanje nalog v
nacionalnem okviru in v okviru zavezništva.
Z ukrepi bo, po mnenju kandidata, zagotovljena prilagoditev obrambnega sistema in sistema
zaščite in reševanja dejanskemu stanju v družbi, upoštevajoč makroekonomsko situacijo v
državi, državni proračun kot tudi temeljne rešitve in usmeritve za organiziranje in delovanja
sistema nacionalne varnosti.
Kandidat je izpostavil, da bodo koalicijski partnerji pri razvoju obrambnega sistema
upoštevali javno finančno stanje in znotraj tako omejenih okvirov zagotavljali obrambno
sposobnost in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
izpolnjevanje mednarodnih zavez na podlagi 5. člena Severnoatlantske pogodbe. V takšnih
okoliščinah si bodo koalicijski partnerji prizadevali za:
- nadaljnjo optimizacijo obrambnega sistema tako civilnega kot tudi vojaškega dela;
- spremembe normativne ureditve obrambnega področja (Zakon o obrambi) in
nadaljevanje profesionalizacije Slovenske vojske;
- preučitev zmožnosti Slovenske vojske za izvajanje strategije sodelovanja Republike
Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah;
- racionalizacijo z mednarodnim obrambnim in vojaškim sodelovanjem zmogljivosti
Slovenske vojske (oborožitev in oprema);
- krepitev prostovoljnosti in solidarnosti v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Odbor za obrambo je v največji meri sodeloval z Ministrstvom za obrambo, Generalštabom
Slovenske vojske, Uradom predsednika Republike Slovenije, Uradom predsednika Vlade
Republike Slovenije in Zvezo Slovenskih častnikov. Predstavniki omenjenih institucij so bili
redno vabljeni na vse seje odbora.
Ob obravnavi določenih zakonskih predlogov oziroma določenih vprašanj so bili na sejo
odbora povabljeni tudi predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve, Uprave Republike
Slovenije za zaščito in reševanje, Regijskih centrov za obveščanje, Sindikata Ministrstva za
obrambo, Sindikata vojske, obrambe in zaščite, Sindikata pilotov Ministrstva za obrambo,
Sindikata vojakov Slovenije, Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveze
veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever, Društva za
negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, Zveze društev General Maister,
Zveze društev in klubov MORiS, Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in drugi.
Odbor za obrambo so obiskali naslednji posamezniki in delegacije:
- 29. marca 2012 načelnik Generalštaba oboroženih sil Republike Srbije,
generalpodpolkovnik Ljubiša Diković z delegacijo,
- 30. maja 2012 načelnik Generalštaba oboroženih sil Republike Makedonije, generalmajor
Gorančo Koteski z delegacijo,
- 7. junija 2012 Nj. Eksc. Peter Voznica, veleposlanik Češke Republike,
- 12 junija 2012 minister za obrambo Republike Hrvaške, gospod Ante Kontromanović z
delegacijo,
- 4. septembra 2012 parlamentarni državni sekretar v Zveznem ministrstvo za obrambo
Zvezne Republike Nemčije, gospod Christian Schmidt,
- 4. oktobra 2012 načelnik Generalštaba oboroženih sil Republike Latvije, generalmajor
Raimonds Graube z delegacijo,
- 21. novembra 2012 tuji vojaški atašeji akreditirani v Republiki Sloveniji,
- 4. decembra 2012 študenti obramboslovja Fakultete za družbene vede,
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9. septembra 2013 minister za obrambo Republike Makedonije, gospod Talat Xhaferi z
delegacijo,
11. novembra 2013 delegacija Skupne komisije za obrambo in varnost Parlamentarne
Skupščine Bosne in Hercegovine,
9. decembra 2013 slušatelji Natove obrambne šole iz Rima (Nato Defence College),
25. februarja 2014 parlamentarni državni sekretar v Zveznem ministrstvo za obrambo
Zvezne Republike Nemčije, gospod Markus Grübl,
24. aprila 2014 načelnik Združenega Štaba vojske Bosne in Hercegovine, generalmajor
Anto Jeleča z delegacijo.
30. junija 2014 predsednik Vojaškega odbora Evropske unije, general Patrick de
Rousiers z delegacijo.

Delegacija Odbora za obrambo je med 23. in 25. majem 2012 obiskala Rusko Federacijo,
kjer se je med drugim srečala z Odborom za obrambo ruske državne Dume.
dr. Peter Bahčič, sekretar

ODBOR ZA ZDRAVSTVO
Odbor za zdravstvo je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi in nalogah delovnih teles
Državnega zbora in sicer 28.1.2012 (Ur. list RS,7/12). Pristojnosti Odbora, opredeljene po
tem Odloku, se nanašajo na obravnavo predlogov zakonov, drugih aktov in problematiko, ki
se nanaša na: področje javnega zdravja, področje zdravstvenega varstva, zdravstvenega
zavarovanja in zdravstveno dejavnost, področje kemijske varnosti in varnosti pred sevanjem,
zagotavljanje enake, varne in visokokakovostne celostne zdravstvene obravnave in
dostopnosti do zdravstvenih storitev, področje zdravil in medicinskih pripomočkov,
prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene,
proizvodnjo in promet materialov, ki prihajajo v stik z živili, njihovo uporabo v postopkih
proizvodnje in distribucije prehranskih dopolnil ter živil za posebne prehranske oziroma
zdravstvene namene, pitno vodo ter živila oziroma hrano v gostinski dejavnosti,
institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu z vidika preprečevanja in
obvladovanja nalezljivih bolezni, področje psihotropnih snovi (droge, tobak, alkohol),
področje investicij v javne zavode v zdravstvu, zbirke podatkov v zdravstvu in oblikovanje
zdravstveno informacijskega sistema, odvzem in presaditev delov človeškega telesa zaradi
zdravljenja, vsebino in organizacijo lekarniške dejavnosti ter druga vprašanja, ki jih
obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor je predloge zakonov in druge akte obravnaval kot matično delovno telo. Odbor je bil
pristojen tudi za obravnavo zadev EU iz svojega delovnega področja in se kot matično
delovno telo opredeljeval do predlogov stališč predlaganih s strani vlade RS ter svoje
predloge in odločitve posredoval pristojnemu Odboru za zadeve EU.
Odbor se je v mandatnem obdobju 2011 - 2014 sestal na 22. nujnih in 9. rednih sejah.
Organiziral je dve javni predstavitvi mnenj in sicer o »Aktualnih problemih na področju
zdravstva« in »Predlogih zakonov o konoplji in samozdravljenju«.
V okviru nujnih sej, so bila obravnavana tudi vsebinska vprašanja in problematika, ki se je
nanašala na nejasnosti pri financiranju najzahtevnejših srčnih operacij in alarmantno
podaljšanje čakalnih dob na področju srčne kirurgije, nerešene probleme v zdravstvu in
neodzivnost vlade na zaskrbljujoče stanje v zdravstvu, sanacijo vodovoda na Onkološkem
inštitutu Ljubljana ter problematiko obdavčitve sladkih in sladkanih brezalkoholnih pijač z
vidika zdravstva.
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Na pobudo predsednice odbora mag. Lejle Hercegovac ali zunanjih strokovnjakov in institucij
je bilo organiziranih več delovnih razgovorov in sestankov z različnih tematskih področji in
sicer:
- aktualni problemi slovenskega zdravstva,
- informacija o učinkih na poslovanje ZZZS s predlogi za spremembe in dopolnitve
zakonov,
- področje urejanja in uporabe homeopatskih zdravil,
- izvajanje projekta testne uvedbe motorjev za gasilce,
- partnerski odnos z regulatorji zdravstvene politike - razvojni koraki slovenskega
zdravstva, obeti glede dostopnosti zdravil,
- seznanitev s področjem dela Zveze društev diabetikov Slovenije in problematiko
širjenja sladkorne bolezni,
- seznanitev z izvajanjem projektov tele-kap in tele-medicina,
- seznanitev s problematiko na področju zdravstvene nege - civilna iniciativa
medicinskih sester,
- reorganizacija na področju javnega zdravja v državi - združitev ZZV,
- podeljevanje licenc na področju zdravstva.
Predsednica odbora Alenka Jeraj je organizirala več delovnih razgovorov in sestankov, ki so
se vsebinsko nanašali na obe javni predstavitvi mnenj ter teme obravnavane na nujnih sejah.
V prvem delu mandata je odbor vodila predsednica mag. Lejla Hercegovac (PS PS),
podpredsednika pa sta bila iz PS SDS in PS NSi. V drugem delu mandata je odbor vodila
predsednica Alenka Jeraj (PS SDS), podpredsednica pa je bila iz PS PS. V celotnem
mandatu je odbor štel 15 članov.
Odboru za zdravstvo so se kot pristojnemu delovnemu telesu v skladu s 112. členom Ustave
Republike Slovenije in določbami Poslovnika državnega zbora predstavili kandidati za
ministre in sicer:
- na 1. nujni seji dne 9.2.2012 Tomaž Gantar, kot kandidat za ministra za zdravje, ki je
odgovarjal na vprašanja članic in članov odbora. Po mnenju Odbora je bila njegova
predstavitev pogledov, stališč in ukrepov v zvezi z delovnim področjem ministrstva
ustrezna.
na 10. nujni seji dne 18.3.2013 se je Tomaž Gantar ponovno predstavil kot kandidat
za ministra za zdravje in odgovarjal na vprašanja članic in članov odbora. Njegova
predstavitev je bila po mnenju Odbora ustrezna.
- po odstopu ministra za zdravje Tomaža Gantarja se je na 19. nujni seji dne 18.2.014
prim.dr. Alenka Trop Skaza kot kandidatka za ministrico za zdravje predstavila
Odboru in odgovarjala na vprašanja članic in članov odbora. Njena predstavitev je
bila po mnenju Odbora ustrezna.
Po odstopu ministrice za zdravje prim.dr. Alenke Trop Skaza je funkcijo ministrice za zdravje
opravljala predsednica Vlade RS, Alenka Bratušek.
Odbor za zdravstvo je pri svojem delu v skladu s pristojnostmi, ki mu jih določa odlok o
njegovi ustanovitvi v največji meri sodeloval s predstavniki Ministrstva za zdravje. Zelo veliko
sodelovanja je bilo tudi z ostalimi institucijami in sicer z: Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zdravniško zbornico Slovenije, Zdravniškim društvom Slovenije,
Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, Združenjem direktorjev slovenskih bolnišnic,
Lekarniško zbornico Slovenije in sindikati na področju zdravstva in socialnega varstva.
Sej odbora so se poleg predstavnikov Vlade oz. Ministrstva za zdravje redno udeleževali
predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zdravniške zbornice Slovenije.
Glede na vsebino, ki se je obravnavala na sejah odbora so se sej udeleževali tudi
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predstavniki različnih organov, organizacij, institucij in združenj ter predstavniki
zainteresirane javnosti in civilne družbe.
Odbor je ob obravnavi vsebinskih zadev pred sprejemanjem odločitev razpravljal tudi o
pripombah in predlogih, ki so bili posredovani odboru.
V mandatu 2011 - 2014 sta se predsednici odbora in nekateri člani udeležili nekaj
mednarodnih konferenc in srečanj s področja zdravstva. Strokovna služba odbora je v
sodelovanju z ministrstvom oz. pristojnimi institucijami pripravila gradivo za udeležbo.
Predsednica odbora Alenka Jeraj je skupaj s člani odbora na delovni razgovor sprejela Lorda
Alana Howartha, člana britanskega parlamentarnega odbora za reformo politike nadzora nad
drogami z delegacijo.
Odbor je skupaj z Odborom za izobraževanje, znanost, šport in mladino organiziral delovni
razgovor z delegacijo saudsko - slovenske parlamentarne skupine prijateljstva iz Kraljevine
Savdske Arabije.
Predsednica Alenka Jeraj je skupaj s člani odbora je v razgovorih posebno pozornost
namenila predstavitvi aktualnih tem na področju zdravstvene politike in zdravstvenega
zavarovanja v Sloveniji, načinu organiziranja zdravstvene dejavnosti ter medsebojni
izmenjavi stališč o posameznih vprašanjih.
mag. Hedvika Stanič Igličar, sekretarka
ODBOR ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO, ŠPORT IN MLADINO 2
Z Odlokom o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije je
Državni zbor ustanovil Odbor za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino (v
nadaljevanju Odbor) in določil njegove pristojnosti, s Sklepom o imenovanju predsednikov in
podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije, pa imenoval
predsednika in podpredsednike. Deloval je do 2. aprila 2013, ko sta bila namesto njega
konstituirana dva nova Odbora, in sicer Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino
ter Odbor za kulturo.
Ob ustanovitvi je imel Odbor predsednika in dva podpredsednika. Predsednik Odbora je bil
mag. Branko Grims, podpredsednika pa Jožef Kavtičnik in Mateja Pučnik.
Odbor je obravnaval predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se je nanašala na
ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih vrednot, javni interes za kulturo, ki temelji na
zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj Slovenije in
slovenskega naroda, medije, vzgojo, osnovno, srednje in višje šolstvo, visoko šolstvo,
znanost in raziskovanje, šport, mladino in njeno vlogo ter položaj v družbi, spodbujanje
aktivne državljanske kulture med mladimi in vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega
financiranja mladinske politike in na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje
pristojno ministrstvo.
Odbor je pretežni del svoje pozornosti tekom svojega delovanja namenil obravnavi predlogov
zakonov in drugih aktov, za katere ga je predsednik Državnega zbora določil kot matično
delovno telo.
2

Odbor za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino, Odbor za pravosodje, javno upravo in
lokalno samoupravo in Odbor za notranje zadeve od 2. 4. 2013 niso več delovali v skladu z Odlokom
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora OdUNDTDZ-3B (Ur. l. RS, št. 28/13 z dne 2. 4. 2013).
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Odbor je obravnaval tudi zadeve Evropske unije s svojega delovnega področja, predvsem
zadeve, ki spadajo v pristojnost Državnega zbora.
Odbor se je v obdobju njegovega obstoja sestal na 7. rednih in 25. nujnih sejah, organiziral
pa je tudi dve Javni predstavitvi mnenj in sicer o Predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu in o problematiki plagiatorstva pri izdelavi diplomskih
del, strokovnih ter znanstvenih magisterijev in doktoratov.
Odbor je obravnaval predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se je nanašala
predvsem na delovno področje Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
pozornost pa je namenil tudi pobudam in predlogom s strani civilne družbe.
Odbor je aktivno spremljal problematiko na svojem področju, Vlada in pristojno ministrstvo pa
sta pri tem z njim sodelovala. Odbor sta tudi obveščala o dejavnostih in reševanju
problematike na področjih, na katera je ta opozarjal.
Odbor je v svojem času delovanja opravil veliko dela, njegovi člani in članice pa so kvalitetno
in argumentirano razpravljali in spremljali obravnavano problematiko. Glede na problematiko,
ki jo zajema delovno področje Odbora, je na njegovih sejah bila pogosto prisotna strokovna
javnost, zainteresirane organizacije in tudi zainteresirana javnost, s katerimi je odbor dobro
sodeloval.
Odboru za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino, ki se je 2. aprila 2013 razdelil na
nova Odbora, in sicer Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter Odbor za
kulturo, so se kot pristojnemu delovnemu telesu v skladu s 112. členom Ustave Republike
Slovenije in določbami Poslovnika Državnega zbora predstavili naslednji kandidati za
ministre:
- dr. Žiga Turk, kandidat za ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012),
- dr. Jernej Pikalo, kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in šport (2013),
- dr. Uroš Grilc, kandidat za ministra za kulturo (2013).
Po koncu njihove predstavitve je odbor sprejel sklep, da je bila predstavitev pogledov in
stališč kandidatov ustrezna.
V skladu s svojimi pristojnostmi je Odbor obravnaval predloge zakonov in poročila v
sodelovanju s predstavniki Vlade, izobraževalnimi, raziskovalnimi in kulturnimi organizacijami
ter zvezami, sindikati, društvi in zbornicami, zunanjimi strokovnjaki in predstavniki
zainteresirane javnosti.
Odbor je opravil tudi dve javni predstavitvi mnenj, na kateri je vabil tudi zunanje strokovnjake,
organizacije in zainteresirano javnost, ki so se javnih predstavitev tudi udeležili v velikem
številu in na njih aktivno sodelovali.
V okviru Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino v tem mandatu ni
potekalo nobeno mednarodno sodelovanje.
V času delovanja Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino je bilo na
Odbor naslovljenih osem zahtev za sklic nujnih sej in sicer ena na predlog Poslanske
skupine Pozitivna Slovenija, ena na predlog Poslanskih skupin Nova Slovenija in Slovenska
demokratska stranka, ena na predlog Poslanske skupine Slovenska demokratska stranka in
pet zahtev na predlog Poslanske skupine Socialni demokrati.
Danica Polak Gruden, sekretarka
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ODBOR ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, ŠPORT IN MLADINO
Z Odlokom o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije je
Državni zbor ustanovil Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino in določil njegove
pristojnosti, s Sklepom o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije pa imenoval predsednika in podpredsednike.
Ustanovljen je bil dne 2. aprila 2013, ko sta bila iz dotedanjega Odbora za izobraževanje,
znanost, kulturo, šport in mladino konstituirana dva nova Odbora, in sicer Odbor za
izobraževanje, znanost, šport in mladino ter Odbor za kulturo.
Ob ustanovitvi Odbora je njegov predsednik postal Jožef Kavtičnik, po nastopu funkcije vodje
poslanske skupine pa je 8. 5. 2014 predsednica postala Saša Kos. Ob zaključku mandata je
imel Odbor predsednico, tri podpredsednice in 12 članic in članov. Predsednica Odbora je
bila Saša Kos, podpredsednice pa Mateja Pučnik, Ljudmila Novak in Marija Plevčak.
Odbor je obravnaval predloge zakonov, drugih aktov in problematiko, ki se je nanašala na
predšolsko vzgojo, osnovno, srednje in višje šolstvo, visoko šolstvo, izobraževanje odraslih,
znanost in raziskovanje, informacijsko družbo, elektronske komunikacije, šport, mladino in
njeno vlogo ter položaj v družbi, spodbujanje aktivne državljanske kulture med mladimi in
vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega financiranja mladinske politike in na druga
vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo. Odbor je pretežni del svoje
pozornosti tekom svojega delovanja namenil obravnavi predlogov zakonov in drugih aktov,
za katere ga je predsednik Državnega zbora določil kot matično delovno telo.
Odbor je obravnaval tudi zadeve Evropske unije s svojega delovnega področja, predvsem
zadeve, ki spadajo v pristojnost Državnega zbora.
Odbor se je v obdobju njegovega obstoja sestal na 10. rednih in 14. nujnih sejah, organiziral
pa je tudi dve javni predstavitvi mnenj in sicer o Predlogu resolucije o nacionalnem programu
za mladino 2013 - 2022 in o Predlogu resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014 - 2023.
Odbor je obravnaval predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se je nanašala
predvsem na delovno področje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Odbor je v tem mandatnem obdobju pozornost namenil tudi pobudam in predlogom s strani
civilne družbe, obravnaval in sprejel pa tudi tri Resolucije in nekaj novel zakonov.
Odbor je aktivno spremljal problematiko na svojem področju, Vlada in pristojno ministrstvo pa
sta pri tem z njim sodelovala. Odbor sta tudi obveščala o dejavnostih in reševanju
problematike na področjih, na katera je ta opozarjal.
Odbor je v svojem času delovanja opravil veliko dela, njegovi člani in članice pa so kvalitetno
in argumentirano razpravljali in spremljali obravnavano problematiko. Glede na problematiko,
ki jo zajema delovno področje Odbora, je na njegovih sejah bila pogosto prisotna strokovna
javnost, zainteresirane organizacije in tudi zainteresirana javnost, s katerimi je odbor dobro
sodeloval.
Odboru za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino, ki se je 2. aprila 2013 razdelil na
nova Odbora, in sicer Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter Odbor za
kulturo, se je kot pristojnemu delovnemu telesu v skladu s 112. členom Ustave Republike
Slovenije in določbami Poslovnika Državnega zbora predstavili naslednji kandidat za
ministra:
- dr. Jernej Pikalo, kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in šport.
Po koncu njegove predstavitve je odbor sprejel sklep, da je bila predstavitev pogledov in
stališč kandidata ustrezna.
V skladu s svojimi pristojnostmi je Odbor obravnaval predloge zakonov, resolucije, in poročila
v sodelovanju s predstavniki Vlade, izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami ter
zvezami, sindikati, društvi in zbornicami, zunanjimi strokovnjaki in predstavniki zainteresirane
javnosti.
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Odbor je opravil tudi dve javni predstavitvi mnenj, na kateri je vabil tudi zunanje strokovnjake,
organizacije in zainteresirano javnost, ki so se javnih predstavitev tudi udeležili v velikem
številu in na njih aktivno sodelovali.
V okviru Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino v tem mandatu ni potekalo
nobeno mednarodno sodelovanje.
V času delovanja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino je bilo na Odbor
naslovljenih pet zahtev za sklic nujnih sej in sicer ena na predlog Poslanske skupine Socialni
demokrati in štiri na predlog Poslanske skupine Slovenska demokratska stranka.

Danica Polak Gruden, sekretarka
ODBOR ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE
Z Odlokom o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije je
Državni zbor ustanovil Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide(v nadaljevanju
Odbor) in določil njegove pristojnosti, s Sklepom o imenovanju predsednikov in
podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije pa imenoval
predsednika in podpredsednika.
V tem mandatnem obdobju je Odbor v prvem delu štel 15. članic in članov. Predsednica je
bila Alenka Jeraj, imela je še dve podpredsednici.
V drugem delu, po menjavi Vlade, je Odbor štel 19 članic in članov, in sicer ob predsednici
dr. Andreji Črnak Meglič še dve podpredsednici, en podpredsednik in 15 članov.
Odbor je pretežni del svoje pozornosti tekom mandata namenil obravnavi predlogov zakonov
in drugih aktov, za katere ga je predsednik Državnega zbora določil kot matično delovno telo.
Večino obravnavanih predlogov zakonov je predlagala Vlada, iz delovnega področja
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Odbor seveda lahko po
Poslovniku Državnega zbora obravnava določene zadeve tudi kot zainteresirano delovno
telo, običajno tako obravnava predvsem Poročilo varuha človekovih pravic in predloge
proračunov.
Odbor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na
pokojninsko in invalidsko zakonodajo, družinsko politiko, delovna razmerja in pravice iz dela,
zaposlovanje in poklicno usposabljanje, socialne zadeve in invalidsko varstvo. Prav tako pa
Odbor obravnava tudi druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Posebno pozornost Odbor vsako leto nameni obravnavi predlogov državnih proračunov,
vendar amandmajev k predlogom proračunov praviloma ne predlaga. V zadnjem času Odbor
na skupni seji z Odborom za gospodarstvo na predlog Ministrstva za finance obravnava tudi
Osnutek Nacionalnega reformnega programa.
Kar nekaj sej pa je Odbor namenil izvajanju svoje nadzorne funkcije, saj spremlja stanje
oziroma izvajanje zakonodaje po posameznih področjih, pri čemer oblikuje stališča do
posameznih vprašanj ter pristojnim organom pogosto predlaga izvedbo ustreznih ukrepov za
izboljšanje stanja.
Odbor redno obravnava tudi razna poročila, posredovana Državnemu zboru na podlagi
zakonov in drugih aktov, in sicer poročila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
poročila Inšpektorata za delo, letna poročila Javnega jamstvenega, preživninskega in
invalidskega sklada Republike Slovenije in poročila Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij ter na dve leti tudi Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem
programu za enake možnosti žensk in moških.
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Odbor obravnava tudi zadeve EU s svojega delovnega področja, predvsem zadeve, ki
spadajo v pristojnost Državnega zbora.
Odbor aktivno spremlja problematiko na svojem področju ter tudi ob navedenih tematskih
sejah daje razne predloge in pripombe za razreševanje določenih problemov. Vlada in
pristojno ministrstvo aktivno sodelujeta pri obravnavi navedene problematike, prav tako pa
Odbor obveščata o dejavnostih in reševanju problematike na področjih, na katera opozarja.
Predsednica Odbora v počastitev mednarodnega dneva invalidov običajno sprejme
predstavnike invalidskih organizacij, kjer jih v uvodu pozdravi tudi predsednik ali
podpredsednik Državnega zbora. V letu 2013 pa so skupno srečanje v počastitev
mednarodnega dneva invalidov skupaj pripravili vsi trije predsedniki - predsednik republike,
predsednica Vlade in predsednik Državnega zbora.
V okviru mednarodne dejavnosti Odbora so v tem obdobju potekali tudi razgovori z raznimi
delegacijami, predsednica in člani Odbora so sprejemali predstavnike parlamentov iz drugih
držav in predstavnike različnih mednarodnih institucij. Ob tem so predstavniki Odbora
gostom v glavnem predstavili Državni zbor in delo Odbora, poseben poudarek pa je bil
namenjen predstavitvi pokojninske in invalidske problematike ter družinske zakonodaje,
socialne problematike, izobraževanja in zaposlovanja mladih, izkušnje Slovenije na področju
zaposlovanja žensk, zmanjšanja diskriminacije v družbi in drugo. Člani Odbora so se
udeležili tudi nekaj mednarodnih konferenc s področja socialnega varstva, zaposlovanja
mladih, problematike starajočega se prebivalstva in drugo.
Odbor je v tem mandatnem obdobju obravnaval in sprejel pomembne sistemske zakone,
med drugim Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o delovnih razmerjih,
Zakon o štipendiranju, Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakon o matični
evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Zakona o inšpekciji dela, Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
in drugo.
V tem mandatu je Odbor opravil tudi javno predstavitev mnenj v zvezi z Zakonom o
štipendiranju. Opravil je veliko tematskih sej, mnogo tudi na podlagi zahteve za sklic različnih
poslanskih skupin. Med drugim se je Odbor seznanil s problematiko zaposlovanja mladih,
problematiko «Soočanje z demografskimi izzivi ali zakaj potrebujemo pokojninsko reformo«,
Ustavimo revščino, Posledice uveljavitve Zakona o davku na nepremičnine na socialni
položaj državljank in državljanov Republike Slovenije, Naraščajočo brezposelnost bomo
zajezili le z okrevanjem gospodarstva. Kje je minister za gospodarstvo, kje so ukrepi za nova
delovna mesta?, Diskriminatorno financiranje veteranskih organizacij in problematiko
»Socialne in druge družbene posledice nepremišljene privatizacije družb v neposredni in
posredni lasti Republike Slovenije«. Obor se je seznanil tudi s projektom "Občina po meri
invalidov«, ki so ga predstavili predstavniki Zveze delovnih invalidov Slovenije.
Odbor je aktivno spremljal problematiko na svojem področju ter tudi ob navedenih tematskih
sejah dajal razne predloge in pripombe za razreševanje določenih problemov. Kot primer
navajamo nekaj sprejetih sklepov Odbora ob obravnavi problematike zaposlovanja mladih, s
katerimi je ob obravnavi ukrepov aktivne politike zaposlovanja za mlade oziroma iskalce prve
zaposlitve predlagal Vladi, da v sodelovanju s socialnimi partnerji čim prej pripravi strategijo
zaposlovanja mladih in dodatne ukrepe za zaposlovanje mladih. Prav tako je Vladi predlagal,
da pripravi spremembe zakonodaje, ki bodo mladim omogočile lažje vključevanje na trg dela,
pridobivanje delovnih izkušenj in večjo varnost. Ob obravnavi Predloga zakona o
štipendiranju je Odbor sprejel sklep, s katerim je predlagal Vladi, da do začetka šolskega
oziroma študijskega leta 2014/2015 pripravi celovito prenovo sistema Zoisovih štipendij.
Vlada in pristojno ministrstvo sta aktivno sodelovala pri obravnavi navedene problematike,
prav tako pa sta Odbor obveščala o dejavnostih in reševanju problematike na področjih, na
katera je ta opozarjal. V kolikor ni bilo zadostnega odziva je Odbor tudi pozval Vlado ali

85

pristojno ministrstvo za odgovor oziroma časovni rok za možnost spoštovanja in
uresničevanja sklepov Odbora.
Odbor je v tem mandatnem obdobju opravil veliko dela, z nesklepčnostjo se praktično ni
srečeval, njegovi člani pa so kvalitetno in argumentirano razpravljali in spremljali
obravnavano problematiko. Glede na problematiko, ki jo zajema delovno področje Odbora, je
na njegovih sejah bila pogosto prisotna strokovna javnost, zainteresirane organizacije in tudi
zainteresirana javnost, s katerimi je Odbor dobro sodeloval.
Odboru za delo, družino, socialno politiko in invalide se kot pristojnemu delovnemu telesu v
skladu s 112. členom Ustave Republike Slovenije in določbami Poslovnika Državnega zbora
predstavijo kandidat za ministra za delo, družino in socialne zadeve. Po koncu predstavitve
Odbor sprejme sklep ali je bila predstavitev pogledov in stališč kandidata ustrezna. V tem
mandatu smo imeli predstavitev dveh ministrskih kandidatov, in sicer mag. Andreja Vizjaka in
dr. Anjo Kopač Mrak.
V skladu s svojimi pristojnostmi Odbor obravnava predloge zakonov, aktov, poročil in
resolucij o nacionalnem programu v sodelovanju s predstavniki Vlade, invalidskimi
organizacijami ter zvezami, sindikati, društvi, zvezami in zbornicami, zunanjimi strokovnjaki,
nevladnimi organizacijami in drugimi predstavniki zainteresiranih javnosti.
Odbor lahko skliče tudi javne predstavitve mnenj, na katerih strokovna in širša javnost
običajno sodeluje v velikem številu. Namen javnih predstavitev mnenj je pridobiti stališča
strokovne in širše javnosti, kot podlago za obravnavo na matičnem delovnem telesu.
Odbor za delo, družino, socialno politiko in invalide je v mandatnem obdobju 2011 do 2014
obremenjen Odbor, tudi zaradi sistemskih zakonov in socialne problematike. Glede na
problematiko, ki jo zajema delovno področje Odbora, je na njegovih sejah pogosto prisotna
strokovna javnost, zainteresirane organizacije in druge zainteresirane javnosti, s katerimi
Odbor dobro sodeluje.
Tina Kšela Premik, sekretarka
ODBOR ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE
Državni zbor je na seji 28. 1. 2012 sprejel Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles
Državnega zbora, ki med drugim določa naloge, ki jih Odbor za zadeve Evropske unije
opravlja v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah
Evropske unije in Poslovnikom Državnega zbora.
Na 112 rednih in 37 nujnih sejah je Odbor obravnaval 212 EU U, 33 EU E in 194 EU S
zadev. Ob obravnavi teh zadev, ki jo urejata omenjeni zakon in poslovnik, je Odbor
obravnaval tudi druge akte evropskih in nacionalnih institucij. Glede na to, da eno izmed
novosti v delovanju EU predstavlja evropski semester in ter da gre razvoj EU v smeri
poglobljene in prave ekonomske in monetarne unije, je Odbor obravnaval v največji možni
meri tudi vse dokumente omenjenih institucij, ki se nanašajo na ta dva procesa. V začetku
leta 2012 je Odbor organiziral javno predstavitev mnenj o podpisu Trgovinskega sporazuma
za boj proti ponarejanju (ACTA) med Evropsko unijo in njenimi članicami, Avstralijo, Kanado,
Japonsko, Republiko Korejo, Združenimi mehiškimi državami, Kraljevino Maroko, Novo
Zelandijo, Republiko Singapur, Švicarsko konfederacijo in Združenimi državami Amerike. Na
eni od kasnejših sej pa je obravnaval (skupaj z Odborom za zunanjo politiko) tudi vprašanje
nadaljnjih postopkov v zvezi s sprejemanjem tega sporazuma v Republiki Sloveniji. Ob 10letnici članstva Republike Slovenije je Odbor 9. 5. 2014 pripravil slavnostno sejo, ki je bila
edini dogodek v Državnem zboru ob tej obletnici vstopa naše države v Unijo. Nanjo so bili
povabljeni vsi dosedanji predsedniki Odbora, vabljeni govorniki pa so spregovorili o tem,
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kako uspešna je (bila) Slovenija v tej povezavi in kateri izzivi jo v tem pogledu čakajo v
prihodnosti.
Glede na to, da je razvoj Unije po gospodarski in finančni krizi šel v smeri sprejetja ustreznih
ukrepov in uvedbe novih mehanizmov, ki bi preprečili, da bi se ponovila podobna kriza, je
Odbor sprejel stališča Republike med drugim do naslednjih predlogov aktov s tega vsebinska
področja:
- do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah,
- do Predloga direktive Sveta o skupnem sistemu davka na finančne transakcije,
- do Predloga sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije,
- do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi gospodarskega in
proračunskega nadzora v državah članic euroobmočja, ki so jih prizadele ali jim
grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo,
- do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah za
spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje
zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju,
- do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o podeljevanju koncesijskih
pogodb,
- do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih,
- do Predloga uredbe Sveta o prenosu posebnih nalog na Evropsko centralno banko, ki
se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij,
- do Predloga direktive Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju davka
na finančne transakcije,
- do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta
78/660/EGS in 83/349/EGS glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o
raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin,
- do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi enotnih pravil in
enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij v
okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje bank.
Ker Odbor obravnava vse zadeve Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in
varnostne politike, velja omeniti, da je z ostalih področij Odbor med drugim sprejel stališča
Republike Slovenije do naslednjih pomembnih predlogov aktov:
- do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za
povezovanje Evrope,
- do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju
evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij,
- do Osnutka sporazuma o Enotnem sodišču za patente in osnutka statuta,
- do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju uravnotežene
zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem
povezanih ukrepih,
- do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in
drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in
povezanih izdelkov,
- do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe
finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma,
- do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za
sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol),
- do Predloga uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva.
Veliko dela je Odbor namenil razpravi in sprejemanju stališč Republike Slovenije do predloga
celotnega pogajalskega okvira o večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2014-2020 in
do zaključka pogajanj o tem okviru ter do reforme Skupne kmetijske politike. Odbor je tudi
aktivno sodeloval pri obravnavi Predloga deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike
Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2013 - junij 2014 ter z nekaterimi
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drugimi delovnimi telesi pri razpravi o nadaljnjih ravnanjih in stališču Republike Slovenije pri
sprejemanju Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o podeljevanju koncesijskih
pogodb.
Odbor je sprejel mnenja do stališč Republike Slovenije do osnutka splošnega stališča EU za
pogajanja s Črno goro in Srbijo (na skupni seji z Odborom za zunanjo politiko) ter do osnutka
skupnih stališč za odprtje oziroma začasno zaprtje pogajalskih poglavij z Islandijo, Črno goro
in Turčijo. Skupaj z Odborom za zunanjo politiko je na sejah obravnaval tudi Sporočilo
Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Strategija širitve in glavni izzivi v obdobju 2012 –
2013 in Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Širitvena strategija in glavni
izzivi za obdobje 2013–2014 ter sprejel sklepe, ki so bili v okviru političnega dialoga
posredovani Evropski komisiji.
V letih 2013 in 2014 je Odbor organiziral tudi več tematskih sej, in sicer glede:
- zaščite otrok v digitalnem svetu,
- procesa oblikovanja poglobljene in prave ekonomske in monetarne unije – z vidika
njegove demokratične legitimnosti in odgovornosti,
- energetske samozadostnosti Republike Slovenije - realnost ali mit.
Občasno pa se je katera od tematskih zadev znašla tudi kot ena od točk na seji Odbora; v
tem smislu velja omeniti vprašanje krepitve demokratične in učinkovite izvedbe volitev v
Evropski parlament 2014. Na takšnih tematskih sejah oziroma obravnavah točk so sodelovali
predstavniki vlade in drugih državnih organov, institucij EU, nevladnih organizacij,
akademske sfere, strokovne javnosti. K obravnavani problematiki je Odbor praviloma sprejel
sklepe ter jih poslal vsem povabljenim, še posebej Vladi, ter v okviru političnega dialoga
običajno tudi Evropski komisiji.
Odbor je sprejel tudi dva sklepa o izvedbi postopka nadzora nad upoštevanjem načela
subsidiarnosti, in sicer v Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kolektivnem
upravljanju avtorskih in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za pravice za
glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu ter v Predlogu uredbe Sveta o
ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva. V primeru prvega predloga akta ni ugotovil kršitve
načela subsidiarnosti, medtem ko je bila v drugem predlogu akta takšna kršitev ugotovljena.
Tako je bilo v Državnem zboru prvič sprejeto obrazloženo mnenje, ki ga je nato predsednik
Državnega zbora posredoval predsednikom ključnih institucij EU. S tem je tudi Državni zbor
prispeval k temu, da je bilo glede omenjenega predloga uredbe Sveta dosežena zahtevana
večina glasov s strani nacionalnih parlamentov za vložitev t. i. rumenega kartona.
V zvezi s sodelovanjem z Evropsko komisijo velja omeniti, da je Odbor sam ali skupaj z
Odborom za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje vsako leto obravnaval Delovni
program Evropske komisije za tekoče leto, ki ga je predstavil član Evropske komisije iz
Republike Slovenije. V primeru obiska evropskih komisarjev so se ti srečali tudi s predsedniki
in člani Odbora in drugih matičnih delovnih teles s področja njihovega resorja (na primer
evropski komisar za regionalno politiko). Predvsem pa je Odbor intenziviral sodelovanje z
Evropsko komisijo, kot omenjeno, prek političnega dialoga, saj jim je poslal več sprejetih
sklepov, ki so bili vezani na predloge aktov oziroma akte, ki jih je sprejela Evropska komisija.
Na predlog dveh poslanskih skupin je Odbor opravil tudi razpravo o postopku imenovanja
kandidata iz Republike Slovenije za evropskega komisarja, v zvezi s čimer pa ni sprejel
nobenih odločitev.
Odbor je v letih 2013 in 2014 v največji možni meri obravnaval in sprejemal odločitve v zvezi
z dokumenti iz vseh faz evropskega semestra. Tudi v tem pogledu je bilo pomembno
sodelovanje z Evropsko komisijo, saj so njeni predstavniki kompetentno predstavili akte, ki jih
je v tem pogledu pripravila Komisija, sprejel pa – vsaj nekatere od njih – Svet. Podobno je
bilo pri tem pomembno sodelovanje tudi s predstavniki vlade, saj je priprava nacionalnega
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reformnega programa in programa stabilnosti eden od najpomembnejših delov evropskega
semestra. Ob seznanitvi in opravljeni razpravi o omenjenih nacionalnih dokumentih s
predstavniki vlade velja omeniti, da je Odbor tudi obravnaval osnutka priporočila Evropske
komisije za Priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto
2013 in mnenje Sveta o slovenskem programu stabilnosti za obdobje 2012–2016 in za
Priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2014 in
mnenje Sveta o slovenskem programu stabilnosti za leto 2014 ter Sporočilo Komisije –
Rezultati poglobljenih pregledov v skladu z Uredbo (EU) št. 1176/2011 o preprečevanju in
odpravljanju makroekonomskih neravnotežij in Makroekonomska neravnotežja – Slovenija
2014.
Kar se tiče sodelovanja z drugimi institucijami EU, se je Odbor (skupaj s Komisijo za nadzor
javnih financ) seznanil z letnimi poročili Evropskega računskega sodišča o izvrševanju
proračuna za leta 2010, 2011, 2012 z odgovori institucij, ki jih je predstavil član tega sodišča
iz Republike Slovenije. Na eno izmed sej Odbora decembra 2013 pa je bil povabljen član
Sodišča Evropske unije iz Republike Slovenije, ki je predstavil delo te institucije in zadeve iz
Republike Slovenije pred tem sodiščem. Na sejo Odbora so bili vselej povabljeni poslanci iz
Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, ki na sejah lahko razpravljajo, ne morejo pa
glasovati. Čeprav je njihova udeležba pomenila veliko dodano vrednost za razprave ob
sprejemanju stališč in drugih aktov, je bila njihova udeležba skromna.
Kot v preteklih letih je tudi v tem mandatu Odbor nadaljeval s prakso (skupaj z Odborom za
zunanjo politiko) obravnave prednostnih nalog predsedstva države članice, ki predseduje
Svetu, in sicer so jih članom Odborov predstavili veleposlaniki predsedujočih držav v tem
obdobju, tj. Danske, Cipra, Irske, Litve in Grčije.
Odbor je na več sejah obravnaval tudi izvajanje evropske kohezijske politike in njeno
načrtovanje v Republiki Sloveniji, in sicer na treh sejah sam, na eni pa skupaj z Odborom za
gospodarstvo. Na slednji sta oba Odbora tudi sprejela sklep, da bo Odbor za zadeve
Evropske unije četrtletno spremljal učinkovitost črpanja sredstev evropske kohezijske
politike. To nalogo je enkrat pred koncem mandatu tudi lahko izvršil.
Na področju mednarodne dejavnosti so se predsednik Odbora oziroma štiričlanska
delegacija Odbora udeleževali srečanja predsednikov odborov oziroma plenarnega
zasedanja v okviru Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve
(COSAC). Z letom 2014 se je oblikovalo tudi neformalno srečanje predsednikov odborov za
zadeve EU iz nacionalnih parlamentov južnih držav članic Evropske unije, ki je postalo
običajna praksa pred srečanjem predsednikov odborov v okviru COSAC-a.
Kar se tiče bilateralnih dejavnosti, v tem mandatu ni bilo ne obiska Odbora v tujini ne obiska
katerega od odborov iz drugih parlamentov pri Odboru. Veliko novost pa je na področju
dvostranskega sodelovanja Državnega zbora z nacionalnimi parlamenti oziroma med njihovi
odbori pomenila skupna seja Odbora za zadeve Evropske unije in Odbora za evropske
zadeve Hrvaškega sabora 14. 5. 2014 v Ljubljani, kjer so člani obeh odborov razpravljali o
vlogi parlamentov Evropske unije pri približevanju evropskih politik državljanom Evropske
unije ter o možnih oblikah sodelovanja med odboroma v prihodnosti. Po razpravi so pri prvi
točki sprejeli sklepe, ki so jih posredovali takratnemu grškemu predsedstvu COSAC-a ter
tako z njimi seznanili odbore za evropske zadeve vseh držav članic EU in držav kandidatk ter
pristojni odbor v Evropskem parlamentu.
Dr. Zvone Bergant, sekretar
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ODBOR ZA NOTRANJE ZADEVE, JAVNO UPRAVO IN LOKALNO SAMOUPRAVO
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je z delom pričel kot Odbor
za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje (ustanovljen na začetku mandata z Odlokom
o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora - OdUNDTDZ-2) in kot tak deloval le
kratek čas do sprejetja novega Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega
zbora (OdUNDTDZ-3) dne 28. 1. 2012, na podlagi katerega je bil ustanovljen Odbor za
notranje zadeve (ter Odbor za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo). Odbor je
tekom mandata še en krat spremenil naziv in s tem povezane pristojnosti, in sicer z Odlokom
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega
zbora (OdUNDTDZ-3B), na podlagi katerega je delo nadaljeval in zaključil kot Odbor za
notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.
Na začetku mandata je bila za predsednico Odbora imenovana Maša Kociper, od
ustanovitve Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pa je funkcijo
predsednika Odbora opravljal Jerko Čehovin (od 2. aprila 2013 do zaključka mandata).
Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je v kratkem času delovanja
obravnaval le nekaj EU zadev, zahtevo za oceno ustavnosti ter Predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F), ki je predstavljal
pravno podlago za oblikovanje ministrskih resorjev, pri čemer je bilo resorju notranjih zadev
priključeno tudi področje državnega tožilstva. Temu ustrezno je bil Odbor za notranje zadeve
na podlagi OdUNDTDZ-3 pristojen tako za področja javne varnosti in policije ter upravno
notranjih zadev in migracij kot tudi za področje državnega tožilstva (organizacijo, status in
nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva ter pravosodno upravo državnega tožilstva).
Kot pomembnejša zakonska predloga, ki ju je Odbor za notranje zadeve obravnaval kot
matično delovno telo, kaže izpostaviti nova sistemska zakona na področju policije, ki sta
nadomestila Zakon o policiji iz leta 1998 (z večkratnimi spremembami in dopolnitvami), in
sicer Zakon o organiziranosti in delu v policiji in Zakon o nalogah in pooblastilih policije. To
področje se je tako uredilo v dveh predpisih; organizacijskem, ki določa organiziranost
policije in posebnosti delovnopravne ureditve, in procesnem, ki ureja predvsem izvajanje
nalog in pooblastil policistov.
Odboru za notranje zadeve so se v skladu z drugim odstavkom 112. člena Ustave Republike
Slovenije in določbami Poslovnika Državnega zbora, ki se nanašajo na imenovanje
ministrov, predstavili naslednji kandidati za ministre: in sicer februarja 2012 dr. Vinko
Gorenak za ministra za notranje zadeve in marca 2013 na skupni seji z Odborom za
pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo, dr. Gregor Virant za ministra za notranje
zadeve in javno upravo in dr. Senko Pličanič za ministra za pravosodje. Odbor je
predstavitev pogledov in stališč vseh predlaganih kandidatov ocenil kot ustrezne.
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je v skladu z OdUNDTDZ-3B
razširil svoje pristojnosti glede na delovno področje dotedanjega Odbora za notranje zadeve,
in sicer na področje javne uprave in javnega sektorja ter področje lokalne samouprave. Med
obravnavanimi zakonskimi predlogi kaže izpostaviti Predlog zakona o povračilu škode
osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, ki je upoštevaje sodbo
Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 26. 6. 2012, izdane v zadevi Kurić in drugi
proti Sloveniji, v pravnem redu Republike Slovenije sistemsko uredil pravično zadoščenje
oziroma povračilo škode, ki je izbrisanim nastala zaradi izbrisa iz registra stalnega
prebivalstva (pravico do denarne odškodnine in pravico do drugih oblik pravičnega
zadoščenja). Nadalje velja izpostaviti noveli Zakona o političnih strankah (ZPolS-E) in
Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B), ki sta sledili priporočilom Skupne
držav proti korupciji (GRECO) pri Svetu Evrope glede transparentnosti in nadzora političnega
financiranja (financiranja političnih strank ter volilnih kampanj). Med pomembnejše zakonske
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novele sodi tudi novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), s katero
se je razširil krog zavezancev tudi na poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb
javnega prava. Na sprejeto novelo je bila vložena zahteva Državnega sveta za ponovno
odločanje, Odbor pa je ob obravnavi te zahteve zakon ocenil kot ustrezen. Na pomisleke
Državnega sveta, izražene v zahtevi za ponovno odločanje, se je kasneje navezoval nov
predlog novele - ZDIJZ-D, predložen s strani skupine poslancev s prvopodpisanim Rihardom
Branisljem, ki je dobil podporo članov Odbora. Obsežnejše spremembe sta prinesli tudi
noveli Zakona o tujcih in Zakona o mednarodni zaščiti, potrebni zlasti zaradi prenosa direktiv
EU v nacionalni pravni red. Odbor je obravnaval tudi predlog novega zakona o evidenci
volilne pravice, ki je nadomestil zakon iz leta 2002 (z dopolnitvami leta 2006) in je pomenil
njegovo posodobitev, zlasti racionalizacijo in poenostavitev pri vodenju evidence volilne
pravice z združitvijo do tedaj različnih evidenc v enotno evidenco volilne pravice. Izpostaviti
velja še obravnavo šestih vsebinsko povezanih predlogov zakonov (Predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor, Predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih – v pristojnosti Mandatno-volilne komisije,
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah predsednika republike,
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije, Predlog
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah in Predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi), ki jih je Državnemu zboru v
obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Rihardom Branisljem,
predlaganih z namenom zagotavljanja integritete funkcionarjev ter povrnitve zaupanja ljudi v
pravno državo, pravosodni sistem in politiko. Predlagane rešitve so predvidevale dodatne
pogoje za kandidiranje za različne funkcije na državni in lokalni ravni ter razloge za
prenehanje teh funkcij, pomembno novost v našem pravnem sistemu pa je predstavljal
institut odpoklica župana. Navedeni predlogi niso dobili podpore članov Odbora, saj je
prevladalo stališče, naj enotno in sistematično ustavno skladno ureditev kandidiranja in
prenehanja mandata funkcionarjev pripravi pristojno ministrstvo. O teh zakonskih predlogih je
Odbor skupaj z Mandatno-volilno komisijo organiziral javno predstavitev mnenj.
Za pridobivanje informacij ter mnenj in stališč o predlaganih zakonskih ureditvah je Odbor za
notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo v skladu s 46. členom Poslovnika
Državnega zbora poleg omenjene organiziral še eno javno predstavitev mnenj, in sicer na
temo sprememb volilnega sistema, urejenega z ustavo in zakoni, ki je potekala skupaj z
Ustavno komisijo.
Odbor je na podlagi 41. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval letna poročila, ki so
jih državni organi na podlagi zakonov dolžni predložiti Državnemu zboru, in sicer Odbor za
notranje zadeve: poročili o delu državnih tožilstev za leto 2010 in leto 2011, poročili o
izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za leto
2010 in leto 2011; Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pa: Drugo
poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, poročilo o delu policije za leto 2012 in
Skupno letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto
2012.
Odbor je kot zainteresirano delovno telo obravnaval predloge državnih proračunov in njihovih
sprememb, in sicer v tistem delu, ki se nanaša na njegovo delovno področje. Odbor je poleg
nalog v okviru zakonodajne funkcije opravil več sej v okviru spremljanja stanja na
posameznih področjih v skladu z 32. členom Poslovnika Državnega zbora. V okviru teh t.i.
tematskih sej, sklicanih na zahtevo posameznih poslanskih skupin, je Odbor obravnaval
aktualno problematiko, med drugim »Zaskrbljujočo zaostritev konflikta med Vlado oz.
ministrom, pristojnim za notranje zadeve, in policijskima sindikatoma«, »Zagotavljanje
neodvisnosti operativnega delovanja policije«, »Ogrožanje sistema lokalne samouprave s
privilegiranjem položaja Mestne občine Ljubljana v okviru uresničevanja lokalne
samouprave«, »Posledice uveljavitve Zakona o davku na nepremičnine na področju lokalne
samouprave«. Odbor je na skupni seji z Odborom za finance in monetarno politiko
obravnaval »Problematiko prihodnjega razvoja in obstoja lokalne samouprave v Republiki
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Sloveniji«, na skupni seji z Odborom za infrastrukturo in prostor pa se je seznanil z »Analizo
varnosti v cestnem prometu ter oceno zakonodaje na tem področju«, ki jo je Državnemu
zboru v skladu s sprejetim sklepom Odbora za notarje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo posredovala Vlada.
Odbor je v okviru opravljanja zakonodajne in nadzorne funkcije sodeloval s pristojnimi
ministrstvi ter drugimi državnimi organi in institucijami, katerih delo je bilo vsebinsko
povezano z obravnavanimi vprašanji, predvsem s predstavniki Vrhovnega državnega
tožilstva, Državnotožilskega sveta, Sodnega sveta, Združenja občin Slovenije, Skupnosti
občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije, Policijskega sindikata Slovenije,
Sindikata policistov Slovenije, drugimi predstavniki sindikatov s področja javnega sektorja idr.
Odbor je na svojih sejah kot matično delovno telo v skladu z Zakonom o sodelovanju med
državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije ter Poslovnikom Državnega zbora
obravnaval zadeve Evropske unije s svojega področja, in sicer zlasti predloge stališč
Republike Slovenije, ki jih je predložila Vlada. Odbor je v skladu z Zakonom in Poslovnikom
pripravil mnenja, ki jih je posredoval v obravnavo in sprejem Odboru za zadeve Evropske
unije kot pristojnemu delovnemu telesu, na sejah katerega je sodeloval predstavnik Odbora.
Predstavniki Odbora so v okviru pristojnosti Odbora sodelovali na dogodkih, povezanih z
mednarodnimi zadevami in zadevami Evropske unije za področje notranjih zadev in
pravosodja. Predsednica Odbora Maša Kociper se je udeležila Konference predsednikov
odborov za pravosodje in notranje zadeve, ki je potekala v okviru predsedovanja Republike
Ciper Svetu Evropske unije 23. in 24. septembra v Nikoziji na Cipru, ter na njej aktivno
sodelovala. Na konferenci so sodelovali predsedniki oziroma člani odborov za pravosodje in
notranje zadeve nacionalnih parlamentov držav članic Evropske unije, Evropskega
parlamenta in držav kandidatk. Predsednica Odbora se je dne 9. 11. 2012 srečala z
veleposlanikom Črne gore v Sloveniji Ivanom Milićem, s katerim sta potrdila dobre in
prijateljske odnose med obema državama ter se zavzela za nadaljnje okrepljeno sodelovanje
med parlamentoma obeh držav, predsednica Odbora pa je posebej izpostavila polno
pripravljenost Slovenije za pomoč in podporo Črni gori na njeni poti približevanja Evropski
uniji. Delegacija Državnega zbora v sestavi Jerko Čehovin, predsednik Odbora za notranje
zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in Jasmina Opec, podpredsednica Odbora za
pravosodje, sta se udeležila Srečanja predsednikov odborov za pravosodje in notranje
zadeve, ki je potekalo 16. in 17. februarja 2014 v Atenah. Delegacija je na konferenci aktivno
sodelovala s svojim prispevkom.
mag. Katja Leitinger, sekretarka
mag. Maja Briški
ODBOR ZA PRAVOSODJE
Odbor za pravosodje je z delom pričel kot Odbor za notranjo politiko, javno upravo in
pravosodje, ki je bil ustanovljen 21. 12. 2011 z Odlokom o ustanovitvi in nalogah delovnih
teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-2). Za predsednico Odbora je bila imenovana Maša
Kociper, za podpredsednika pa Mihael Prevc in Kristina Valenčič.
Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je v kratkem času delovanja kot
matično delovno telo obravnaval le nekaj EU zadev, zahtevo za oceno ustavnosti ter Predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F), ki je
predstavljal pravno podlago za oblikovanje ministrskih resorjev, pri čemer je bilo resorju
notranjih zadev priključeno tudi področje državnega tožilstva. Pripravil je tudi Predlog
razdelitve sredstev, namenjenih sofinanciranju političnih strank iz proračuna Republike
Slovenije.
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Z Odlokom o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3) je bil 28.
1. 2012 ustanovljen Odbor za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo. Za
predsednico Odbora je bila imenovana Eva Irgl, za podpredsednici pa mag. Barbara Žgajner
Tavš in Kristina Valenčič.
Odbor za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo je februarja 2012 opravil
zaslišanje kandidata za ministra za pravosodje in javno upravo dr. Senka Pličaniča, marca
2013 pa skupaj z Odborom za notranje zadeve zaslišanje kandidata za ministra za
pravosodje dr. Senka Pličaniča ter kandidata za ministra za notranje zadeve in javno upravo
dr. Gregorja Viranta. Odbor je predstavitev pogledov in stališč vseh predlaganih kandidatov
ocenil kot ustrezne.
Odbor je kot matično delovno telo obravnaval več predlogov zakonov in aktov, med drugimi
je tako obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
(ZDU-1F), ki je določil delovna področja posameznih ministrstev skladno z ZVRS-F; Predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-G), ki je
področje državnega tožilstva ponovno umestil v pravosodni resor; Predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-I), s katerim se omogoča
uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov
Evropske unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva; Predlog zakona o
dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1B), ki uvaja ugotovitveno tožbo na ugotovitev
nezakonitosti upravnega akta, s katerim je bil tožnik prizadet v svojih pravicah ali pravnih
koristih; Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H), s
katerim se skrajšuje, poenoti in poenostavlja prekrškovne postopke; paket zakonskih novel,
ki so enotno uredile pravico do nadomestila plače vsem funkcionarjem; paket odlokov, ki
urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države. Odbor je obravnaval tudi Predlog za
sprejem avtentične razlage 4. odstavka 24. člena Zakona o lokalnih volitvah (ORZLV24), a je
menil, da ni potrebna, zato je Državni zbor ni sprejel.
Za pridobivanje informacij ter mnenj in stališč o predlaganih zakonskih ureditvah je Odbor v
skladu s 46. členom Poslovnika Državnega zbora organiziral javno predstavitev mnenj o
Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), o katerem je kasneje Državni
zbor sklenil, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.
Odbor je obravnaval tudi več zadev EU ter zahtev za oceno ustavnosti, na podlagi 41. člena
Poslovnika Državnega zbora je obravnaval letna poročila, ki so jih državni organi na podlagi
zakonov dolžni predložiti Državnemu zboru, ter kot zainteresirano delovno telo obravnaval
Predlog zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) ter predloge državnih proračunov in
njihovih sprememb v delu, ki se nanaša na njegovo delovno področje.
Odbor je tekom mandata še enkrat spremenil naziv in s tem povezane pristojnosti, in sicer
28. 3. 2013 z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah
delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3B), na podlagi katerega je delo nadaljeval in
zaključil kot Odbor za pravosodje. Za predsednika Odbora je bil imenovan mag. Branko
Grims, za podpredsednika pa Aljoša Jerič in Jasmina Opec.
Odbor za pravosodje je kot matično delovno telo obravnaval več predlogov zakonov in aktov,
med drugimi je treba izpostaviti Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku (ZKP-L), s katerim se krepi učinkovitost kazenskega postopka in s tem
pravna varnost; Predlog zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami
Evropske unije (ZSKZDČEU-1), s katerim se v notranji pravni red Republike Slovenije
prenaša pravne akte Evropske unije na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja
v kazenskih zadevah med državami članicami; Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o sodnih taksah (ZST-1B), ki nekatere sodne takse zvišuje, nekatere pa določa na
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novo, z namenom doseči ustreznejše razmerje med zahtevnostjo in obsegom dela,
potrebnega za vodenje posameznih postopkov, ter višino pripadajočih sodnih taks; Predlog
zakona o spremembi Stvarnopravnega zakonika (SPZ-A), ki je črtal določbe, ki urejajo
stvarnopravni institut zemljiškega dolga; Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI-A), ki določa učinkovitejše
postopke odvzema premoženja nezakonitega izvora ter boljše sodelovanje in koordinacija
vseh sodelujočih organov, tako na ravni države kot na mednarodni ravni. Odbor je
obravnaval tudi več novel stečajne, insolvenčne in izvršilne zakonodaje ter paket odlokov, ki
urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države.
Odbor je obravnaval tudi več predlogov sklepov in priporočil, ki so jih vložili poslanci PS
SDS, in so se nanašali na stanje demokracije v Sloveniji, na izvajanje načela pravne države,
na stanje v pravosodju, na Vrhovnem državnem tožilstvu ter na področju nadzora
insolvenčnih postopkov. Po daljših polemičnih razpravah Odbor ni sprejel delov predlaganih
aktov, Državni zbor je tako po opravljenih splošnih razpravah le ugotovil, da je zakonodajni
postopek končan.
Odbor je obravnaval tudi več zadev EU ter pobud in zahtev za oceno ustavnosti, na podlagi
41. člena Poslovnika Državnega zbora je obravnaval letna poročila, ki so jih državni organi
na podlagi zakonov dolžni predložiti Državnemu zboru, ter kot zainteresirano delovno telo
obravnaval predloge državnih proračunov in njihovih sprememb v delu, ki se nanaša na
njegovo delovno področje.
Odbor je v okviru opravljanja zakonodajne in nadzorne funkcije sodeloval s pristojnimi
ministrstvi ter drugimi državnimi organi in institucijami, katerih delo je bilo vsebinsko
povezano z obravnavanimi vprašanji, predvsem s predstavniki Vrhovnega sodišča, Sodnega
sveta, Vrhovnega državnega tožilstva, Državnotožilskega sveta, stanovskih zbornic, združenj
lokalnih skupnosti, sindikatov javnega sektorja, idr.
Odbor za pravosodje je na svojih sejah kot matično delovno telo v skladu z Zakonom o
sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije ter Poslovnikom
državnega zbora redno obravnaval zadeve EU s svojega področja (pravosodje) in sicer
zlasti predloge stališč Republike Slovenije, ki jih je predložila Vlada. Odbor je v skladu z
Zakonom in Poslovnikom Državnega zbora pripravil mnenja, ki jih je posredoval v obravnavo
in sprejem Odboru za zadeve Evropske unije kot pristojnemu delovnemu telesu, na sejah
katerega je sodeloval predstavnik Odbora.
Odbor za pravosodje je na 14. seji dne 8. 10. 2013 kot matično delovno telo na podlagi
Sklepa Odbora za zadeve Evropske unije z dne 6. 9. 2013 izvedel postopek nadzora nad
upoštevanjem načela subsidiarnosti v Predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega
javnega tožilstva, COM(2013) 534 final, EPA 1399-VI, EU SUBS 2. Odbor je postopek
izvedel na podlagi petega odstavka 154.m člena Poslovnika Državnega zbora ter o tem
poročal Odboru za zadeve Evropske unije kot pristojnemu delovnemu telesu. Na podlagi
člena 4 Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen Pogodbi o
Evropski uniji (PEU) in Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU), Evropska komisija
pošlje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati nacionalnim
parlamentom in zakonodajalcu Unije. Osnutke zakonodajnih aktov mora v skladu s členom 5
Protokola predlagatelj utemeljiti glede na načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. V skladu s
členom 6 Protokola vsak nacionalni parlament ali dom teh parlamentov lahko v osmih tednih
od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega akta v uradnih jezikih Unije predsednikom
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje svoje obrazloženo mnenje z razlogi, zakaj
osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.
Namen Predloga uredbe je ustanovitev Evropskega javnega tožilstva ter določitev
pristojnosti in postopkov njegovega delovanja. Naloga Evropskega javnega tožilstva je boj
proti kaznivim dejanjem, ki škodijo finančnim interesom Unije, pristojno pa bo za preiskavo,
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pregon in obtožbo storilcev kaznivih dejanj, določenih v Predlogu uredbe. Na ravni Unije
imajo trenutno nekatera pooblastila Eurojust, Europol in Evropski urad za boj prosti goljufijam
(OLAF), vendar so njihove pristojnosti zelo omejene. Pregon kaznivih dejanj, ki škodijo
proračunu Evropske unije, je v izključni pristojnosti držav članic, organa Unije, ki bi deloval
na tem področju pa ni. Po mnenju Evropske komisije so preiskave in pregon goljufij in drugih
kaznivih dejanj, ki škodijo proračunu Unije, zaradi različnih nacionalnih zakonodaj na tem
področju in različnih prizadevanj držav članic nezadostna, razdrobljena in neučinkovita, poleg
tega nacionalni organi pogosto niso pozorni na čezmejno razsežnost teh kaznivih dejanj. To
pomeni, da je treba preiskave in pregon tovrstnih kaznivih dejanj usmerjati in usklajevati na
ravni Unije. Ker organi držav članic za kazenske preiskave in pregon trenutno ne morejo
doseči enakovredne ravni zaščite in izvrševanja, Evropska komisija meni, da je Unija ne le
pristojna, ampak zavezana k sprejetju ukrepov. S členom 325 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (PDEU) se to zahteva s pravnega vidika, člen 86 PDEU pa določa potrebno
pravno podlago za nov sistem pregona na ravni Unije. Člen 86(1) PDEU med drugim določa,
da zaradi boja proti kršitvam, ki vplivajo na finančne interese Unije, Svet lahko z uredbami,
sprejetimi po posebnem zakonodajnem postopku, iz Eurojusta ustanovi Evropsko javno
tožilstvo. Prizadevanje glede ureditve tega področja Komisija utemeljuje tudi z dejstvom, da
je treba v času gospodarske in finančne krize proračun Evropske unije še posebej zaščititi ter
da je koordinirano delovanje držav članic mogoče urediti le na ravni Unije. Komisija tako
predlaga ustanovitev Evropskega javnega tožilstva kot organa Unije z decentralizirano
strukturo, ki naj bi ga sestavljali evropski javni tožilec, njegovi namestniki in evropski
delegirani tožilci v državah članicah.
Odbor za zadeve Evropske unije je sklep sprejel z namenom, da bi se v postopku izvedbe
nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti v Predlogu uredbe preverilo, ali je
ustanovitev Evropskega javnega tožilstva za preprečevanje goljufij in drugih kaznivih dejanj,
ki škodijo finančnim interesom Unije, v obliki, kot jo predlaga Evropska komisija, upravičen
oziroma ali obstoječa nacionalna zakonodaja že v zadostni meri ureja omenjeno področje ali
ga je mogoče urediti na ravni Unije.
Predstavniki Odbora za pravosodje so v okviru pristojnosti Odbora sodelovali na dogodkih,
povezanih z zadevami Evropske unije za področje notranjih zadev in pravosodja. Delegacija
Državnega zbora v sestavi Jerko Čehovin, predsednik Odbora za notranje zadeve, javno
upravo in lokalno samoupravo, ter Jasmina Opec, podpredsednica Odbora za pravosodje,
sta se udeležila Srečanja predsednikov odborov za pravosodje in notranje zadeve, ki je
potekalo 16. in 17. februarja 2014 v Atenah. Delegacija je na konferenci aktivno sodelovala s
svojim prispevkom.
Marija Pečjak Ferlež, sekretarka
mag. Maja Briški
ODBOR ZA KULTURO
Z Odlokom o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije je
Državni zbor ustanovil Odbor za kulturo (v nadaljevanju Odbor) in določil njegove pristojnosti,
s Sklepom o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora
Republike Slovenije, pa imenoval predsednika in podpredsednike. Ustanovljen je bil dne 2.
aprila 2013, ko sta bila iz dotedanjega Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in
mladino konstituirana nova dva Odbora, in sicer Odbor za izobraževanje, znanost, šport in
mladino ter Odbor za kulturo.
Ob ustanovitvi in ob zaključku mandata je imel Odbor predsednico, dva podpredsednika in
12 članic in članov. Predsednica Odbora je bila mag. Majda Potrata, podpredsednika ob
koncu mandata pa Alenka Bikar in Andrej Čuš.
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Odbor je obravnaval predloge zakonov, drugih aktov in problematiko, ki se je nanašala na
ustvarjanje in umetnost, na kulturo in kulturni razvoj Slovenije, slovenskega naroda in
narodnih skupnosti ter kulturno dediščino, na medije, na slovenski jezik, na verske skupnosti,
na področji filma in knjige in na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno
ministrstvo.
Odbor je pretežni del svoje pozornosti tekom svojega delovanja namenil obravnavi predlogov
zakonov in drugih aktov, za katere ga je predsednik Državnega zbora določil kot matično
delovno telo.
Odbor je obravnaval tudi zadeve Evropske unije s svojega delovnega področja, predvsem
zadeve, ki spadajo v pristojnost Državnega zbora.
Odbor se je v obdobju njegovega obstoja sestal na 11. rednih in 14. nujnih sejah, organiziral
pa je tudi dve Javni predstavitvi mnenj in sicer o Predlogu resolucije o nacionalnem
programu za jezikovno politiko 2014–2018 in o Predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Odbor je obravnaval predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša predvsem
na delovno področje Ministrstva za kulturo.
Odbor je v tem mandatnem obdobju pozornost namenil tudi pobudam in predlogom s strani
civilne družbe in Nacionalnega sveta za kulturo, obravnaval in sprejel pa tudi dve Resoluciji
in nekaj novel zakonov.
Odbor je aktivno spremljal problematiko na svojem področju, Vlada in pristojno ministrstvo pa
sta pri tem z njim sodelovala. Odbor sta tudi obveščala o dejavnostih in reševanju
problematike na področjih, na katera je ta opozarjal.
Odbor je v svojem času delovanja opravil veliko dela, njegovi člani in članice pa so kvalitetno
in argumentirano razpravljali in spremljali obravnavano problematiko. Glede na problematiko,
ki jo zajema delovno področje Odbora, je na njegovih sejah bila pogosto prisotna strokovna
javnost, zainteresirane organizacije in tudi zainteresirana javnost, s katerimi je odbor dobro
sodeloval.
Odboru za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino, ki se je 2. aprila 2013 razdelil na
nova Odbora, in sicer Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter Odbor za
kulturo, se je kot pristojnemu delovnemu telesu v skladu s 112. členom Ustave Republike
Slovenije in določbami Poslovnika Državnega zbora predstavili naslednji kandidat za
ministra:
- dr. Uroš Grilc, kandidat za ministra za kulturo.
Po koncu njegove predstavitve je odbor sprejel sklep, da je bila predstavitev pogledov in
stališč kandidata ustrezna.
V skladu s svojimi pristojnostmi je Odbor obravnaval predloge zakonov, resolucije, in poročila
v sodelovanju s predstavniki Vlade, kulturnimi organizacijami ter zvezami, sindikati, društvi in
zbornicami, zunanjimi strokovnjaki in predstavniki zainteresirane javnosti.
Odbor je opravil tudi dve javni predstavitvi mnenj, na kateri je vabil tudi zunanje strokovnjake,
organizacije in zainteresirano javnost, ki so se javnih predstavitev tudi udeležili v velikem
številu in na njih aktivno sodelovali.
V okviru Odbora za kulturo v tem mandatu ni potekalo nobeno mednarodno sodelovanje.
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V času delovanja Odbora za kulturo so bile na Odbor naslovljene štiri zahteve za sklic nujnih
sej na predlog Poslanske skupine Slovenska demokratska stranka.
Danica Polak Gruden, sekretarka
SKUPNI ODBOR3
Skupni odbor je bil ustanovljen na ustanovni seji Državnega zbora 21. decembra 2011 z
Odlokom o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora za obravnavo zadev
Evropske unije, ki niso bile v pristojnosti ostalih ustanovljenih odborov. Z odlokom so bili
namreč ustanovljeni še Odbor za zadeve Evropske unije in Odbor za finance in monetarno
politiko ter Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje.
Skupni odbor je kot matično delovno telo sprva tako obravnaval zadeve Evropske unije, ki
niso spadale v pristojnosti ostalih odborov. Skupnemu odboru je predsedovala poslanka
mag. Majda Potrata.
Na tretji izredni seji Državnega zbora 19. januarja 2012 so poslanke in poslanci razširili
pristojnosti Skupnega odbora in s tem omogočili obravnavo predlogov zakonov, ki jih je
posredovala vlada, saj večina delovnih teles Državnega zbora še ni bila ustanovljenih. Tako
je Skupni odbor lahko obravnaval zadeve z vseh področij, razen s področij že ustanovljenih
delovnih teles.
Skupni odbor se je v kratkem času obstoja sestal na treh nujnih sejah, četrta nujna seja pa
je bila odpovedana, ker so bila z odlokom 28. januarja 2012 ustanovljena vsa delovna telesa
Državnega zbora. Na prvih dveh sejah je Skupni odbor obravnaval akte s področja Evropske
unije, na zadnji seji pa tudi dva predloga zakonov in pobudo za sklenitev mednarodne
pogodbe o stabilnosti, koordinaciji in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji. Zahtev za
sklic nujnih sej s strani poslanskih skupin ni bilo. Skupni odbor ni sodeloval v postopku
nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti.
Skupni odbor je deloval le kratek čas, vendar predstavlja primer dobre prakse za obravnavo
zadev Evropske unije in predlogov zakonov ter aktov v času, ko stalni odbori Državnega
zbora še niso ustanovljeni.
Barbara Medved Špiletič, sekretarka

3

Skupni odbor in Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje sta 27. 1. 2012 prenehala
delovati v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih
teles Državnega zbora - OdUNDTDZ-3 (Ur. l. RS, št. 7/12 z dne 31. 1. 2011).
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4 MULTILATERALA
4.1 Sestava stalnih delegacij
4.1.1 Delegacija Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope
(imenovana na podlagi sklepa Kolegija predsednika Državnega zbora na 9. seji, ki je bila dne
20. 3. 2012)
Vodja:
Romana Tomc, PS SDS
Člana:
Roman Jakič, PS PS / Barbara Žgajner Tavš, PS PS4 / Aleksandra Osterman PS PS5
Jakob Presečnik, PS SLS
Nadomestni člani:
dr. Andreja Črnak Meglič PS SD
Polonca Komar, PS DL
Iva Dimic, PS NSi

4.1.2 Delegacija Državnega zbora v Parlamentarni skupščini OVSE
(imenovana na podlagi sklepa Kolegija predsednika Državnega zbora na 9. seji, 20. 3. 2012)
Vodja:
mag. Branko Grims, PS SDS
Člana:
Maja Dimitrovski, PS PS
Roberto Battelli, PS NS
Nadomestna člana:
Jasmina Opec, PS SLS
Janez Vasle, PS NSi
Po prenehanju funkcije poslanca Janezu Vasletu (NSi) je Kolegij predsednika Državnega
zbora na 50. seji, 19. 4. 2013 potrdil delegacijo v sestavi:
Vodja:
mag. Branko Grims, PS SDS
Člana:
Maja Dimitrovski, PS PS
Roberto Battelli, PS NS
4

Imenovana na 50. seji Kolegija predsednika DZ, 19. 4. 2013, namesto dosedanjega člana Romana Jakiča, ki je
nastopil funkcijo ministra za obrambo in zaradi tega odstopil z mesta poslanca.
5
Imenovana na 97. seji Kolegija predsednika DZ, 16. 5. 2014, namesto dosedanje članice Barbare Žgajner Tavš,
ki je nastopila porodniški dopust in zaradi tega odstopila z mesta članice v delegaciji DZ v PSSE.
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Nadomestna članica:
Jasmina Opec, PS SLS

4.1.3 Delegacija Državnega zbora v Parlamentarni skupščini NATO
(imenovana na podlagi sklepa na 9. seji Kolegija predsednika Državnega zbora, dne 20. 3.
2012)
Vodja delegacije:
mag. Melita Župevc, PS PS
Člani:
Dragutin Mate, PS SDS
Franc Jurša, PS DeSUS
Nadomestni člani:
mag. Matej Tonin, PS NSi
Janez Ribič, PS SLS
mag. Ivan Vogrin, NP.

4.1.4 Delegacija Državnega zbora v Interparlamentarni uniji
(s sklepom Kolegija predsednika Državnega zbora, ki ga je sprejel na 9. seji 20. 3. 2012, je
bil za vodjo nacionalne skupine IPU določen Jožef Horvat, s sklepom kolegija predsednika
Državnega zbora, ki ga je sprejel na 50. seji, dne 19.4.2013 pa Janja Klasinc.
Člani (članstvo je prostovoljno):
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 29 poslank in
poslancev.

4.1.5 Delegacija Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Mediteranskih držav
(določena s sklepom kolegija predsednika Državnega zbora, ki ga je sprejel na 9. seji 20. 3.
2012)
Vodja:
Andreja Črnak Meglič, PS SD
Člana:
Damjana Petavar Dobovšek, PS SDS
Borut Ambrožič, PS PS
Nadomestni člani:
Ivan Simčič, PS DeSUS
Franc Pukšič, PS SLS
Truda Pepelnik, PS DLGV
Kolegij predsednika Državnega zbora je na 42. seji, dne 22. 2. 2013 sklenil, da Državni zbor
zaradi visoke članarine izstopa iz navedene skupščine.
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4.1.6 Delegacija Državnega zbora v Parlamentarni dimenziji Srednjeevropske pobude
(prva sestava stalne delegacije Državnega zbora v PD SEP je bila določena s sklepom
Kolegija predsednika Državnega zbora, ki ga je sprejel na 9. seji 20. 3. 2012
Vodja:
Janja Klasinc, PS PS
Člana:
Polonca Komar, PS DLGV
Ivan Hršak, PS DeSUS
Nadomestna člana:
Saša Kos, PS PS
mag. Štefan Tisel, PS SDS
Druga sestava stalne delegacije Državnega zbora v PD SEP je bila določena s sklepom
kolegija predsednika Državnega zbora, ki ga je sprejel na 50. seji 19. 4. 2013:
Vodja:
dr. Jožef Kunič, PS PS
Člana:
mag. Štefan Tisel, PS SDS
Ljudmila Novak, PS NSi
Nadomestna člana:
Janja Klasinc, PS PS
Polonca Komar, PS DL

4.1.7 Delegacija Državnega zbora v Evro-Mediteranski Parlamentarni skupščini (EMPS)
2008-2011) oz. v Parlamentarni Skupščini Unije za Mediteran (PSUzM) (2011- )6
(prva sestava stalne delegacije Državnega zbora v PS UzS je bila določena s sklepom
kolegija predsednika Državnega zbora, ki ga je sprejel na 9. seji 20. 3. 2012)
Vodja:
Samo Bevk, PS SD
Člana:
Marijan Pojbič, PS SDS
Tamara Vonta, PS PS
Nadomestna člana:
Gašpar Gašpar Mišič, PS PS
Patricija Šulin, PS SDS
Druga sestava stalne delegacije Državnega zbora v PS UzS je bila določena s sklepom
kolegija predsednika Državnega zbora, ki ga je sprejel na 50. seji 19. 4. 2013:
6

Na 7. generalni skupščini EMPS marca 2011 v Rimu se je delegacija preimenovala v Parlamentarno skupščino
Unije za Mediteran (PSUzM).
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Vodja:
Samo Bevk, PS SD
Člana:
Saša Kos, PS PS
Marijan Pojbič, PS SDS
Nadomestna člana:
Sonja Ramšak, PS SDS
Franc Pukšič, PS SLS

4.1.8 Parlamentarna skupščina procesa jugo-vzhodnega evropskega sodelovanja7
(sestava stalne delegacije je bila določena s sklepom Kolegija predsednika Državnega
zbora, ki ga je sprejel na 85. seji, 28. februarja 2014)
Vodja:
Renata Brunskole, PS PS
Člana:
Sonja Ramšak, PS SDS
Franc Bogovič, PS SLS

4.2 Aktivnosti stalnih delegacij
4.2.1 Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (PSSE)

LETO 2011
V letu 2011 delegacija še ni bila imenovana, zato v tem letu ni bilo nobene aktivnosti
aktualne delegacije.
Zasedanja skupščine:
LETO 2012
- 1. del zasedanja PSSE (od 23. do 27. januarja 2012)
Zasedanja se je udeležil le g. Jakob Presečnik, kot član delegacije v preteklem
mandatu. Ker delegacija Državnega zbora po volitvah v Državni zbor decembra 2011
še ni bila imenovana, je g. Presečnik, kot edini ponovno izvoljeni član delegacije v
prejšnjem mandatu, začasno nadalje opravljal funkcijo člana, kot to dopušča
Poslovnik PSSE (največ za dobo 6 mesecev).
- 2. del zasedanja PSSE (od 23. do 27. aprila 2012) (udeleženci: Romana Tomc,
Roman Jakič, dr. Andreja Črnak Meglič in Iva Dimic).

7

Parlamentarna skupščina SEECP je bila ustanovljena na inavguralnem zasedanju predsednikov parlamentov
SEECP, ki je potekalo od 9. do 11. maja 2014 v Bukarešti.
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-

3. del zasedanja PSSE (od 25. do 29. junija 2012) (udeleženci: Roman Jakič, dr.
Andreja Črnak Meglič, Polonca Komar in Iva Dimic).
4. del zasedanja PSSE (od 1. do 5. oktobra 2012) (udeleženca: Roman Jakič in dr.
Andreja Črnak Meglič).

LETO 2013
- 1. del zasedanja PSSE (od 21. do 25. januarja 2013) (udeleženci: Romana Tomc,
Roman Jakič, dr. Andreja Črnak Meglič in Polonca Komar).
- 2. del zasedanja PSSE (od 22. do 26. aprila 2013) (udeleženci: Jakob Presečnik,
Polonca Komar in Iva Dimic).
- 3. del zasedanja PSSE (od 25. do 29. junija 2013) (udeleženci: Romana Tomc, Jakob
Presečnik, dr. Andreja Črnak Meglič in Polonca Komar).
- 4. del zasedanja PSSE (od 30. septembra do 4. oktobra 2013) (udeleženci: Jakob
Presečnik).
LETO 2014
- 1. del zasedanja PSSE (od 27. do 31. januarja 2014) (udeleženca: Jakob Presečnik
in Iva Dimic).
- 2. del zasedanja PSSE (od 7. do 11. aprila 2014) (udeleženci: Romana Tomc, Jakob
Presečnik, dr. Andreja Črnak Meglič, Polonca Komar in Iva Dimic).
- 3. del zasedanja PSSE (od 23. do 27. junija 2014) (udeleženci: Jakob Presečnik, dr.
Andreja Črnak Meglič, Polonca Komar).
Sestanki odborov in druge aktivnosti Parlamentarne skupščine Sveta Evrope
LETO 2012
Sestanki odborov:
- Sestanek Odbora za pravne zadeve in človekove pravice, 21. maja 2012 v Parizu
(udeleženec: Roman Jakič).
- Sestanek Odbora za socialne zadeve, zdravje in trajnostni razvoj, 22. maja 2012 v Parizu
(udeleženka: dr. Andreja Črnak Meglič).
- Sestanek Odbora za kulturo, znanost, izobraževanje in medije, od 28. do 30. maja 2012 v
Bukarešti v Romuniji (udeleženka: Polonca Komar).
- Sestanek Odbora za Politične zadeve in demokracijo, 29. in 30. maja 2012 v Parizu
(udeleženec: Roman Jakič).
- Sestanek Odbora za migracije, begunce in razseljene osebe, 1. junija 2012 v Parizu
(udeleženka: Iva Dimic).
- Sestanek Pododbora za sodelovanje z EBRD, 4. in 5. septembra 2012 v Londonu
(udeleženec: Roman Jakič).
- Sestanek Odbora za socialne zadeve, zdravje in trajnostni razvoj, 7. septembra 2012 v
Parizu (udeleženec: Jakob Presečnik).
- Sestanek Odbora za politične zadeve in demokracijo, 10. in 11. septembra 2012 v
Helsinkih na Finskem (udeleženka: Romana Tomc).
- Sestanek Odbora za migracije, begunce in razseljene osebe, 14. septembra 2012
(udeleženka: Iva Dimic).
- Sestanek Pododbora za kulturo, raznolikost in dediščino, 20. in 21. septembra 2012 v
Ljubljani in Mariboru (udeleženki: Polonca Komar in Iva Dimic).
- Sestanek Odbora za pravne zadeve in človekove pravice, 12. novembra 2012 v Parizu
(udeleženec: Roman Jakič).
- Sestanek Odbora za pravne zadeve in človekove pravice, 11. decembra 2012 v Parizu
(udeleženec: Roman Jakič).
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- Sestanek Odbora za kulturo, znanost, izobraževanje in medije, 18. in 19. decembra 2012
v Parizu (udeleženka: Polonca Komar).
Drugi dogodki:
- Prvi svetovni forum za demokracijo, od 5. do 11. oktobra 2012 v Strasbourgu.
Udeleženec: Roman Jakič
- Seminar o vlogi nacionalnih parlamentov pri zagotavljanju neodvisnosti javnih
radiodifuzijskih postaj, 15. oktobra 2012 v Zagrebu
Udeleženka: Polonca Komar
- Opazovanje poteka parlamentarnih volitev v Ukrajini, od 25. do 29. oktobra 2012.
Udeleženec: Roman Jakič
- Član v Delegaciji Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope Roman Jakič
je sprejel veleposlanika Švice v Republiki Sloveniji Roberta Reicha, 31. maja 2012

LETO 2013
Sestanki odborov:
Sestanek Odbora za kulturo, znanost, izobraževanje in medije, 11. in 12. marca 2013 v
Parizu (udeleženka: Polonca Komar).
Sestanek Odbora za politične zadeve in demokracijo, 13. in 14. marca 2013 v Rabatu v
Maroku (udeleženka: Romana Tomc).
Sestanek Odbora za socialne zadeve, zdravje, in trajnostni razvoj, 15. marca 2013 v
Berlinu (udeleženka: dr. Andreja Črnak Meglič).
Sestanek Odbora za socialne zadeve, zdravje in trajnostni razvoj, 3. junija 2013 v Parizu
(udeleženec: Jakob Presečnik).
Sestanek Odbora za pravne zadeve in človekove pravice, 4. septembra 2013 v Parizu
(udeleženka: Romana Tomc).
Sestanek Odbora za kulturo, znanost, izobraževanje in medije, 25. oktobra 2013 v
Lizboni (udeleženka: Iva Dimic).
Drugi dogodki:
vodja Delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope Romana
Tomc je sprejela veleposlanika Republike Bolgarije v Republiki Sloveniji Filipa Bokova,
17. januarja 2013.
Vodja Delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope Romana
Tomc je sprejela začasnega odpravnika poslov Gruzije v Republiki Sloveniji Alexandra
Chkuaselija, 7. marca 2013.
12. srečanje Mreže kontaktnih parlamentarcev za preprečevanje spolnega nasilja nad
otroki, 14. marca 2013 v Berlinu (udeleženka: dr. Andreja Črnak Meglič).
Vodja Delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope Romana
Tomc in nadomestna članica v delegaciji Iva Dimic sta sprejeli veleposlanika Republike
Madžarske v Republiki Sloveniji Istvána Szent Iványija, 18. aprila 2013.
Pogovor članic delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope
mag. Barbare Žgajner Tavš, dr. Andreje Črnak Meglič in Polonce Komar z
veleposlanikom Madžarske v Republiki Sloveniji Istvánom Szent Iványijem, 13. junija
2013.
Seminar "Razpoložljivi mehanizmi nacionalnih parlamentov za preprečevanje korupcije",
2. decembra 2013 v Beogradu (udeleženca: mag. Melita Župevc in Jerko Čehovin).
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LETO 2014
Sestanki odborov:
Sestanek Odbora za kulturo, znanost, izobraževanje in medije, 11. marca 2014 v Parizu
(udeleženka: Polonca Komar).
Sestanek Odbora za politične zadeve in demokracijo, 11. in 12. marca 2014 v
Stockholmu (udeleženka: Romana Tomc).
Sestanek Odbora za socialne zadeve, zdravje in trajnostni razvoj, 14. marca 2014 v
Parizu (udeleženec: Jakob Presečnik).
Drugi dogodki:
Konferenca o implementaciji strategije Sveta Evrope za pravice otroka 2012-2015
"Odraščanje s pravicami otrok", 27. in 28. marca 2014 v Dubrovniku (udeleženka: dr.
Andreja Črnak Meglič).
Srečanje veleposlanice Kraljevine Norveške v Republiki Sloveniji Tove Skarstein s člani
Delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope, 4. junija 2014.

4.2.2 Parlamentarna skupščina Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (PS
OVSE)

LETO 2012
Redne aktivnosti skupščine
Zimsko zasedanje PS OVSE, 23. in 24. februarja 2012 (še pred imenovanjem nove
delegacije, zato se ga je udeležil član delegacije v mandatu 2008 - 2011 Roberto
Battelli).
Letno zasedanje PS OVSE, od 5. do 9. julija 2012 v Monaku (udeleženci: mag. Branko
Grims, Maja Dimitrovski in Roberto Battelli).
Jesenska zasedanja PS OVSE, od 5. do 7. oktobra 2012 v Tirani (udeleženci: mag.
Branko Grims, Roberto Battelli in nadomestna članica Jasmina Opec).
Druge aktivnosti delegacije
Opazovanje volitev
Opazovanje prvega kroga parlamentarnih volitev v Srbiji, od 4. do 7. maja 2012
(udeleženka: Maja Dimitrovski).
Opazovanje parlamentarnih volitev v Črni gori, od 12. do 15. oktobra 2012 (udeleženca:
Roberto Battelli, Maja Dimitrovski). Roberto Battelli je bil imenovan za posebnega
koordinatorja na čelu kratkoročne opazovalne misije OVSE, ki je opazovala predčasne
parlamentarne volitve v Črni gori.
Drugo
Sestanek Biroja PS OVSE in ministrsko zasedanje OVSE, od 5. do 7. decembra 2012 v
Dublinu (udeleženec: Roberto Battelli).

LETO 2013
Redne aktivnosti skupščine
Zimsko zasedanje
Zimskega zasedanja, ki je potekalo 21. in 22. februarja 2013, sta se udeležila člana
delegacije Maja Dimitrovski in Roberto Battelli.
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Letno zasedanje
Letnega zasedanja, ki je potekalo od 29. junija do 3. julija 2013 v Istanbulu sta se udeležila
člana delegacije Maja Dimitrovski in Roberto Battelli.
Jesenska zasedanja
Jesenskih zasedanj, ki so potekala od 13. do 15. oktobra 2013 v Budvi, so se udeležili vodja
delegacije mag. Branko Grims, član delegacije Roberto Battelli in nadomestna članica
Jasmina Opec.
Druge aktivnosti delegacije
Opazovanje volitev
- Prisotnost posebnega predstavnika predsednika PS OVSE za Jugovzhodno Evropo
Roberta Battellija pri predsedniških volitvah v Črni gori, od 5. do 8. aprila 2013.
- Opazovanja parlamentarnih volitev v Bolgariji, od 10. do 13. maja 2013. (udeleženec:
Roberto Battelli).
- Predhodni obisk vodje opazovalne misije PS OVSE za opazovanje parlamentarnih
volitev v Albaniji Roberta Battellija, 23. in 24. maja 2013 v Tirani.
- Roberto Battelli kor posebni predstavnik PS OVSE vodi misijo skupščine na
opazovanju parlamentarnih volitev v Albaniji, od 21. do 24. junija 2013.
- Opazovanje predsedniških volitev v Azerbajdžanu, od 7. do 10. oktobra 2013 v
Bakuju (udeleženka: Maja Dimitrovski).
Drugo
- Obisk posebnega predstavnika predsednika PS OVSE za Jugovzhodno Evropo
Roberta Battellija v Podgorici, od 27. februarja do 1. marca 2013.
- Sestanek Posebnega predstavnika PS OVSE za Jugovzhodno Evropo Roberta
Battellija in sekretariata PS OVSE s predstavniki črnogorskega parlamenta, 8. aprila
2013.
- Sestanek Biroja Parlamentarne skupščine OVSE, 14. in 15. aprila 2013 v
Kobenhavnu (udeleženec: Roberto Battelli).
- Sestanek vodij regionalnih misij OVSE, od 13. do 15. maja 2013 v Skopju
(udeleženec: Roberto Battelli).
- Konferenca o boju proti nestrpnosti in diskriminaciji na območju OVSE, 21. in 22.
maja 2013 v Tirani (udeleženec: Roberto Battelli).
- Obisk posebnega predstavnika PS OVSE za jugovzhodno Evropo Roberta Battellija v
Bosni in Hercegovini ter udeležba na regionalnem seminar o kodeksu ravnanja OVSE
glede politično-vojaških vidikov varnosti za parlamentarce, od 21. do 25. oktobra
2013 v Banja Luki, Sarajevu in Konjiću.
- Sestanek Biroja PS OVSE ter ministrsko zasedanje OVSE, od 4. do 6. decembra
2013 v Kijevu (udeleženec: Roberto Battelli).

LETO 2014
Redne aktivnosti skupščine
Zasedanja PS OVSE
- Člani delegacije mag. Branko Grims, Maja Dimitrovski in Roberto Battelli so se
udeležili zimskega zasedanja PS OVSE 13. in 14. februarja 2014 na Dunaju.
- Član delegacije Roberto Battelli se je udeležil letnega zasedanja PS OVSE, od 28.
junija do 2. julija 2014 v Bakuju.
Druge aktivnosti delegacije
Opazovanje volitev
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Udeležba člana delegacije v PS OVSE Roberta Battellija kot posebnega koordinatorja
in vodje kratkoročne opazovalne misije OVSE na parlamentarnih volitvah v Srbiji, od
14. do 17. marca 2014 v Beogradu.

Drugo
- Obisk posebnega predstavnika predsednika PS OVSE za Jugovzhodno Evropo
Roberta Battellija v Bosni in Hercegovini in udeležba na Rose-Roth seminarju PS
NATO, od 18. do 20. marca 2014 v Sarajevu.
- Sestanek Biroja PS OVSE, 6. in 7. aprila 2014 v Kobenhavnu. Udeleženec: Roberto
Battelli
- Sestanek regionalnih vodij misij OVSE, 29. in 30. aprila 2014 v Budvi. Udeleženec:
Roberto Battelli
- Udeležba posebnega predstavnika predsednika PS OVSE za Jugovzhodno Evropo
Roberta Battellija na srečanju delegacij parlamentov držav Jugovzhodne Evrope, 19.
maja 2014 v Zagrebu.

4.2.3 Parlamentarna dimenzija Srednjeevropske pobude (PD SEP)
LETO 2012
Sestanek Splošnega odbora za kulturo PD SEP, od 26. do 28. aprila 2012 v Bolzanu
v Italiji (udeleženka: Polonca Komar).
Zasedanje Parlamentarnega odbora PD SEP, 24. in 25. maja 2012 v Kijevu v Ukrajini
(udeleženki: Janja Klasinc, Polonca Komar).
LETO 2013
- Zasedanje Parlamentarnega odbora PD SEP, 24 aprila 2013 v Budimpešti
(udeleženec: mag. Štefan Tisel).
- Sestanek Splošnega odbora za kulturo PD SEP, 25. aprila 2013 v Bonyhàdu na
Madžarskem, od 23. do 25. aprila 2013 (udeleženec: mag. Štefan Tisel).
- Zasedanje Parlamentarne skupščine SEP, od 24. do 26. septembra 2013 v
Budimpešti (udeleženec: dr. Jožef Kunič).
LETO 2014
- Zasedanje Parlamentarnega odbora PD SEP,
(udeleženec: dr. Jožef Kunič).

10. in 11. junija 2014 na Dunaju

4.2.4 Parlamentarna skupščina NATO (PS NATO)
LETO 2012
Redne aktivnosti
Sestanek Stalnega odbora PS NATO.
Sestanek Stalnega odbora PS NATO je potekal 31. marca 2012 v Ljubljani (udeleženka:
mag. Melita Župevc).
Spomladansko zasedanje
Spomladansko zasedanje je potekalo od 25. do 28. maja 2012 v Talinu (udeleženca: mag.
Melita Župevc, Dragutin Mate).
Letno zasedanje
Letno zasedanje je potekalo od 9. do 12. novembra 2012 v Pragi (udeleženca: Dragutin Mate
in mag. Matej Tonin).
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Druge aktivnosti delegacije
Sestanek odbora
- Obisk Pododbora za transatlantske ekonomske odnose PS NATO na Svalbardu, od
8. do 10. maja 2012 (udeleženka: mag. Melita Župevc).
- Obisk Obrambnega odbora PS NATO v Rusiji, 18. in 19. oktobra 2012 v Moskvi
(udeleženec: Dragutin Mate).
Drugo
Usmerjevalni program PS NATO, od 11. do 13. junija 2012 v Bruslju (udeleženec:
mag. Matej Tonin).
80. Rose - Roth seminar, 18. in 19. junija 2012 v Talinu (udeleženec: Dragutin Mate).
81. Rose-Roth seminar, od 15. do 17. oktobra 2012 na Svetem Štefanu (udeleženec:
Dragutin Mate).

LETO 2013
Redne aktivnosti
Sestanek Stalnega odbora
Sestanek Stalnega odbora je potekal 23. marca 2013 v Kobenhavnu (udeleženec: Dragutin
Mate).
Spomladansko zasedanje
Spomladansko zasedanje je potekalo od 17. do 20. maja 2013 v Luxembourgu (udeleženca:
mag. Melita Župevc in mag. Matej Tonin).
Letno zasedanje
Letno zasedanje je potekalo od 11. do 14. oktobra 2013 v Dubrovniku (udeleženci: Dragutin
Mate, mag. Matej Tonin in Polonca Komar).
Druge aktivnosti delegacije
Sestanek odbora
- Obisk Obrambnega odbora in Znanstvenega in tehničnega odbora PS NATO na
Nizozemskem, od 9. do 11. aprila
2013 v Haagu (udeleženca: Dragutin Mate in
mag. Matej Tonin).
- Obisk Pododbora za NATO partnerstva v Beogradu in Prištini, od 27. do 29. maja
2013 (udeleženec: Dragutin Mate).
Drugo
84. Rose-Roth seminar "Afganistan in bodočnost regije: globalno sodelovanje", od 13.
do 15. novembra v Biškeku (udeleženca: Dragutin Mate in mag. Matej Tonin).

LETO 2014
Člani delegacije se v letu 2014 niso udeležili niti sestanka Stalnega odbora, niti
spomladanskega zasedanja. Udeležili pa so se sestankov odborov:
- Letno srečanje članov Ekonomskega odbora PS NATO na sedežu OECD, 5. in 6.
februarja 2014 v Parizu (udeleženka: mag. Melita Župevc).
- Obisk Odbora za obrambo PS NATO v ZDA, od 7. do 11. februarja 2014 v Nevadi in
Washingtonu (udeleženec: Dragutin Mate).
- Obisk Političnega odbora PS NATO v Gruziji in Armeniji, od 24. do 28. marca 2014
(udeleženec: Dragutin Mate).
- Obisk ekonomskega odbora PS NATO v Maroku, od 14. do 17. aprila 2014
(udeleženec: Dragutin Mate).
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-

Opazovanje predsedniških volitev v Ukrajini, od 23. do 26. maja 2014 v Kijevu
(udeleženec: Dragutin Mate).

4.2.5 Interparlamentarna unija (IPU)
LETO 2012
Udeležba delegacije Nacionalne skupine Interparlamentarne unije na 126. in 127. zasedanju
Skupščine Interparlamentarne unije, ki sta potekali aprila 2012 v Ugandi in oktobra 2012 v
Kanadi na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o mednarodni dejavnosti ni bila
odobrena.
Druga srečanja v okviru IPU:
- Svetovna e-parlamentarna konferenca, od 13. do 15. septembra 2012 v Rimu
(udeleženca: Jožef Horvat in Samo Bevk).
LETO 2013
Udeležba delegacije Nacionalne skupine Interparlamentarne unije na 128. zasedanju
Skupščine Interparlamentarne unije, ki je potekalo marca 2013 v Ekvadorju na podlagi
tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o mednarodni dejavnosti ni bila odobrena.
Zasedanje Skupščin IPU:
- 129. zasedanje Skupščine Interparlamentarne unije, od 7. do 9. oktobra 2013 v
Ženevi (udeleženci: Janja Klasinc, Andreja Črnak-Meglič in Jožef Horvat).
Druga srečanja v okviru IPU:
- Parlamentarni seminar v zvezi z reformo politike drog, od 28. do 30. oktobra 2013 v
Londonu (udeleženka: Janja Napast).
LETO 2014
Zasedanja Skupščin IPU:
- 130. zasedanje Skupščine Interparlamentarne unije, od 16. do 20. marca 2014 v
Ženevi (udeleženci: Mitja Meršol, dr. Jožef Kunič in Aleksandra Osterman).
Druga srečanja v okviru IPU:
- Seminar "Prenos mednarodnih zavez s področja človekovih pravic v nacionalne
obveznosti: prispevek parlamentov k delu Sveta OZN za človekove pravice", 17. in
18. februarja 2014 v Bukarešti (udeleženka: Saša Kos).

4.2.6 Parlamentarna skupščina Mediteranskih držav
LETO 2012
- Zasedanje Odbora za ekonomsko in socialno sodelovanje na temo: Zunanja trgovina
in investicije v Mediteranu, 29. junija 2012 v Lizboni (udeleženec: Borut Ambrožič).
- 7. plenarno zasedanje Parlamentarne skupščine Mediteranskih držav, 12. in 13.
oktobra 2012 na Malti (udeleženci: Damjana Petavar Dobovšek, Franc Pukšič in
Borut Ambrožič).
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V letu 2013 je Državni zbor po sklepu Kolegija predsednika Državnega zbora iz navedene
skupščine izstopil zaradi visokih stroškov članarine.

4.2.7 Evro-Mediteranska parlamentarna skupščina (EMPS) (2009-2011) Parlamentarna
skupščina Unije za Sredozemlje (PSUzM) (2011- )
LETO 2011
V letu 2011 delegacija še ni bila imenovana, zato v tem letu ni bilo nobene aktivnosti sedanje
delegacije.
LETO 2012
- 8. plenarno zasedanje v Rabatu (Maroko) od 23. - 25. 3. 2012 (udeleženca: Samo
Bevk in Tamara Vonta).
- Zasedanje Odbora za izboljšanje kakovosti življenja, izmenjavo med civilnimi
družbami in kulturo, 11. in 12. 10. 2012 v Rimu (udeleženec: Samo Bevk).
LETO 2013
- Zasedanje Odbora za ekonomske in finančne zadeve, socialne zadeve in
izobraževanje, 24. in 25. 1. 2013 v Rimu (udeleženka: Tamara Vonta).
- 1. sestanek predsednikov parlamentov držav Parlamentarne skupščine Unije za
Sredozemlje, 6. in 7. 4 2013 (Marseille) (udeleženka: Romana Tomc).
- Sestanek Delovne skupine za Evromediteransko univerzo (EMUNI), 24. 6 2013
(Bruselj (udeleženka: Saša Kos).
- Zasedanje Odbora za ekonomske in finančne zadeve, socialne zadeve in
izobraževanje, 22. 11. 2013 (Carigrad) (udeleženec: Samo Bevk).
LETO 2014
- 10. plenarno zasedanje Parlamentarne skupščine Unije za Sredozemlje, 8. in 9. 2.
2012 (Sweimeh, Jordanija) (udeleženca: Samo Bevk in Saša Kos).
4.2.8 Parlamentarna skupščina jugo-vzhodnega evropskega sodelovanja (SEECP)
Slovenija je postala članica foruma jugo-vzhodnega 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.
V okviru parlamentarne dimenzije je potekala pobuda o ustanovitvi Parlamentarne skupščine
SEECP, ki se je obravnavala v okviru delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov
parlamentov sodelujočih držav.
Parlamentarna skupščina SEECP je bila ustanovljena na inavguralnem zasedanju
predsednikov parlamentov SEECP, ki je potekalo od 9. do 11. maja 2014 v Bukarešti.
Zasedanja se je v imenu predsednika Državnega zbora udeležila podpredsednica Državnega
zbora Renata Brunskole.
Zasedanja Parlamentarne skupščine SEECP bodo potekala enkrat letno, vodil pa jih bo
predsednik parlamenta predsedujoče države.
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5 BILATERALA
5.1 Skupine prijateljstva
SKUPINA PRIJATELJSTVA Z ALBANIJO
(ustanovljena 24. 5. 2012)
Jerko Čehovin, PS ZaAB - predsednik
Samo Bevk, PS SD
Jožef Horvat, PS NSi
Polonca Komar, PS DL
Franc Pukšič, PS SLS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z ARGENTINO
(ustanovljena 24. 5. 2012)
Janez Vasle, PS NSi – predsednik (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Alenka Jeraj, PS SDS – predsednica (od 21. 5. 2013)
Borut Ambrožič, NeP
Iva Dimic, PS NSi
Jožef Horvat, PS NSi
Jožef Jerovšek, PS SDS
Aljoša Jerič, PS ZaAB
Mihael Prevc, PS SLS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z AVSTRALIJO
(ustanovljena 24. 5. 2012)
Marija Plevčak, PS DeSUS - predsednica
Borut Ambrožič, NeP
Iva Dimic, PS NSi
Jožef Horvat, PS NSi
Alenka Jeraj, PS SDS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Tina Komel, PS PS (do 20. 3. 2013, ko ji je začasno prenehala funkcija poslanke)
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SKUPINA PRIJATELJSTVA Z AVSTRIJO
(ustanovljena 16. 5. 2012)
Saša Kos, PS PS - predsednica
Borut Ambrožič, NeP
Mirko Brulc, PS SD
Renata Brunskole, PS PS
Matevž Frangež, PS SD
mag. Branko Grims, PS SDS
Jožef Horvat, PS NSi
Danijel Krivec, PS SDS
Jasmina Opec, PS SLS
Aleksandra Osterman, PS PS
mag. Majda Potrata, PS SD
Sonja Ramšak, PS SDS
Janez Ribič, PS SLS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Borut Pahor, PS SD (22. 12. 2012, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
mag. Dejan Židan, PS SD (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
SKUPINA PRIJATELJSTVA Z AZERBAJDŽANOM
(ustanovljena 24. 5. 2012)
Dragutin Mate, PS SDS - predsednik
Mirko Brulc, PS SD
Iva Dimic, PS NSi
Jožef Horvat, PS NSi
Polonca Komar, PS DL
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z BELGIJO
(ustanovljena 9. 10. 2012)
Janja Klasinc, PS PS - predsednica
Borut Ambrožič, NeP
Jožef Horvat, PS NSi
Polonca Komar, PS DL
Janja Napast, PS SDS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Ivan Pišek, PS SDS (20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
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SKUPINA PRIJATELJSTVA Z BOLGARIJO
(ustanovljena 24. 5. 2012)
Matjaž Han, PS SD - predsednik
Jerko Čehovin, PS ZaAB
Jožef Horvat, PS NSi
Franc Pukšič, PS SLS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Janez Vasle, PS NSi (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z BOSNO IN HERCEGOVINO
(ustanovljena 16. 5. 2012)
Saša Kos, PS PS - predsednica
Iva Dimic, PS NSi
mag. Lejla Hercegovac, PS PS
Jožef Horvat, PS NSi
Ivan Hršak, PS DeSUS
Marjana Kotnik Poropat, PS DeSUS
Danijel Krivec, PS SDS
Janja Napast, PS SDS
Jasmina Opec, PS SLS
Mihael Prevc, PS SLS
Mateja Pučnik, PS SDS
Sonja Ramšak, PS SDS
Janez Ribič, PS SLS
Irena Tavčar, PS SDS
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Tamara Vonta, PS PS (do 2. 4. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z BRAZILIJO
(ustanovljena 24. 5. 2012)
Darko Jazbec, PS ZaAB - predsednik
Borut Ambrožič, NeP
Samo Bevk, PS SD
dr. Andreja Črnak Meglič, PS SD
Andrej Čuš, PS SDS
mag. Lejla Hercegovac, PS PS
Jožef Horvat, PS NSi
Alenka Jeraj, PS SDS
Aljoša Jerič, PS ZaAB
Polonca Komar, PS DL
Dragutin Mate, PS SDS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
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Janez Vasle, PS NSi (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA S CIPROM
(ustanovljena 24. 5. 2012)
Janez Vasle, PS NSi - predsednik (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Iva Dimic, PS NSi - predsednica (od 21. 5. 2013)
Borut Ambrožič, NeP
Jerko Čehovin, PS ZaAB
Jožef Horvat, PS NSi
mag. Jana Jenko, PS DeSUS
Alenka Jeraj, PS SDS
Franc Jurša, PS DeSUS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Matjaž Zanoškar, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
SKUPINA PRIJATELJSTVA S ČEŠKO
(ustanovljena 16. 5. 2012)
mag. Ivan Vogrin, NeP - predsednik
Borut Ambrožič, NeP
Iva Dimic, PS NSi
Matevž Frangež, PS SD
Matjaž Han, PS SD
Jožef Horvat, PS NSi
Alenka Jeraj, PS SDS
Jožef Jerovšek, PS SDS
Danijel Krivec, PS SDS
mag. Marko Pogačnik, PS SDS
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
SKUPINA PRIJATELJSTVA S ČRNO GORO
(ustanovljena 16. 5. 2012)
Iva Dimic, PS NSi - predsednica
Samo Bevk, PS SD
Matjaž Han, PS SD
mag. Lejla Hercegovac, PS PS
Jožef Horvat, PS NSi
Ivan Hršak, PS DeSUS
Saša Kos, PS PS
Danijel Krivec, PS SDS
Srečko Meh, PS SD
Jasmina Opec, PS SLS
Jakob Presečnik, PS SLS
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Franc Pukšič, PS SLS
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Tamara Vonta, PS PS (do 2. 4. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
mag. Dejan Židan, PS SD (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Roman Žveglič, PS SLS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z DANSKO
(ustanovljena 12. 6. 2012)
Borut Ambrožič, NeP - predsednik
Matevž Frangež, PS SD
Jožef Horvat, PS NSi
Alenka Jeraj, PS SDS
Polonca Komar, PS DL
Mitja Meršol, PS ZaAB
Sonja Ramšak, PS SDS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Tamara Vonta, PS PS (do 2. 4. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z EGIPTOM
(ustanovljena 9. 10. 2012)
Janja Napast, PS SDS - predsednica
mag. Lejla Hercegovac, PS PS
Jožef Horvat, PS NSi
Alenka Jeraj, PS SDS
Janja Klasinc, PS PS
Polonca Komar, PS DL
Sonja Ramšak, PS SDS
Ivan Pišek, PS SDS (20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z ESTONIJO
(ustanovljena 12. 6. 2012)
Polonca Komar, PS DL - predsednica
Jerko Čehovin, PS ZaAB
Iva Dimic, PS NSi
Jožef Horvat, PS NSi
Franc Pukšič, PS SLS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
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SKUPINA PRIJATELJSTVA S FINSKO
(ustanovljena 16. 5. 2012)
Tina Komel, PS PS - predsednica (do 11. 9. 2012, ko je odstopila kot predsednica
skupine)8
Mitja Meršol, PS ZaAB - predsednik (od 9. 10. 12)
Iva Dimic, PS NSi
Jožef Horvat, PS NSi
Janja Klasinc, PS PS
Danijel Krivec, PS SDS
Janja Napast, PS SDS
mag. Marko Pogačnik, PS SDS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Tamara Vonta, PS PS (do 2. 4. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke)

SKUPINA PRIJATELJSTVA S FRANCIJO
(ustanovljena 24. 5. 2012)
Jožef Jerovšek, PS SDS - predsednik
Borut Ambrožič, NeP
Jerko Čehovin, PS ZaAB
Iva Dimic, PS NSi
mag. Lejla Hercegovac, PS PS
Jožef Horvat, PS NSi
mag. Jana Jenko, PS DeSUS
Janja Klasinc, PS PS
Jasmina Opec, PS SLS
Janko Veber, PS SD
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Tina Komel, PS PS (do 20. 3. 2013, ko ji je začasno prenehala funkcija poslanke)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Janez Vasle, PS NSi (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Tamara Vonta, PS PS (do 2. 4. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
SKUPINA PRIJATELJSTVA Z GRČIJO
(ustanovljena 24. 5. 2012)
Janez Vasle, PS NSi - predsednik (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
mag. Jana Jenko, PS DeSUS - predsednica (od 21. 5. 2013)
Borut Ambrožič, NeP
Samo Bevk, PS SD
Iva Dimic, PS NSi
Jožef Horvat, PS NSi
Aljoša Jerič, PS ZaAB
8

Istočasno je izstopila tudi kot članica skupine.
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Dragutin Mate, PS SDS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z GRUZIJO
(ustanovljena 22. 5. 2013)
Matjaž Zanoškar, NeP - predsednik
Branko Ficko, PS PS
mag. Jana Jenko, PS DeSUS
Branko Kurnjek, PS DL
Mateja Pučnik, PS SDS
Irena Tavčar, PS SDS
SKUPINA PRIJATELJSTVA S HRVAŠKO
(ustanovljena 16. 5. 2012)
Jasmina Opec, PS SLS - predsednica (do 20.3.2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke in
od 21.5.2013, ko je bila ponovno izvoljena za predsednico skupine)
Borut Ambrožič, NeP
Renata Brunskole, PS PS
Iva Dimic, PS NSi
mag. Branko Grims, PS SDS
mag. Lejla Hercegovac, PS PS
Jožef Horvat, PS NSi
Ivan Hršak, PS DeSUS
mag. Jana Jenko, PS DeSUS
Saša Kos, PS PS
Marjana Kotnik Poropat, PS DeSUS
Danijel Krivec, PS SDS
Alenka Lampe, PS PS
Srečko Meh, PS SD
Aleksandra Osterman, PS PS
mag. Majda Potrata, PS SD
Jakob Presečnik, PS SLS
Janez Ribič, PS SLS
Ivan Simčič, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Borut Pahor, PS SD (22. 12. 2012, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Tamara Vonta, PS PS (do 2. 4. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
mag. Dejan Židan, PS SD (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Roman Žveglič, PS SLS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z INDIJO
(ustanovljena 15. 5. 2012)
Janez Ribič, PS SLS - predsednik
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Borut Ambrožič, NeP
dr. Andreja Črnak Meglič, PS SD
Matevž Frangež, PS SD
Jožef Horvat, PS NSi
Darko Jazbec, PS ZaAB
Jožef Jerovšek, PS SDS
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Tina Komel, PS PS (do 20. 3. 2013, ko ji je začasno prenehala funkcija poslanke)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z IRANOM
(ustanovljena 12. 6. 2012)
mag. Ivan Vogrin, NeP - predsednik
Borut Ambrožič, NeP
Iva Dimic, PS NSi
Jožef Horvat, PS NSi
Polonca Komar, PS DL
Janja Napast, PS SDS
Franc Pukšič, PS SLS
Gašpar Gašpar Mišič, PS PS (do 2. 4. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Romana Tomc, PS SDS (do 1. 7. 2014, ko ji je prenehala funkcija poslanke)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z IRSKO
(ustanovljena 24. 5. 2012)
mag. Jana Jenko, PS DeSUS - predsednica
Borut Ambrožič, NeP
Jerko Čehovin, PS ZaAB
Iva Dimic, PS NSi
Jožef Horvat, PS NSi
Alenka Jeraj, PS SDS
Polonca Komar, PS DL
Mitja Meršol, PS ZaAB
Marija Plevčak, PS DeSUS
Sonja Ramšak, PS SDS
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z ISLANDIJO
(ustanovljena 13. 6. 2012)
Roman Jakič, PS PS - predsednik (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Borut Ambrožič, NeP – predsednik (od 21. 5. 2013)
Jerko Čehovin, PS ZaAB
Matevž Frangež, PS SD
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Jožef Horvat, PS NSi
Polonca Komar, PS DL
Marjana Kotnik Poropat, PS DeSUS
Janez Ribič, PS SLS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Tamara Vonta, PS PS (do 2. 4. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z ITALIJO
(ustanovljena 16. 5. 2012)
Mirko Brulc, PS SD - predsednik
Borut Ambrožič, NeP
Renata Brunskole, PS PS
Jožef Horvat, PS NSi
Alenka Jeraj, PS SDS
Aljoša Jerič, PS ZaAB
Janja Klasinc, PS PS
Saša Kos, PS PS
Danijel Krivec, PS SDS
mag. Majda Potrata, PS SD
Janko Veber, PS SD
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Tina Komel, PS PS (do 20. 3. 2013, ko ji je začasno prenehala funkcija poslanke)
Borut Pahor, PS SD (22. 12. 2012, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z IZRAELOM
(ustanovljena 13. 6. 2012)
Romana Tomc, PS SDS - predsednica (do 1. 7. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke;
novega predsednika se ni izvolilo zaradi bližine državnozborskih volitev).
Borut Ambrožič, NeP
mag. Katarina Hočevar, PS DL
Jožef Horvat, PS NSi
Aljoša Jerič, PS ZaAB
Jožef Jerovšek, PS SDS
Polonca Komar, PS DL
Janja Napast, PS SDS
Mihael Prevc, PS SLS
Franc Pukšič, PS SLS
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z JAPONSKO
(ustanovljena 16. 5. 2012)
Romana Tomc, PS SDS - predsednica (do 1. 7. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke;
novega predsednika se ni izvolilo zaradi bližine državnozborskih volitev).
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Borut Ambrožič, NeP
Samo Bevk, PS SD
Andrej Čuš, PS SDS
Matevž Frangež, PS SD
mag. Branko Grims, PS SDS
mag. Lejla Hercegovac, PS PS
Jožef Horvat, PS NSi
Jožef Jerovšek, PS SDS
Janez Ribič, PS SLS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Matjaž Zanoškar, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA S KANADO
(ustanovljena 24. 5. 2012)
Borut Ambrožič, NeP - predsednik
Andrej Čuš, PS SDS
Jožef Horvat, PS NSi
Darko Jazbec, PS ZaAB
mag. Jana Jenko, PS DeSUS
Aljoša Jerič, PS ZaAB
Polonca Komar, PS DL
Marija Plevčak, PS DeSUS
Ivan Simčič, NeP
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z LR KITAJSKO
(ustanovljena 15. 5. 2012)
Samo Bevk, PS SD - predsednik
dr. Andreja Črnak Meglič, PS SD
Andrej Čuš, PS SDS
mag. Branko Grims, PS SDS
Jožef Horvat, PS NSi
Jožef Jerovšek, PS SDS
Dragutin Mate, PS SDS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Tina Komel, PS PS (do 20. 3. 2013, ko ji je začasno prenehala funkcija poslanke)

SKUPINA PRIJATELJSTVA S koREJO
(ustanovljena 16. 7. 2013)
mag. Barbara Žgajner, PS PS - predsednica
Borut Ambrožič, NeP
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Samo Bevk, PS SD
Jožef Horvat, PS NSi
dr. Ljubica Jelušič, PS SD
Aljoša Jerič, PS ZaAB
Jožef Jerovšek, PS SDS
dr. Jožef Kunič, PS ZaAB
Alenka Pavlič, PS ZaAB

SKUPINA PRIJATELJSTVA S KOSOVOM
(ustanovljena 9. 10. 2012)
Tamara Vonta, PS PS - predsednica (do 2. 4. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Janja Napast, PS SDS - predsednica (od 21. 5. 2013)
Borut Ambrožič, NeP
Jerko Čehovin, PS ZaAB
Jožef Horvat, PS NSi
Jožef Jerovšek, PS SDS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Ivan Pišek, PS SDS (20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA S KUBO
(ustanovljena 11. 7. 2012)
Ivan Pišek, PS SDS - predsednik (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Aljoša Jerič, PS ZaAB - predsednik (od 21. 5. 2013)
Borut Ambrožič, NeP
Jerko Čehovin, PS ZaAB
Jožef Horvat, PS NSi
Darko Jazbec, PS ZaAB
Polonca Komar, PS DL
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Tina Komel, PS PS (do 20. 3. 2013, ko ji je začasno prenehala funkcija poslanke)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)

SKUPINA PRIJATELJSTVA S KUVAJTOM
(ustanovljena 21. 1. 2014)
Darko Jazbec, PS ZaAB - predsednik
Dragan Bosnić, NeP
Franc Breznik, PS SDS
Matjaž Han, PS SD
Janja Klasinc, PS PS
Branko Kurnjek, PS DL
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SKUPINA PRIJATELJSTVA Z LATVIJO
(ustanovljena 6. 12. 2012)
Alenka Jeraj, PS SDS - predsednica
Borut Ambrožič, NeP
Jožef Horvat, PS NSi
Polonca Komar, PS DL
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z LIECHTENSTEINOM
(ustanovljena 13. 6. 2012)
mag. Ivan Vogrin, NeP - predsednik
Borut Ambrožič, NeP
mag. Katarina Hočevar, PS DL
Jožef Horvat, PS NSi
Janez Ribič, PS SLS
mag. Matej Tonin, PS NSi

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z LITVO
(ustanovljena 6. 12. 2012)
Saša Kos, PS PS - predsednica
Borut Ambrožič, NeP
Iva Dimic, PS NSi
mag. Lejla Hercegovac, PS PS
Jožef Horvat, PS NSi
Alenka Jeraj, PS SDS
Polonca Komar, PS DL
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z LUKSEMBURGOM
(ustanovljena 11. 7. 2012)
Borut Ambrožič, NeP - predsednik
Jerko Čehovin, PS ZaAB
Matevž Frangež, PS SD
Jožef Horvat, PS NSi
Polonca Komar, PS DL
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Tina Komel, PS PS (do 20. 3. 2013, ko ji je začasno prenehala funkcija poslanke)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Ivan Pišek, PS SDS (20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
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Tamara Vonta, PS PS (do 2. 4. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
SKUPINA PRIJATELJSTVA Z MADŽARSKO
(ustanovljena 16. 5. 2012)
dr. László Göncz, PS NS - predsednik
Rihard Braniselj, PS DL
Mirko Brulc, PS SD
Jožef Horvat, PS NSi
Saša Kos, PS PS
Danijel Krivec, PS SDS
Jasmina Opec, PS SLS
mag. Majda Potrata, PS SD
Jakob Presečnik, PS SLS
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Borut Pahor, PS SD (22. 12. 2012, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
mag. Dejan Židan, PS SD (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z MAKEDONIJO
(ustanovljena 15. 5. 2012)
Maja Dimitrovski, PS ZaAB - predsednica
Borut Ambrožič, NeP
Samo Bevk, PS SD
Dragan Bosnić, NeP
Rihard Braniselj, PS DL
Jerko Čehovin, PS ZaAB
mag. Lejla Hercegovac, PS PS
Jožef Horvat, PS NSi
Janja Klasinc, PS PS
Saša Kos, PS PS
Danijel Krivec, PS SDS
Srečko Meh, PS SD
Mitja Meršol, PS ZaAB
mag. Marko Pogačnik, PS SDS
mag. Majda Potrata, PS SD
Sonja Ramšak, PS SDS
Ivan Simčič, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Tamara Vonta, PS PS (do 2. 4. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
mag. Dejan Židan, PS SD (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Roman Žveglič, PS SLS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
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SKUPINA PRIJATELJSTVA Z MALTO
(ustanovljena 13. 6. 2012)
mag. Truda Pepelnik, PS DL - predsednica (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija
poslanke)
Darko Jazbec, PS ZaAB – predsednik (od 21. 5. 2013)
Borut Ambrožič, NeP
Iva Dimic, PS NSi
Jožef Horvat, PS NSi
Alenka Jeraj, PS SDS
Aljoša Jerič, PS ZaAB
Jožef Jerovšek, PS SDS
Polonca Komar, PS DL
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z MAROKOM
(ustanovljena 11. 7. 2012)
Roman Jakič, PS PS - predsednik (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Polonca Komar, PS DL - predsednica (od 22. 5. 2013)
Borut Ambrožič, NeP
Jerko Čehovin, PS ZaAB
Iva Dimic, PS NSi
mag. Lejla Hercegovac, PS PS
Jožef Horvat, PS NSi
Saša Kos, PS PS
Janja Napast, PS SDS
mag. Ivan Vogrin, NeP
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Ivan Pišek, PS SDS (20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z MEHIKO
(ustanovljena 6. 12. 2012)
Borut Ambrožič, NeP - predsednik
Jerko Čehovin, PS ZaAB
Jožef Horvat, PS NSi
Alenka Jeraj, PS SDS
Polonca Komar, PS DL
Saša Kos, PS PS
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Tina Komel, PS PS (do 20. 3. 2013, ko ji je začasno prenehala funkcija poslanke)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Ivan Pišek, PS SDS (20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
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SKUPINA PRIJATELJSTVA Z NEMČIJO
(ustanovljena 16. 5. 2012)
mag. Dejan Židan, PS SD - predsednik (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija
poslanca)
Jožef Horvat, PS NSi - predsednik (od 22. 5. 2013)
Borut Ambrožič, NeP
Andrej Čuš, PS SDS
mag. Branko Grims, PS SDS
Jožef Jerovšek, PS SDS
Saša Kos, PS PS
Jasmina Opec, PS SLS
Janez Ribič, PS SLS
mag. Matej Tonin, PS NSi
Janko Veber, PS SD
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Tina Komel, PS PS (do 20. 3. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z NIZOZEMSKO
(ustanovljena 24. 5. 2012)
Mitja Meršol, PS ZaAB - predsednik
Borut Ambrožič, NeP
Jožef Horvat, PS NSi
mag. Jana Jenko, PS DeSUS
Jožef Jerovšek, PS SDS
Aleksandra Osterman, PS PS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
SKUPINA PRIJATELJSTVA Z NORVEŠKO
(ustanovljena 24. 5. 2012)
Jožef Jerovšek, PS SDS - predsednik
Samo Bevk, PS SD
Andrej Čuš, PS SDS
Jožef Horvat, PS NSi
Alenka Jeraj, PS SDS
Sonja Ramšak, PS SDS
Tina Komel, PS PS (do 20. 3. 2013, ko ji je začasno prenehala funkcija poslanke)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Janez Vasle, PS NSi (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Tamara Vonta, PS PS (do 2. 4. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
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SKUPINA PRIJATELJSTVA S POLJSKO
(ustanovljena 14. 6. 2012)
Danijel Krivec, PS SDS - predsednik
Jerko Čehovin, PS ZaAB
Jožef Horvat, PS NSi
Jožef Jerovšek, PS SDS
Mitja Meršol, PS ZaAB
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA S PORTUGALSKO
(ustanovljena 14. 6. 2012)
Iva Dimic, PS NSi - predsednica
Borut Ambrožič, NeP
Jerko Čehovin, PS ZaAB
Jožef Horvat, PS NSi
Ivan Hršak, PS DeSUS
Alenka Jeraj, PS SDS
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Tina Komel, PS PS (do 20. 3. 2013, ko ji je začasno prenehala funkcija poslanke)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z ROMUNIJO
(ustanovljena 6. 12. 2012)
Saša Kos, PS PS - predsednica
Jerko Čehovin, PS ZaAB
Jožef Horvat, PS NSi
Alenka Jeraj, PS SDS
Polonca Komar, PS DL
mag. Marko Pogačnik, PS SDS
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z RUSIJO
(ustanovljena 16. 5. 2012)
Franc Pukšič, PS SLS - predsednik
Borut Ambrožič, NeP
Samo Bevk, PS SD
Andrej Čuš, PS SDS
mag. Branko Grims, PS SDS
Matjaž Han, PS SD
mag. Lejla Hercegovac, PS PS
Jožef Horvat, PS NSi
Ivan Hršak, PS DeSUS
Jožef Jerovšek, PS SDS
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Franc Jurša, PS DeSUS
Saša Kos, PS PS
Dragutin Mate, PS SDS
Jasmina Opec, PS SLS
mag. Marko Pogačnik, PS SDS
Sonja Ramšak, PS SDS
Janez Ribič, PS SLS
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
SKUPINA PRIJATELJSTVA S SLOVAŠKO
(ustanovljena 16. 5. 2012)
Roman Žveglič, PS SLS - predsednik (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija
poslanca)
Franc Bogovič, PS SLS - predsednik (od 22. 5. 2013 do 1. 7. 2014, ko mu je prenehala
funkcija poslanca; novega predsednika se ni izvolilo zaradi bližine državnozborskih volitev).
Iva Dimic, PS NSi
dr. László Göncz, PS NS
Jožef Horvat, PS NSi
Franc Jurša, PS DeSUS
Saša Kos, PS PS
Ljudmila Novak, PS NSi
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA S SRBIJO
(ustanovljena 16. 5. 2012)
Janja Klasinc, PS PS - predsednica
Borut Ambrožič, NeP
Dragan Bosnić, NeP
Rihard Braniselj, PS DL
Mirko Brulc, PS SD
Renata Brunskole, PS PS
Iva Dimic, PS NSi
Maja Dimitrovski, PS ZaAB
Matevž Frangež, PS SD
dr. László Göncz, PS NS
mag. Branko Grims, PS SDS
Matjaž Han, PS SD
Jožef Horvat, PS NSi
Ivan Hršak, PS DeSUS
Franc Jurša, PS DeSUS
Saša Kos, PS PS
Danijel Krivec, PS SDS
Alenka Lampe, PS PS
Srečko Meh, PS SD
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Janja Napast, PS SDS
Jasmina Opec, PS SLS
Aleksandra Osterman, PS PS
Jakob Presečnik, PS SLS
Franc Pukšič, PS SLS
Janez Ribič, PS SLS
Janko Veber, PS SD
Matjaž Zanoškar, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Tamara Vonta, PS PS (do 2. 4. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
mag. Dejan Židan, PS SD (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
SKUPINA PRIJATELJSTVA S ŠPANIJO
(ustanovljena 24. 5. 2012)
mag. Alenka Bratušek, PS PS - predsednica (do 27. 2. 2013, ko ji je prenehala funkcija
poslanke)
Aljoša Jerič, PS ZaAB - predsednik (od 22. 5. 2013)
Borut Ambrožič, NeP
Samo Bevk, PS SD
Iva Dimic, PS NSi
mag. Lejla Hercegovac, PS PS
Jožef Horvat, PS NSi
Darko Jazbec, PS ZaAB
Alenka Jeraj, PS SDS
Jožef Jerovšek, PS SDS
Maša Kociper, PS ZaAB
Polonca Komar, PS DL
Danijel Krivec, PS SDS
mag. Marko Pogačnik, PS SDS
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Tina Komel, PS PS (do 20. 3. 2013, ko ji je začasno prenehala funkcija poslanke)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Tamara Vonta, PS PS (do 2. 4. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
SKUPINA PRIJATELJSTVA S ŠVEDSKO
(ustanovljena 24. 5. 2012)
Tamara Vonta, PS PS - predsednica (do 2. 4. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Aljoša Jerič, PS ZaAB - predsednik (od 22. 5. 2013)
mag. Lejla Hercegovac, PS PS
Jožef Horvat, PS NSi
Alenka Jeraj, PS SDS
Saša Kos, PS PS
Marjana Kotnik Poropat, PS DeSUS
Danijel Krivec, PS SDS
mag. Marko Pogačnik, PS SDS
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
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Janez Vasle, PS NSi (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
SKUPINA PRIJATELJSTVA S ŠVICO
(ustanovljena 24. 5. 2012)
mag. Ivan Vogrin, NeP - predsednik
Borut Ambrožič, NeP
Jožef Horvat, PS NSi
Alenka Jeraj, PS SDS
Marjana Kotnik Poropat, PS DeSUS
Danijel Krivec, PS SDS
Jasmina Opec, PS SLS
Mihael Prevc, PS SLS
Tina Komel, PS PS (do 20. 3. 2013, ko ji je začasno prenehala funkcija poslanke)
SKUPINA PRIJATELJSTVA S TURČIJO
(ustanovljena 16. 5. 2012)
Janja Klasinc, PS PS - predsednica
Borut Ambrožič, NeP
Jožef Horvat, PS NSi
Darko Jazbec, PS ZaAB
Saša Kos, PS PS
Branko Kurnjek, PS DL
Mitja Meršol, PS ZaAB
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Janez Vasle, PS NSi (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z UKRAJINO
(ustanovljena 6. 12. 2012)
Jerko Čehovin, PS ZaAB - predsednik
Borut Ambrožič, NeP
Jožef Horvat, PS NSi
Alenka Jeraj, PS SDS
Polonca Komar, PS DL
Saša Kos, PS PS
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
mag. Truda Pepelnik, PS DL (do 28. 12. 2012, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Roman Žveglič, PS SLS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)

SKUPINA PRIJATELJSTVA Z VELIKO BRITANIJO
(ustanovljena 14. 6. 2012)
Tamara Vonta, PS PS - predsednica (do 2. 4. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
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Maša Kociper, PS ZaAB – predsednica (od 22. 5. 2013)
Borut Ambrožič, NeP
Maja Dimitrovski, PS ZaAB
mag. Lejla Hercegovac, PS PS
Jožef Horvat, PS NSi
Ivan Hršak, PS DeSUS
Alenka Jeraj, PS SDS
Aljoša Jerič, PS ZaAB
Jožef Jerovšek, PS SDS
Polonca Komar, PS DL
Saša Kos, PS PS
Mitja Meršol, PS ZaAB
mag. Majda Potrata, PS SD
mag. Matej Tonin, PS NSi
mag. Ivan Vogrin, NeP
mag. Alenka Bratušek, PS PS (do 27. 2. 2013, ko ji je prenehala funkcija poslanke)
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Ivan Pišek, PS SDS (20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
SKUPINA PRIJATELJSTVA Z ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE
(ustanovljena 16. 5. 2012)
Borut Ambrožič, NeP - predsednik
Andrej Čuš, PS SDS
mag. Branko Grims, PS SDS
mag. Lejla Hercegovac, PS PS
Jožef Horvat, PS NSi
Darko Jazbec, PS ZaAB
Alenka Jeraj, PS SDS
Aljoša Jerič, PS ZaAB
Jožef Jerovšek, PS SDS
Saša Kos, PS PS
Dragutin Mate, PS SDS
Mitja Meršol, PS ZaAB
Jasmina Opec, PS SLS
mag. Matej Tonin, PS NSi
mag. Ivan Vogrin, NeP
Roman Jakič, PS PS (do 20. 3. 2013, ko mu je prenehala funkcija poslanca)
Tina Komel, PS PS (do 20. 3. 2013, ko ji je začasno prenehala funkcija poslanke)
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