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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

pa 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradn° 
pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPA 

50 * 
- čredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

h Uravnavi predloga sklepa o soglasju k predlogu Poslovnika Komisije za 
Pfpn v "Vl Hicuiuyd s>ivmpci u buyičis>]u 
^H^čevanje korupcije - EPA 1465 - III 

^avni 2h 
ob °h Flepu'3''ke Slovenije je na 50. izredni seji. dne 1.9. 

Po8'0Vnik k-aVnaV' Predlo9a sklepa o soglasju k predlogu 
^*1465 m 'e za PrePrečevanje korupcije (PoKPKor), 

V n","!POdlagi 112- in 171. člena poslovnika državnega 
^akona Q 

ezavi z devetim in drugim odstavkom 55. člena 
Preprečevanju korupcije sprejel naslednji 

SKLEP: 

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k predlogu 
Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije. 

sklep 

s^ravnavi 

fWe*.prebivaniu tuicev 2 državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v 

staine-
,,«v1 Zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o zakonu o 

Piiia'ir'k' Sloveniji, ki so imeli na dan 23.12.1990 in 25.2.1992 v Republiki Sloveniji 
^aviienostaino prebivališče -EPA 1469 III 

jj'ržavnj zh 
* 0b°r ^P^'ke Slovenije je na 50. izredni seji, dne 1.9. obravnavi Zahteve za razpis predhodnega 

tuicev 2 'n®9a referenduma o zakonu o stalnem prebivanju 
, "j v r r2av'iar>stvom drugih držav naslednic nekdanje 
^•2.l9g2epubliki Sloveniji, ki so imeli na dan 23.12.1990 in 

v "epubliki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče, EPa1469.; 
° '^skj i • "" ^uula9'10-ln 10- ciena z.aKona o reierenaumu in 
38/96 43/Oc (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odločba US, 
°d|očba Us " 0dločba US' 59/01 • 11/03 " odločba US, 48/03 - sPrejG| nas| 83/04) ter 112. člena poslovnika državnega zbora 

! Ns 
na podlagi 15. in 18. člena Zakona o referendumu in 

»S. 
SKLEP: 

avnj 
^Sdhocjn °r ^ePublike Slovenije meni, da zahteva za razpis 

^°nao 2a'<onoc'ainega referenduma v zvezi s predlogom 
^s|ednic alnern Prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav 

12.19gn l<dan'e SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 0 'n 25.02.1992 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno 

prebivališče (EPA 1016- III) skupine poslancev in poslank, vložena 
pri predsedniku državnega zbora dne 26.8.2004, 

1. vsebuje vprašanje (odškodnine) o katerem je ustavno sodišče 
"vsebinsko" že večkrat odločilo; 

2. vsebuje neskladje med vprašanjem in obrazložitvijo, saj 
vsebina obrazložitve vodi v situacijo, ko tudi glede na vse 
dosedanje argumente, predstavljene javnosti, volivke in volivci 
na referendumu ne bi mogli točno vedeti o čem odločajo, 
Državni zbor pa bi v primeru, ko bi zadevne zakonske rešitve 
na referendumu ne bile potrjene, ne imel natančnih navodil, 
kakšno ureditev sprejeti, da bo le-ta v skladu z voljo izraženo 
na referendumu. Zato je vsebina vprašanja neskladna z drugo 
in tretjo alineo 18. člena ZRLI; 

3. in da pomeni neutemeljeno in namerno zavlačevanje sprejema 
predloga zakona s ponavljanjem podobnih vprašanj, s čimer 
je institut referenduma zlorabljen za neustavne namene. 
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Državni zbor zato o referendumskem vprašanju iz navedene 
referendumske zahteve ne Do razpisal predhodnega 
zakonodajnega referenduma. 

Obrazložitev: 

Skupina poslancev in poslank je dne 26. avgusta 2004 v Državni 
zbor vložila zahtevo za razpis predhodnega zakonodajnega 
referenduma v zvezi z omenjenim predlogom zakona. 
Referendumsko vprašanje se glasi: »Ali ste za to, da se z zakonom 
o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav 
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 
23.12.1990 in 25. 02.1992 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno 
prebivališče (EPA 1016- III) vprašanje odškodnin uredi tako, kot 
je v njem predlagano?". Državni zbor ugotavlja, da se vloženo 
referendumsko vprašanje ponovno nanaša na vprašanje 
odškodnin. O teh je Ustavno sodišče že izrecno zapisalo, da jih 
glede na ustavo ni mogoče izključiti, lahko pa se jih omeji, 
upoštevajoč pri tem tretji odstavek 15. člena ustave, torej varstvo 
človekovih pravic drugih. 

Predlog zakona vsebuje ureditev odškodnin v 19.c členu. Določba 
člena sledi splošnim pravilom obligacijskega prava, kot 
kompromisne rešitve pa vsebuje dodatne predpostavke 
odškodninske odgovornosti za potencialne oškodovance, s 
katerimi se pravice izbrisanih do odškodnine omejujejo. 
Zakonodajno-pravna služba je v danem primeru kompromisnih 
rešitev skladno s četrtim odstavkom 137. člena poslovnika DZ 
opozorila na neusklajenost teh določb z obligacijskim zakonikom 
in predlagala možnost uporabe t.i. "uskladitvene faze" v okviru 
zakonodajnega postopka, v skladu s petim odstavkom 140. člena 
Poslovnika DZ. Ta določba predvideva pripravo uskladitvenih 
amandmajev, če so določbe predloga zakona medsebojno 
neusklajene ali če so neusklajene z drugimi zakoni. 

Predlagatelji v svoji referendumski zahtevi navajajo ravno to 
opozorilo zakonodajno-pravne službe kot glavni razlog za vložitev 
referendumske zahteve, saj naj bi po njihovem vedenju vladna 
večina nameravala v uskladitvenem postopku odpraviti 
predvidene omejitve odškodnin, pri čemer pa ne navajajo za katere 
omejitve gre in za katera izhodišča o odškodninah bi predlagatelji 
želeli, da jih volivci na referendumu potrdijo oz. da bi ostala 
nespremenjena. Navajajo tudi, da je uskladitveni postopek za 
odpravo neskladnosti, ki jo ugotavlja zakonodajno-pravna služba, 
zloraba poslovnika DZ in daje ugotovitev neskladnosti zgolj krinka 
za opravičevanje navedenega početja. 

Zakonodajno-pravna služba v mnenju z dne 30.8.2004 opozarja, 
da tudi tokrat kot že v nekaterih predhodnih referendumskih 
pobudah in zahtevah obrazložitev ni precizna v pogledu vsebine 
rešitev, za katere naj bi se vlagatelji zahteve zavzemali, saj zelo 
na splošno navaja, da se v nadaljnjem zakonodajnem postopku 
želi odpraviti nekatere predvidene omejitve odškodnin, ki se 
mnogim zdijo ustrezno izhodišče za ureditev tega vprašanja, pri 
čemer pa določnih vsebin o rešitvah, za katere se vlagatelji 
zahteve zavzemajo, ne vsebujeta niti vprašanje niti obrazložitev. 
Če bi predlagatelji z referendumskim vprašanjem želeli doseči 
namen, zaradi katere so državnemu zboru predložili pobudo, bi 
namreč morali oblikovati vprašanje v skladu s tretjo alineo 18. 
člena ZRLI. Negativna odločitev na referendumu o tako 
postavljenem vprašanju bi namreč dosegla ravno nasproten 
namen, kot ga želijo doseči predlagatelji, saj državni zbor v 
predlogu zakona "ustreznega izhodišča" (ne ve se katera) ne bi 
mogel ohraniti. 

Vse to potrjuje že v preteklosti izkazane ugotovitve 
Ustavnega 

sodišča, po kateri mora i 
iMUbu iznazčui« uyuw"-- 
imeti Državni zbor kot subje . izida 

most'' 
in kater" 

namen 

WWWIWWV«)     M "'"VII \1,\\JV 

zavezuje referendumska volja, tako za primer Pozi,ivn rojj|o". 
kot tudi za primer negativnega izida povem "jasno na^ ^ov0 
Predlagatelji bi torej morali postaviti novo vprašanje 
obrazložitvijo; vložiti bi morali novo pobudo z na novo 
podpisi. 

Sicer pa je ustavno sodišče glede ti. ustavne oz. pravne spo 
na katero je opozorila zakonodajno-pravna služba i 
odpravo oporekajo predlagatelji zahteve, že odločilo, o |jeva|io 
referenduma ni, da bi volivci na njem odločali in se oprea J ^ 
morebitni pravni spornosti predlagane ureditve ali zaradi j ^ 
niti namen referenduma niti naloga volivcev. Naloga D bjtno 
zbora je, da v zakonodajnem postopku odpravi m 0st 
medsebojno neusklajenost določb zakona oziroma neus ^ 
z drugimi zakoni ali Ustavo. Če tega ne stori, lahko _v0'ivC^a(jar so 
zakon izpodbijajo v postopku pred Ustavnim sodiščem, .^janj® 
z njim neposredno prizadeti in imajo kot taki za njegovo izp 
pravni interes. 

-• -o zaWeve 

Poleg tega državni zbor ocenjuje, da se z vložitvijo ^ 
podaljšuje protiustavno stanje, ker Državni zbor še ^ 
odločbe Ustavnega sodišča U-l-246/02 iz aprila 2003, .^eCpo 
glede prejšnjih referendumskih pobud oziroma zahteV durnsK® 
ugotovilo Ustavno sodišče. Glede na dosedanje referen 
pobude glede istega zakona ter upoštevaje odločbe Us ^ ^ 
sodišča, ki jih je le-to sprejelo v zvezi s temi pobudami (aV(1o 
opredeljenimi zahtevami, Državni zbor ugotavlja, da je n 
stanje zaradi zamude pri izvršitvi odločbe ustavnega ^ 
zaradi nesprejema zadevnega predloga zakona že nas ^ ^ 
je vlaganje dosedanjih referendumskih pobud to stanje ^„jg 
še (neutemeljeno) podaljševalo. Zato meni, da tudi ^ ^ g3 
referendumska zahteva, ki se nanaša na vprašanje, 
deloma - tako ali drugače - zajemale tudi dosedanje refere vne 
pobude oziroma zahteve, povzroča nadaljnje pr°" tetgdi 
posledice. Če odmislimo poprej navedene pravne argum .^no 
zato, ker so nekateri podpisani vlagatelji vložili P vsaka 
referendumsko zahtevo, v kateri so predlagali, da se izklJu . egg 

status s«' lelot' možnost uveljavljanja pravic, ki so vezane na — C( 
prebivališča za nazaj (retroaktivno) oz. da naj bi b|la utrpen 
izključena vsakršna možnost povračila škode, ki naj t" J vjCi 
državljani drugih republik zaradi nemožnosti uveljavljanja ^ j. 
vezanih na stalno prebivanje. Ustavno sodišče je v odlo v 
11-1/04 ugotovilo, da je takšno referendumsko vpra 

nasprotju z ustavo. 

Državni zbor na dejstvo, da je namen predlagateljev ^n£) 
pretežno ali izključno zgolj postopkovno zadrževati spre v 
potrebne zakonske ureditve, navaja tudi obrazi ^ 
referendumski zahtevi. Predlagatelji trdijo, da resitv ^ih 
odškodnin odstopajo od pravne prakse v drug'h P s(reZnO 
primerih, pri čemer pa se jim kljub tem trditvam zdijo 
izhodišče za ureditev tega vprašanja. Ob tem pa ne gre ^^gteH 
da so v zakonodajnem postopku o tem predlogu zakona vjCe 
predlagatelji predlagali neustavne rešitve o nepriznanju v 
do odškodnine "izbrisanim". 

Zato je državni zbor to pobudo posebej ocenil tudi v tem P°9 j^j 
saj ne želi dopustiti nadaljevanje postopka s .^j^o 
referendumskimi pobudami, katerih namen je pretežno ali i nS|<e 
zgolj postopkovno zadrževati sprejem nujno potrebne za 
ureditve, tj. takšne, katere izostanek pomeni Pr0"kj ^ ga 
posledico zaradi nadaljevanja protiustavnega stanja, 
odpravil sprejem zakona, na katerega se pobuda nana 
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D^avnj ?hr» 
načela o ,em Pogledu svojo odločitev utemeljuje na kršenju 
2a'!0nskondCfOP-UStnost' zlorabe pravic. Pobudniki sicer izhajajo iz 
Vendar z °'°°ene pravice do vlaganja referendumskih pobud, 
'azilih n^'nonn njenega izvrševanja (zaporedno vlaganje 
Zakonitrent)umskih pobud, ki so oblikovane nejasno, 
Predstavn°ifln neka,ere tudi v nasprotju z ustavo, s strani aktivnih 
d°'žnost d ^ 'S,e polit^ne stranke) posegajo v pravico in hkrati 
ikonske rzavne9a zbora, da čimprej sprejme nujno potrebne 
Pobudniki .re^tve' s ka,erimi bi odpravil protiustavno stanje, 
dfžavneo ravnajo samo z namenom onemogočanja dela 
Pr6d|0ns ft)0ra oz. postopkovnim zadrževanjem sprejema aa zakona. 
■' zvezi s tfi 
sodile v 

državni zbor opozarja na to, da je tudi Ustavno 
drugim DQSV°iem sklepu št- U-H-3/03-12 z dne 22.12.2003 med 
đoPusten°'^Sn''0 ^21' ,očka obrazložitve), da referendum ni ■ Ce se izkaže, da je namen referenduma odlaganje 

oziroma zavlačevanje izvršitve odločbe Ustavnega sodišča. Tudi 
v odločbi U-ll-3/04 Ustavno sodišče ne izključuje možnosti, da 
se lahko tako predhodni kot naknadni zakonodajni referendum 
uporabita tudi v neustavne namene (npr. z vlaganjem novih in 
novih pobud z namenom zavlačevanja zakonodajnega postopka 
za sprejem določenega zakona, ki mu pobudniki nasprotujejo). 
Zato Ustavno sodišče meni, da v kolikor bi državni zbor ugotovil 
takšne namene pobudnika, bi moral že sam v okviru možnosti, ki 
jih daje ZRLI, preprečiti razpis referenduma. Pobudniki imajo v 
takem primeru zagotovljeno sodno varstvo. Zoper odločitev 
državnega zbora je na podlagi tretjega odstavka 15. člena ZRLI 
dopustna vložitev zahteve za preizkus odločitve državnega zbora, 
da ne bo razpisal referenduma. 

Sicer pa državni zbor kot svojo obrazložitev v celoti povzema 
mnenje zakonodajno-pravne službe državnega zbora z dne 
30.8.2004. 

7 g 
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Pr©dl °g 

SPREMEMBE in dopolnitve 

o Poslovnika državnega zdora 

Republike Slovenije (Podz-1 bi 

' Drva obravnava - EPA 1466 - III 

""2«nT2B§L
r
OVENUA 

Strani skuPina 6 mladih Slovenije 
ma9- Marko Diaci 
L'ut>liana, 31 os. 2004 

Zadeva- n dopolnitev spremembe in dopolnitve predloga 
Poslovnika DZ 

Zveza: Dopis Državnega zbora št. 020-02/92-25/232 
-EPA 1466-III 

Na podlagi dopisa Državnega zbora št. 020-02/92-25/232 z 
dne 27.08.2004 podpisani poslanec pošilja dopolnjen (s 
prikazom ureditve v drugih pravnih sistemih) predlog 
spremembe in dopolnitve poslovnika Državnega Zbora 
Republike Slovenije. 

mag. Marko Diaci, l.r. 

&NI ZBOR 
UBl'KE SLOVENIJE 

'ubliana, 25.08.2004 

nia9- Marko Diaci 

114^^5®'19, ćlena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) ter 
Sloven" 'n 17" ^'ena poslovnika Državnega zbora Republike ''e (Ur.l.RS, št. 35/2002) vlaga podpisani poslanec 

PREDLOG SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA 
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

in ga pošilja v prvo obravnavo. 

Hkrati obvešča, da bo kot predlagatelj sodeloval na sejah 
delovnih teles Državnega zbora in na sejah Državnega zbora. 

mag. Marko Diaci, 
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UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 

Predlog spremembe in dopolnitve poslovnika izhaja iz potrebe po nadaljnji ureditvi 
občutljivega razmeja med državnim zborom, kije sestavljen iz predstavnikov različnih 
političnih strank in Vlado Republike Slovenije. 

S sprejemom dopolnitve in spremembe Poslovnika Državnega zbora, kot je predlagan v 
nadaljevanju, želim doseči večjo preglednost dela državnih institucij, v tem primeru 
Vlade RS, in hkrati omogočiti normalen zaključek dela Državnega zbora v okviru 
njegovih pristojnosti in namena. 

Ugotovitve v preteklih letih dokazujejo, da bi predlagana obravnava Poročila dela vlade 
v mandatnem obdobju preprečila pravno-politične in ustavno-pravne probleme, ki se 
pojavljajo v predvolilnem času. 

Sistemska rešitev iz predlagane spremembe poslovnika nedvomno pomeni večjo 
stopnjo demokratizacije, saj so pravila tako enaka za vse. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA SPREMEMB IN 
DOPOLNITVE 

S predlagano rešitvijo, da se skliče seja Državnega zbora 45 dni pred dnevom 
določenim za dan glasovanja na splošnih volitvah v Državi zbor z dnevnim redom 
Poročilo o delu Vlade v mandatnem obdobju, bi bila omogočena razprava vsem 
političnim dejavnikom in zato ne bi bilo potrebno sklicevati izrednih sej oziroma posegati 
po institutu Interpelacije, ki je v vsebini in posledicah namenjena drugim ciljem- 
Razprava o Poročilu o delu vlade v mandatnem obdobju mora biti opravljena najkasneje 
30 dni pred dnem določenim za volitve, kar pomeni, da se državne institucije 
neposredeno ne vključujejo v volilno kampanijo. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Sprejem predlagane dopolnitve in spremembe Poslovnika Državnega zbora ne bo 
zahteval nobenih finančnih sredstev iz državnega proračuna in ne bo imel nobenih 
drugih finančnih posledic 
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4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH DRŽAVAH EU 

Poslovniki parlamentov in drugih zakonodajnih teles v EU niso del evropske pravne 
ureditve. Glede sklicevanja sej zasledimo različne ureditve. 

Poslovniki parlamentov (angl. »Rules of Procedure« ali »Standing Orders«) igrajo zeio 
Pomembno vlogo pri zakonodajnem postopku, saj natančno določajo način obravnave 
predlogov zakonov in drugih aktov oziroma potek dela parlamenta. Njihova vloga je 
toliko izrazitejša ob upoštevanju dejstva, da vsebina poslovnika pomembno vpliva na 
učinkovitost parlamentarnega odločanja. Glede na naloge, ki jih imajo sodobni 
Parlamenti in na količino zadev, o katerih morajo odločiti, to zagotovo ni zanemarljiva 
kategorija. Trendu večje učinkovitosti sledijo tudi v svetu. Primerjava zakonodajnih 
Postopkov v sodobnih parlamentih pokaže, da so načini obravnave predlogov zakonov 
zelo specifični, hkrati pa imajo veliko skupnega. 

Primerjalni pregled glede sklicevanja seje zakonodajnega telesa s točko dnevnega reda 
Poročilo vlade pred splošnimi volitvami temelji na poslovniških določilih izbranih držav: 
Nemčija, Italija, Francija, Velika Britanija. 

Nemčija 

Ni takšne določbe. 

Italija 

Ni takšne določbe. 

Francija 

Ni takšne določbe. 

Velika Britanija 

Ni takšne določbe. 

V obravnavanih državah ne zasledimo predlagane določbe, kot tudi v praksi ne 
zasledimo sklicevanja izrednih sej tik pred volitvami. 
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BESEDILO ČLENOV PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

1. člen 

Doda se novi nov 4. odstavek 57. člena, ki se glasi: 

"(4) Najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja na splošnih volitvah v Državni 
zbor predsednik Državnega zbora skliče sejo državnega zbora s točko 
dnevnega reda Poročilo o delu vlade v mandatnem obdobju." 

2. člen 

V 5. poglavju se v 3. podpoglavju doda nova točka h) ki se glasi: 

h) "Poročilo o delu vlade v mandatnem obdobju" 

in pod njo doda nov 261.a člen, ki se glasi: 

"(1) Najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja na splošnih volitvah v Državni 
zbor predsednik državnega zbora skliče sejo državnega zbora s točko 
dnevnega reda Poročilo o delu vlade v mandatnem obdobju. 

(2) Razprava o Poročilu o delu vlade v mandatnem obdobju se mora opraviti 
najmanj 30 dni pred dnem določenim za dan glasovanja na splošnih volitvah v 
Državni zbor. 

(3) Razpravo o Poročilu dela vlade v mandatnem obdobju pred sejo Državnega 
zbora opravijo tudi matična delovna telesa na svojem delovnem področju." 

3. člen 

"Sprememba in dopolnitev poslovnika začne veljati 15 dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije." 

poročevalec, št. 103 10 16. september 



OBRAZLOŽITEV ft 

K 1. členu: 

Določa dolžnost predsednika Državnega zbora, da skliče redno sejo Državnega 
°ra 45 dni pred dnevom glasovanjana splošnih volitvah v Državni zbor. 

K 2. členu: 

Podrobneje določa časovne roke in in zapoveduje obravnavo Poročila o delu vlade v 
Mandatnem obdobju tudi na matičnih delovnih telesih. 

^3. členu 

Določa čas pričetka veljavnosti spremembe in dopolnitve. 

besedilo člena ki se spreminja 

57. člen 

(1) Predsednik državnega zbora sklicuje redne seje v skladu s programom 
dela državnega zbora, po sklepu državnega zbora, po dogovoru na kolegiju ali na 
Predlog vlade. 

(2) Državni zbor ima redne seje v času rednih letnih zasedanj praviloma vsak 
•riesec v zadnjih sedmih delovnih dneh. 

(3) Po sklepu državnega zbora ali po dogovoru v kolegiju se lahko redne seje 
skličejo tudi v drugih dneh. 

/ 

1e. 
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*ahteva za splošno razpravo o 

predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o odpravi 

posledic naravnih nesreč izopnn-a) 

~ epa 1468 - m 

^ŽAVNI ZBOR Skupina poslancev: 
REpUBUKE SLOVEN,JE 

Ime in priimek 
uPina poslancev 

1. 1. Podobnik Janez, l.r. 
Pijana, 9.9.2004 2. Rokavec Franci, l.r. 

p 3. Tanko Jože, l.r. 
Sankam in poslancem je bil posredovan: 4. Janša Janez, l.r. 

. p 5. Drobnič mag. Janez, l.r. 
redlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi 6. Germovšek Siniša, l.r. 

bledic naravnih nesreč (ZOPNN-A) - EPA 1468 - III 7. Bernik dr. Jožef, l.r. 
Na nnrii • 8- ZuPan Majda, l.r. 
Podn ■ prve9a odstavka 122. člena Poslovnika DZ RS 9. Vnučec Bogomir, l.r. 
SplQ

P'sani poslanci zahtevajo, da se o predlogu zakona opravi 10. Mamič Ivan, l.r. 
na razprava. 11. petan Rudolf, l.r. 
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0bvestiia 

D SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH 

tlES DRŽAVNEGA ZDORA 

* [jstavna komisija 

' Mandatno volilna komisija 

Komisija po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije 

$ Pridobitno dejavnostjo 

[ ^misija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb 

' Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ 

' Komisija za Slovence v zamejstvu in po svetu 

[ Odbor za gospodarstvo 

' Odbor za infrastrukturo in okolje 

* Odbor za finance in monetarno politiko 

) [ Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

' Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 

^ŽAVNIZBOR 
"^PUBLIKE SLOVENIJE 

Datum: 1.9.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 64 
(na podlagi sklepa 50. izredne seje Državnega zbora, dne 1. septembra 2004) 

DELOVNO TELO USTAVNA KOMISIJA 

POSLANSKA SKUPINA ZDRUŽENE LISTE SOCIALNIH DEMOKRATOV 

PREDSEDNIK BORUT PAHOR * 

NOVI PREDSEDNIK MIRAN POTRČ 

SPREMEMBA VEUA OD VKLJUČNO 1.9. 2004 DALJE 

Borutu Pahorju je z dnem 20. julij 2004 prenehal mandat poslanca in s tem tudi funkcija 
predsednika Ustavne komisije. 

/Zveza: Odlok o ustanovitvi Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije Ur.l.RS, 
št.86/2001, 59/2002; Poročevalec št. 2/2003, 27/2003, 83/2004 in 99/2004)/ 

—  
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum: 2.9.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 65 

DELOVNO TELO USTAVNA KOMISIJA 

POSLANSKA SKUPINA ZDRUŽENE LISTE SOCIALNIH DEMOKRATOV 

ČUK N MIRAN POTRČ 

NOVA ČLANICA BREDA PEČAN 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 2.9. 2004 DALJE 

Na podlagi obvestila vodje Poslanske skupine 2LSD z dne 2.9.2004 predsedniku Državnega zbora. 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum: 9.9.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA* ŠT. 66 

DELOVNO TELO MANDATNO-VOLILNA KOMISIJA 

POSLANSKA SKUPINA STRANKA MLADIH SLOVENIJE*1 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA*2 

NOVI ČLAN BOGOMIR VNUČEC 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 9.9. 2004 DALJE 

*1 na podlagi obvestila PS SMS B. Vnučca z dne 2.9.2004 predsedniku Državnega zbora, da izstopa iz 
PS SMS se PS SMS z dnem 2.9.2004 črta iz sestave. 
*2 na podlagi sklepa kolegija predsednika DZ z dne 9.9.2004 ima PS SDS v sestavi 5 članov; ime člana ■ 
na podlagi obvestila PS SDS z dne 8.9.2004. 
Zveza: 
Odlok o ustanovitvi Mandatno-volilne komisije Državnega zbora Republike Slovenije, (Ur.l.RS> 
št.63/2002,Poročevalec št. 90/2003 in št. 83/2004). 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum: 9.9.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA* ŠT. 67 

DELOVNO TELO KOMISIJA PO ZAKONU 0 NEZDRUŽLJIVOSTI 
OPRAVLJANJA JAVNE FUNKCIJE S 
PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO 

POSLANSKA SKUPINA STRANKA MLADIH SLOVE NI JE* 1 

POSLANSKA SKUPINA 4r 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 2. 9. 2004 DALJE 

*1 na podlagi obvestila PS SMS B. Vnučca z dne 2.9.2004 predsedniku Državnega zbora, da izstopa iz 
PS SMS se PS SMS z dnem 2.9.2004 črta iz sestave. 
Zveza: 
Odlok o Izvolitvi predsednika in štirih članov Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne 
funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur.l. RS, št. 109/2000, 3/2001). 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum: 9.9.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA* ŠT. 68 

DELOVNO TELO KOMISIJA ZA NADZOR NAD DELOM 
VARNOSTNIH IN OBVEŠČEVALNIH SLUŽB 

POSLANSKA SKUPINA STRANKA MLADIH SLOVENIJE*1 

NOVI ČLAN ■ SAMOSTOJNI 
POSLANEC 

mag. MARKO DIACI*2 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 9. 9t 2004 DALJE 

*1 na podlagi obvestila PS SMS B. Vnučca z dne 2.9.2004 predsedniku Državnega zbora, da izstopa iz 
PS SMS se P S SMS z dnem 2.9.2004 črta iz sestave. 
*2 na podlagi obvestila samostojnega poslanca mag. Diacia z dne 3.9.2004 predsedniku DZ in na 
Podlagi sklepa kolegija predsednika DZ z dne 9.9.2004, da sodeluje v sestavi tudi samostojni poslanec; 
Zveza: 
Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije,za nadzor nad delom varnostnih in 
obveščevalnih služb (Ur.l.RS, št. 124/2000, 3/2001, 13/2001, 24/2001) 

1S 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum: 9.9.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA* ŠT. 69 

DELOVNO TELO KOMISIJA ZA NADZOR PRORAČUNA IN DRUGIH 
JAVNIH FINANC 

POSLANSKA SKUPINA STRANKA MLADIH SLOVENIJE* 1 

NOVI ČLAN - SAMOSTOJNI 
POSLANEC 

mag. MARKO DIACI*2 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 9. 9. 2004 DALJE 

*1 na podlagi obvestila PS SMS B. Vnučca z dne 2.9.2004 predsedniku Državnega zbora, da izstopa iz 
PS SMS se PS SMS z dnem 2.9.2004 črta iz sestave. 
*2 na podlagi obvestila samostojnega poslanca mag. Diacia z dne 3.9.2004 predsedniku DZ in na 
podlagi sklepa kolegija predsednika DZ z dne 9.9.2004, da sodeluje v sestavi tudi samostojni poslanec; 
Zveza: 
Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih 
financ (Ur.l. RS, št. 124/2000, 9/2001, 24/2001, 108/2001; Poročevalec št. 91/2003). 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum: 9.9.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA* ŠT. 70 

DELOVNO TELO KOMISIJA ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO 
SVETU 

POSLANSKA SKUPINA STRANKA MLADIH SLOVENIJE*1 

NOVI ČLAN - SAMOSTOJNI 
POSLANEC 

mag. MARKO DIACI*2 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 9. 9. 2004 DALJE 

'1 na podlagi obvestila P S SMS B. Vnučca z dne 2.9.2004 predsedniku Državnega zbora, da izstopa iz 
PS SMS se PS SMS z dnem 2.9.2004 črta iz sestave 
*2 na podlagi obvestila samostojnega poslanca mag. Diacia z dne 3.9.2004 predsedniku DZ in na 
podlagi sklepa kolegija predsednika DZ z dne 9.9.2004, da sodeluje v sestavi tudi samostojni poslanec; 
Zveza: 
*3 Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s S to venci v zamejstvu 
in po svetu (Ur.l. RS, št. 24/2001; Poročevalec št. 120/2002, 12/2003, 97/2003). 
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državni zbor 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum: 9.9.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA* ŠT. 71 

DELOVNO TELO ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

POSLANSKA SKUPINA STRANKA MLADIH SLOVENIJE*1 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRAN KA*2 

NOVI ČLAN BOGOMIR VNUČEC 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 9.9. 2004 DALJE 

*1 na podlagi obvestila P S SMS B. Vnučca z dne 2.9.2004 predsedniku Državnega zbora, da izstopa iz 
PS SMS se PS SMS z dnem 2.9.2004 črta, iz sestave. 
2 na podlagi sklepa kolegija predsednika DZ z dne 9.9.2004 ima P S SDS v sestavi 4 člane; ime člana - 

na podlagi obvestila P S SDS z dne 8.9.2004. 
Zveza: 
Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo (Url RS, št. 
10972000, 3/2001, 43/2001,20/2002; Poročevalec št. 12/2003, 60/2004); 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum: 9.9.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA* ŠT. 72 

DELOVNO TELO ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

POSLANSKA SKUPINA STRANKA MLADIH SLOVENIJE* 1 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA*2 

NOVI ČLAN BOGOMIR VNUČEC 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 9.9. 2004 DALJE 

"1 na podlagi obvestila PS SMS B. Vnučca z dne 2.9.2004 predsedniku Državnega zbora, da izstopa iz 
PS SMS se PS SMS z dnem 2.9.2004 črta iz sestave. 
'2 na podlagi sklepa kolegija predsednika DZ z dne 9.9.2004 ima PS SDS v sestavi 4 člane; ime člana - 
na podlagi obvestila P S SDS z dne 8.9.2004. 
Zveza: 
Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje (Ur.l. RS, št. 
109/2000, 3/2001, 20/2002, 50/2002, 89/2002, 12/2003, 27/2003). 

^—  
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum: 9.9.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA* ŠT. 73 < 

DELOVNO TELO ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

POSLANSKA SKUPINA STRANKA MLADIH SLOVENIJE*1 

NOVI ČLAN - SAMOSTOJNI 
POSLANEC 

mag. MARKO DIACI*2 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 9. 9. 2004 DALJE 

*1 na podlagi obvestila PS SMS B. Vnučca z dne 2.9.2004 predsedniku Državnega zbora, da izstopa iz 
PS SMS se PS SMS z dnem 2.9.2004 črta iz sestave. 
*2 na podlagi obvestila samostojnega poslanca mag. Diadja z dne 3.9.2004 predsedniku DZ in na 
podlagi sklepa kolegija predsednika DZ z dne 9.9.2004, da sodeluje v sestavi tudi samostojni poslanec; 
Zveza: 
Odlok o ustanovitvi Odbora za finance in monetarno politiko (Ur.l.RS, št 109/2000, 3/2001; Poročevalec 
št: 2/2003, 30/2003). 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum: 9.9.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA* ŠT. 74 

DELOVNO TELO ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO 

POSLANSKA SKUPINA STRANKA MLADIH SLOVENIJE*1 

NOVI ČLAN ■ SAMOSTOJNI 
POSLANEC 

PETER LEVIČ*2 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 9. 9. 2004 DALJE 

*1 na podlagi obvestila P S SMS B. Vnučca z dne 2.9.2004 predsedniku Državnega zbora, da Izstopa iz 
PS SMS se PS SMS z dnem 2.9.2004 črta iz sestave. 
*2 na podlagi obvestila samostojnega poslanca Leviča z dne 3.9.2004 predsedniku DZ in na podlagi 
sklepa kolegija predsednika DZ z dne 9.9.2004, da sodeluje v sestavi tudi samostojni poslanec; 
Zveza: 
Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije,za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(Ur.l.RS, št. 109/2000, 3K001, 20/2002; Poročevalec št 13/2003.99/2004). 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum: 9.9.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA* ŠT. 75 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

POSLANSKA SKUPINA STRANKA MLADIH SLOVENIJE*1 

NOVI ČLAN ■ SAMOSTOJNI 
POSLANEC 

PETER LEVIČ*2 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 9. 9. 2004 DALJE 

*1 na podlagi obvestila PS SMS B. Vnučca z dne 2.9.2004 predsedniku Državnega zbora, da izstopa iz 
PS SMS se PS SMS z dnem 2.9.2004 črta iz sestave. 
*2 na podlagi obvestila samostojnega poslanca Leviča z dne 3.9.2004 predsedniku DZ in na podlagi 
sklepa kolegija predsednika DZ z dne 9.9.2004, da sodeluje v sestavi tudi samostojni poslanec; 
Zveza: 
Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije,za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(Ur.l.RS, št. 109/2000, 3/2001, 20/2002; Poročevalec št 13/2003,99/2004). 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum: 9.9.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA* ŠT. 76 

DELOVNO TELO ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, 
ZNANOST IN ŠPORT 

POSLANSKA SKUPINA STRANKA MLADIH SLOVENIJE*1 

NOVI ČLAN ■ SAMOSTOJNI 
POSLANEC 

PETER LEVIČ*2 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 9. 9. 2004 DALJE 

*1 na podlagi obvestila PS SMS B. Vnučca z dne 2.9.2004 predsedniku Državnega zbora, da izstopa iz 
PS SMS se PS SMS z dnem 2.9.2004 črta iz sestave. 
*2 na podlagi obvestila samostojnega poslanca Leviča z dne 3.9.2004 predsedniku DZ in na podlagi 
sklepa kolegija predsednika DZ z dne 9.9.2004, da sodeluje v sestavi tudi samostojni poslanec; 
Zveza: 

Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in 
šport (Ur.l. RS, št. 109/2000, 3/2001; Poročevalec št. 120/2002, 2/2003, 8/2003) 
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Točilnica 

lrne ln Priimek: . 
NaS|OV; 

Te|efon:   

Ujetje: 

Poštna številka: 

avčna številka:. 

KOČAMI  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum; 

đpis nai"očnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:  
v * 

WSlnico P°šliite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
'CEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

1 C 
izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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