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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. 

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

matična številka 
davčna številka 
TRR 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPA 

5- izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

sklep 

°t> obravnavi obvestila Okrožnega sodišča v Mariboru, Kazenski oddelek, v zvezi 

* vloženo obtožnico zoper poslanca Državnega zbora RS Zmaga Jelinčiča 

Jj^rienitega  

Oifa-n' zi>or Slovenije je ob obravnavi obvestila Rožnega sodišča v Mariboru, Kazenski oddelek, v zvezi z 
j »p 6n° obtožnico zoper poslanca Državnega zbora Zmaga 

* 'nčiča Plemenitega, na podlagi drugega odstavka 83. člena 
stave Republike Slovenije ter tretjega odstavka 22. člena zakona 
Poslancih, na 5. izredni seji, dne 16.12.2004, na podlagi prvega 
s'avka 207. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 
Dri 
8^avni zbor Republike Slovenije, na podlagi tretjega odstavka 

■ člena Ustave Republike Slovenije, ter prvega in drugega 

) 

odstavka 22. člena zakona o poslancih, v zvezi z zahtevo 
Okrožnega sodišča v Mariboru, Kazenski oddelek, Opr. št. K 
341/2002 - z dne 4.11.2004, v zvezi z vloženo obtožnico zoper 
poslanca Državnega zbora Republike Slovenije gospoda Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega, zaradi kaznivega dejanja pomoči h 
kaznivemu dejanju poskusa umora po prvem odstavku 46. člena 
Kazenskega zakonika Republike Slovenije, v zvezi s 24. in 19. 
členom Kazenskega postopka SFRJ ter prvim odstavkom 4. člena 
Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ne prizna 
imunitete poslancu Državnega zbora Republike Slovenije g. Zmagu 
Jelinčiču Plemenitemu in dovoli nadaljevanje kazenskega 
postopka. 

SKLEP 
°b obravnavi obvestila Okrožnega sodišča v Ljubljani, v zvezi z vloženo obtožnico 

^Pgr poslanca Državnega zbora Dimitrija Kovačiča  

0?avn' zbor Republike Slovenije je ob obravnavi obvestila 
to/kŽn®ga soc,išča v Ljubljani, v zvezi z vloženo zasebno 
na 20Per poslanca Državnega zbora Dimitrija Kovačiča, . Podlagi drugega odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije 

tretjega odstavka 22. člena zakona o poslancih, na 5. izredni 
P J1' drie 16.12.2004, na podlagi prvega odstavka 207. člena 

s|ovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije, na podlagi tretjega odstavka 
83. člena Ustave Republike Slovenije ter 22. člena zakona o 
poslancih, v zvezi z obvestilom Okrožnega sodišča v Ljubljani, z 
dne 9.11.2004, Opr. št. I K 262/2003, glede vložene zasebne 
tožbe zasebnega tožilca zaradi kaznivega dejanja žaljive 
obdolžitve po I. in II. odstavku 108. člena Kazenskega zakonika 
Republike Slovenije, ne prizna imunitete poslancu Državnega 
zbora Republike Slovenije g. Dimitriju Kovačiču in dovoli vodenje 
kazenskega postopka. 
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predl °9 

ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMOO 

USTAVE REPOBLIKE SLOVENIJE Z 

OSNUTKOM USTAVNEGA ZAKONA (UZ83) 

" EPA 56 - IV 

PRAVNI ZBOR 
^PUBLIKE SLOVENIJE 

uPina poslank in poslancev 

Obijana, 07. december 2004 

s^Dl°g za začetek postopka za 
^REMEMBO USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE Z 
U5>NUTKOM USTAVNEGA ZAKONA 

I. 
Na 
Po 168- člena Ustave Republike Slovenije podpisani slanci predlagajo državnemu zboru, da začne postopek za 

erT1embo Ustave Republike Slovenije. 

redi 
Slo' agajo spremembo 83. člena Ustave Republike 

venije. 
£ 
^Predlagano spremembo se poslanska imuniteta omeji na 

r°vanje poslanca pred kazensko ali odškodninsko 
dovomostjo za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah 

ifSavnega zbora ali sejah njegovih delovnih teles, procesna Un'teta, določena v 2. in 3. odstavku 83. člena, pa ukine. 

0bRAZLOŽITEV: 

^Vod; 

p ®ndatno-volilna komisija (pred sprejemom novega poslovnika 
Mandatno imunitetna komisija) je v mandatu 2000 - 2004 

obravnavala in odločala o desetih predlogih za vzpostavitev 
poslanske imunitete. Predlogi za vzpostavitev poslanske imunitete 
so se nanašali na kazniva dejanja žaljive obdolžitve, zlorabe 
uradnega položaja ali uradnih pravic, pomoč h kaznivemu dejanju 
poskusa umora, nasilništva, grdega ravnanja, ogrožanja varnosti 
in poškodovanja tuje stvari ali dejanja ogrožanja varnosti pri delu. 
V nobenem primeru torej ni šlo za kazniva dejanja, povezana z 
opravljanjem poslanske funkcije. 

Pristojna komisija je državnemu zboru v odločanje podala šest 
predlogov sklepa, da se posameznim poslancem PRIZNA 
imuniteta in štiri predloge da se jim imuniteta NE PRIZNA. Državni 
zbor je od skupaj desetih obravnavanih predlogov dvakrat 
imuniteto PRIZNAL. Izpisi glasovanj pa dokazujejo, da je bilo 
odločanje večkrat tesno in ni manjkalo veliko glasov, da bi bila 
imuniteta priznana še v več primerih, tudi zaradi neopredelitve 
navzočih poslancev (56/30:16 - sklep o priznanju imunitete MVK 
sprejet, 64/30:24 - sklep o priznanju imunitete MVK sprejet, 65/ 
30:34 - sklep o priznanju imunitete MVK zavrnjen, 68/31:33 - 
sklep o priznanju imunitete MVK zavrnjen, 52/25:25 - sklep o 
priznanju imunitete MVK zavrnjen). Odločitve o priznanju imunitete 
so bile torej sprejete glede dejanj, ki niso povezana z opravljanjem 
poslanske funkcije. Sprejete so bile kot odločitev, da se zoper 
določenega poslanca ne dovoli vodenje oziroma nadaljevanje 
kazenskega postopka - torej kot procesna imuniteta za čas trajanja 
njegove poslanske funkcije. 

Še v več primerih je za dejanja, ki niso bila v nikakršni zvezi z 
opravljanjem poslanske funkcije, procesno imuniteto državni zbor 
poslancem dodelil v mandatnem obdobju 1996 - 2000. 

Predlog za ukinitev procesne imunitete: 

Predlagatelji menimo, da so bile take odločitve lahko sprejete ne 
le zaradi ravnanj poslancev, temveč tudi iz razloga, ker Ustava 
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Republike Slovenije v 83. členu vzpostavitev imunitete dopušča 
preširoko. To velja predvsem za njen drugi in posebej tretji 
odstavek, ki urejata procesno imuniteto. Ta imuniteta sicer ne 
ščiti poslanca pred kazensko odgovornostjo trajno in dokončno, 
temveč le pred priporom in začetkom oziroma vodenjem 
kazenskega postopka brez dovoljenja državnega zbora. Toda 
glede vrste kaznivih dejanj, ki jih varuje, se procesna imuniteta 
razteza tudi na kazniva dejanja, ki niso povezana z opravljanjem 
poslanske funkcije. Je pa časovno gledano procesna imuniteta 
relativna, saj varuje poslanca le za čas trajanja mandata. Toda v 
primeru, ko je poslanec izvoljen več zaporednih mandatov, lahko 
pride tudi pri procesni imuniteti do absolutnega zastaranja 
kaznivega dejanja. 

"Primerjava ureditve instituta procesne imunitete v večini 
zahodnoevropskih ureditev z ureditvijo pri nas nedvoumno kaže, 
da je naša ureditev v vrsti elementov specifična in bistveno bolj 
ekstenzivna. Pravica poslanca, da se na imuniteto ne sklicuje 
(kar je posebnost naše ureditve), vsebuje elemente subjektivne 
pravice poslanca. Za prevladujočo pravno teorijo in doktrino 
imuniteta ni vzpostavljena zaradi interesov posameznega 
poslanca, temveč v javnem interesu, kar ima za posledico, da o 
imuniteti lahko odloča samo parlament, katerega član je poslanec, 
ne pa poslanec sam. Tudi z vidika vodenja kazenskega postopka 
bi bilo ustrezneje, če Ustava ne bi dopuščala te možnosti 
(nesklicevanja na imuniteto) in bi pristojni državni organ na začetku 
postopka zahteval dovoljenje za pripor oziroma začetek 
kazenskega postopka in s tem ugotovil, ali bo lahko vodil postopek, 
ali pa bo ta s strani Državnega zbora suspendiran. Takšna praksa 
je v svetu prevladujoča in seveda logična, kajti v teh sistemih 
poslancu ne priznavajo pravice do suspenza svoje imunitete. V 
primerjalnopravni teoriji zato ugotavljajo, da se poslanec ne more 
odreči imuniteti, ker ta učinkuje neodvisno od njegove volje. Zato 
o imuniteti lahko odloča samo parlament, ne pa poslanec sam, 
poslanec pa mora priznanje imunitete sprejeti celo proti svoji volji. 

Medtem ko je pri nas dovoljenje parlamenta potrebno tako za 
odreditev pripora kot tudi za začetek kazenskega postopka proti 
poslancu, je v nekaterih tujih ureditvah dovoljenje potrebno samo 
za njegov pripor oziroma odvzem prostosti (v Avstriji npr. je 
dovoljenje parlamenta potrebno samo za pripor, za kazenski 
pregon poslanca pa z nekaterimi izjemami le, če je dejanje v očitni 
povezavi s politično dejavnostjo tega poslanca; v Italiji pa za 
aretacijo, drug odvzem osebne svobode ali za pripor, razen pri 
izvrševanju pravnomočne obsodbe) ali pa se dovoljenje zahteva 
le v času zasedanja parlamenta (v Belgiji in v Luksemburgu npr. 
se lahko imuniteta prizna le v času zasedanja parlamenta, na 
Irskem pa celo samo ob prihodu in odhodu iz parlamenta in v 
samem parlamentu, in še to samo za pripor). Poleg tega imuniteta 
ponekod vključuje tudi druge posege v poslančevo zasebnost (v 
Italiji se npr. zoper poslanca ne sme brez dovoljenja parlamenta 
opraviti osebne ali hišne preiskave ter poseči v tajnost pisem in 
drugih občil; v Avstriji je potrebno dovoljenje za odreditev hišne 
preiskave). V večini držav pa nepoklicna imuniteta ne zajema 
flagrantnih deliktov poslanca (npr. v ZR Nemčiji, Italiji, Avstriji, 
Franciji, Belgiji, Španiji, Luksemburgu, na Danskem, Irskem in na 
Portugalskem), ali pa jim je ob takih deliktih izjemoma priznana 
samo za pripor, ne pa tudi za kazenski postopek. Naša Ustava 
pri takih deliktih ne razlikuje med priporom in začetkom 
kazenskega postopka, poleg tega pa pri kaznivem dejanju 
postavlja mejo na kazen zapora nad pet let. Še več, Državni zbor 
lahko naknadno prizna imuniteto tudi takemu poslancu."' 

Procesna imuniteta, tako kot je urejena v naši ustavi je torej tez ^ 
primerljiva z drugimi ureditvami. Po obsegu je mnogo š|rsa

o(j 
omogoča zelo različno ravnanje državnega zbora, odvisno 
proste presoje, ne pa zaradi zagotavljanja nemotenega d 

državnega zbora. 

Iz vseh navedenih razlogov menimo, da ohranjanje P'oceS°^ 
imunitete v ustavi ni smotrno. Zato tudi predlagamo črtanje 2. m 
odstavka 83. člena. 

1996 
seji 
ker 

Razširitev materialne imunitete na odškodninsko 
odgovornost: 

Toda v enem primeru, zaradi ravnanja poslanca v mandatu 
- 2000, je bil poslanec kaznovan zaradi izjave, dane na 
državnega zbora. Ne sicer zaradi storitve kaznivega dejanja, 
ga je za izrečeno mnenje ali glas ščitila materialna imuniteta po ■ 
odstavku 83. člena, temveč odškodninsko, na podlagi civi 
tožbe, saj za odškodninsko odgovornost 1. odstavek 83. c,e . 
poslancu ne podeljuje imunitete. In prav ta primer je med PoS . , 
in v javnosti sprožil vprašanja o tem, ali ustavna ureditev v zados 
meri varuje poslanca za mnenje ali glas, izrečen na seji državneg 
zbora ali v zadostni meri varuje možnost njegovega politicneg 
delovanja. 

Odločitev sodišča je, na zahtevo prizadetega poslanca, Pr®f°'a'° 
v ustavni pritožbi tudi ustavno sodišče. "Ustavno sodišče, 
potrdilo, da je treba pustiti veliko odprtega prostora za kritizira I 
vsakokratne oblasti oziroma za kroženje informacij in rnnenjLe 
zadevajo javne, predvsem politične zadeve. Sicer bi bile svobod 
volitve, volilna pravica, načelo parlamentarne demokracije in <J'U» 
temelji svobodne demokratične družbe brez pomena, ce bi \>°  - f    V| 
zmagi na volitvah oblast nasprotnikom lahko zavezala usta. r' 
tudi, da je nepristransko obveščena javnost pogoj za nje 
sposobnost za nadziranje vseh vej oblasti in zagotavlja učinkom 
delovanje opozicije. To pa ne pomeni, da svoboda govora PoS ha 
ni omejena. Tudi, ko gre za poslančev politični govor, je tre 
upoštevati določbo tretjega odstavka 15. člena ustave o tem. 
so človekove pravice in temeljne svoboščine omejen® ^ 
enakovrednimi pravicami oziroma svoboščinami drugih ljudi- 
tehtanju svobode govora na eni strani in pravice do osel bnega 

mora'3 

m o<e dostojanstva in časti na drugi strani, bi se torej tehtnica 
močno nagniti v prid svobodi govora, vendar pa to ne 
pomeniti jamstva popolne neomejenosti svobode govora, ker 
sicer nikoli ne mogla priti v poštev poslančeva civilnoprav 

odgovornost za besede, izrečene v parlamentu. Takšen uc|n 

pa ne bi bil skladen z voljo ustavodajalca, ki je imuniteto poslan 
omejil le na varstvo pred kazensko odgovornostjo."2 

Ustavno sodišče je torej pri tem izhajalo iz veljavne določbe 1 

odstavka 83. člena, ki ureja le kazensko odgovornost. Kljub te n 

ali morda prav zaradi tega, pa torej ostaja aktualno vprašanje ^ 
je z veljavno ustavno ureditvijo poslanec zadostno varovan 
svoje mnenje ali glas izrečen na seji državnega zbora ali delovneg 
telesa. Mnogi menijo, da je v tem primeru odškodnin5 

odgovornost poslanca lahko še težja, saj mora za izre tn3 
besede plačati tudi večjo odškodnino, kot bi znašala morebi ^ 
denarna kazen. Zato predlagatelji menimo, da bi bilo smotrno 
ustavi uveljaviti tudi materialno imuniteto poslanca pred ni09°na 
odškodninsko odgovornostjo, vendar le za mnenje ali glas, ki 
je izrekel na sejah državnega zbora ali sejah njegovih delo' .'lovni" 

Vir: Delno poročilo Strokovne skupine k predlogu za začetek postopka 
za spremembo 83. člena ustave (EPA 377-III), dokument z dne 28.6. 
2002 * Vir: Odločba Ustavnega sodišča št. Up-462/02-17. 

poročevalec, št. 123 28. december * 
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e es. Predlagatelji pri tem predpostavljamo, da politična kultura 
Par,arrientarnega dela v Republiki Sloveniji dovoljuje tako ureditev đaje poslanci ne bi zlorabili, v škodo državljank in državljanov, 
J "e Korejo braniti svoje dobro ime, če bi ga poslanci iz govornice 
z z obrekovanjem žalili. 

predlagatelji tudi menimo, da je treba vse elemente tega vprašanja 
r ar9ument0 za in proti neomejeni širitvi imunitete tudi pred 

pjskodninsko odgovornostjo, skupaj z ustavnimi strokovnjaki, v 
ku razprave o navedenem predlogu vsestransko preučiti. Pri 
|ri kaže posebej proučiti možnost, da se imuniteta pred 
skodninsko odgovornostjo ne bi uveljavila, če bi ravnanje 

°slanca za prizadeto osebo lahko pomenilo žalitev z 
I rekovanjem, torej nedopusten poseg v njegovo čast in dobro e- Menimo pa, da bi bila tudi uveljavitev odškodninske 

9ovornosti, brez izključitve v primeru žalitve, storjene z 
rekovanjem, boljša kot sedanja možnost široke in neselektivne 

Porabe procesne imunitete. 

Zaključek: 

®'ede na gornje ugotovitve in stališča torej predlagamo, da se 
. s|anska imuniteta v 83. členu ustave omeji le na kazenskopravno 
. odškodninsko imuniteto za mnenje ali glas, ki ga je poslanec 

rekel na sejah državnega zbora ali njegovih delovnih teles, 
^esnopravna imuniteta pa ukine. 

Pobuda za spremembo 83. člena Ustave Republike Slovenije je 
torej utemeljena in hkrati v ustavnorevizijskem postopku dopušča 
vse možnosti proučitve, da bi bila sprejeta najboljša rešitev. 

II. 

OSNUTEK USTAVNEGA ZAKONA ZA SPREMEMBO 
USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 

I. 

Osnutek ustavnega zakona o spremembi Ustave Republike 
Slovenije 

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije št. 
33/91, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04) se 83. člen spremeni tako, da 
se glasi: 

»Poslanec državnega zbora ni kazensko ali odškodninsko 
odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah 
državnega zbora ali njegovih delovnih teles.« 

II. 

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV: 

g 
sPremembo 83. člena ustave želimo poslankam in poslancem 
potoviti polno svobodo delovanja, vendar hkrati omejiti njihov 
vilegiran položaj ali možnost, da svojo imuniteto zlorabijo za 

likanje kazenski odgovornosti za dejanja, ki niso povezana z 
Pravljanjem funkcije poslanca. 

Zaradi tega predlagamo, da se v 1. odstavku 83. člena 
materialnopravna imuniteta poleg kazenske razširi tudi na 
odškodninsko odgovornost in da se procesnopravna imuniteta, 
ki je doslej poslance ščitila tudi za dejanja, ki niso bila v povezavi 
z njihovim delom v državnem zboru ukine. 
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BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

83. člen 
(poslanska imuniteta) 

Poslanec državnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje ali 
glas, ki gaje izrekel na sejah državnega zbora ali njegovih delovnih 
teles. 

Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, če se sklicuje na 
imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek brez dovoljenja 
državnega zbora, razen če je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za 
katero je predpisana kazen zapora nad pet let. 

Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo ni 
skliceval ali ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju iz prejšnjega 
odstavka. 

Podpisi poslank in poslancev: A ,. 1. Miran POTRČ. 
2. Samo Bevk, • 
3. Matjaž HAN, 

4. Franc /Feri/ Horvat 
5. Aurelio J Lin. 

6. Bojan KONTIC, 
7. Dušan KUMER. 
8. Breda PEČAN, 

9. Majda POTRATA, 
10. Janko VEBER. 

11. Roberto BATTELU. 
12. Maria POZSONEC, 

Podpisi poslank in poslancev Liberalne demokrati 
Slovenije 

k Predlogu za začetek postopka za spremembo 83. člena 4?'®^ 
Republike Slovenije, z osnutkom ustavnega zakona (IMUNIT 

1. dr. Matej LAHOVNlK. j- 
2. Lojze POSEDEL, • • 

3. dr. Marko PAVLIHA, ■ • 
4. Mitja SLAVINEC, • ■ 

5. mag. Borut SAJOVIC, ■ • 
6. dr. Pavel GANTAR. ' 

7. Milan PETEK. ■ • 
8. Aleš GOLI?' -f' 

9. Miran JERIC, •' 
10. Matjaž ŠVAGAN, 

11. Darja LAVTIŽAR BEBLER. ■' 
12. Cveta ZALOKAR - ORAZEM. ' 

13. Ljubo GERMIC. 
14. mag. Milan M. CVlKL. ^ 

15. dr. Slavko GABER. " 

Poslanci Poslanske skupine DESUS 
Pobuda za spremembo 83. člena Ustave 

mag. Franc Znidaršič. '■ 
mag. Vasja Klavora. ■ 

Vili Rezman, • 
Ivan Jelen. 
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kročilo 

nadzornega odbora sklada za 

, financiranje razgradnje nek in za 

odlaganje radioaktivnih odpadkov iz 

NEK O poslovanjd SKLADA ZA LETO 2003 

•EPA 75-IV 

Sklad za financiranje razgradnje NEK 
ln odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 

štev.: EPB/MŠ-234/04-NO 
Datum: 24.12.2004 

Nadeva: Letno poročilo Državnemu zboru Republike 
Slovenije za leto 2003 

gladno s 4. odstavkom 7. člena Zakona o Skladu za 
lnanciranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja 

radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Ur. list 
štev. 75/94, spremembe 24/03 - uradno prečiščeno 

°®sedilo), Odlokom o imenovanju predsednice in devetih članov 
Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in 

za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS štev. 
17/00, popravek 23/00) ter 21. členom Statuta Sklada za 
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne 
Krško, je Nadzorni odbor Sklada na svoji 13. seji dne 22. 
decembra 2004 sprejel Poročilo o poslovanju Sklada v letu 
2003, katerega pošilja v prilogi dopisa. 

Predsednica Nadzornega odbora 
Sklada za financiranje razgradnje 
NEK in za odlaganje RAO iz NEK 
Eva Pučnik Bitenc, l.r. 
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SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK 
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 

Poročilo 

NADZORNEGA ODBORA 

Sklada za financiranje razgradnje NEK in za 

odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 

o poslovanju Sklada 

za leto2003 

Krško, december 2004 
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Na osnovi 4. odstavka 7. člena Zakona o Skladu za financiranje 
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih 
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Ur. list RS št. 75/94, 
24/03, - uradno prečiščeno besedilo 47/03) ter 21. člena Statuta 
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, je 
Nadzorni odbor Sklada na svoji 13. seji dne 22.12.2004 sprejel 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in 

za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne 
Krško 

za leto 2003 

1. Uvod 

Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v 
nadaljnjem besedilu Sklad) je bil ustanovljen z dnem uveljavitve 
Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne 
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne 
Krško (v nadaljnjem besedilu Zakon o Skladu) dne 17. decembra 1994 
(Ur. list RS štev. 75/94, spremembe 24/03 - uradno prečiščeno 
besedilo 47/03). Dne 11. januarja 1996 je bil Sklad registriran pri 
Okrožnem sodišču v Krškem. 

Delo Sklada, na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o Skladu 
ter 18. člena Statuta Sklada, nadzoruje Nadzorni odbor Sklada. 
Državni zbor Republike Slovenije je imenoval Nadzorni odbor Sklada 
dne 18. februaija 2000 (Ur. list RS št. 17/00, 23/00). Nadzorni odbor 
sestavljajo: Eva Pučnik Bitenc, predsednica ter člani mag. Breda 
Gajšek, dr. Anton Jeglič, mag. Franc Laj, Branko Majes, Mauricio 
Olenik, Ferdo Pinterič, mag. Andrej Seliškar, dr. Janez Sušnik in Peter 
Žigante. 

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti: 
• nadzira zakonitost delovanja upravnega odbora Sklada in 

direktorja Sklada, 
• preverja zaključni račun Sklada, 
• preverja poročila o poslovanju Sklada, 
• opravlja druge naloge v skladu s statutom Sklada, zakoni ali 

podzakonskimi akti. 
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V letu 2003 je stopila v veljavo Pogodba med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih 
razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim 
izkoriščanjem in razgradnjo, Ur. 1. RS št. 23/03, Ur. 1. RS-MP, št. 5/03, 
(v nadaljnjem besedilu Pogodba). 

Na osnovi tretjega odstavka 11. člena Pogodbe sta dolžni pogodbenici 
zagotoviti vsaka polovico sredstev za financiranje vseh dejavnosti v zvezi 
z razgradnjo NEK in odlaganjem vseh radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega goriva iz NEK. Vsaka pogodbenica mora zagotoviti redno 
vplačevanje sredstev v svoj posebni sklad. 

Skladno z zahtevami 10. člena Pogodbe med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Republike Hrvaške, je izdelan nov Program razgradnje 
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva. Program je izdelan po 
zaključkih s sestanka Meddržavne komisije Republike Hrvaške in 
Republike Slovenije za spremljanje izvajanja Pogodbe z dne 10.06.2003. 

Med tem časom je Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o merilih 
za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na 
območju jedrskega objekta (Ur. 1. RS, št. 134/03), katera določa kot 
zavezanca za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora na 
območju obstoječe jedrske elektrarne Sklad za financiranje razgradnje 
NEK in za odlaganje RAO iz NEK. 

2. Predstavitev 

Naloga Sklada je zbiranje sredstev za razgradnjo Nuklearne 
elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu NE Krško), za varno 
skladiščenje ter končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih 
odpadkov. Do marca leta 2003 je bila zavezanec za obračun in vplačilo 
sredstev Nuklearna elektrarna Krško. Višina prispevka je bila 
določena s Programom razgradnje NEK in je ob sprejetju znašala 0,61 
tolaija za kWh električne energije, proizvedene v NEK; od 24.04.1997 
dalje pa po sklepu Vlade RS št. 315-03/97-4 (N), je bila NEK dolžna 
plačevati Skladu še nadalje prispevek v višini 0,61 tolaija za kWh, in 
sicer do poplačila dolga za leti 1995 in 1996. 

Z 11.03.2003 je stopila v veljavo Pogodba med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih 
pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem 
in razgradnjo. Pogodba med drugim določa, da z dnem uveljavitve 
prenehajo vse obveznosti NEK do Sklada. Hkrati je Državni zbor RS 
tudi sprejel Zakon o spremembah zakona o Skladu za financiranje 
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razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganju radioaktivnih 
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, v katerem je določeno, da je 
zavezanec za obračun in vplačilo mesečnega prispevka od 1.1.2004 
dalje ELES GEN d.o.o.. Da bi se uredilo tudi plačevanje prispevka s 
strani ELES GEN-a od 11.3.2003 do 1.1.2004 (to je obdobje, ki ga 
Pogodba ne ureja), je Vlada RS na svoji 17. seji dne 18.4.2003 sprejela 
sklep, v katerem nalaga, da ELES GEN d.o.o. od 11.3.2003 do 
31.12.2003 od vsake kWh električne energije, prevzete iz NEK, kot 
zavezanec vplačuje v Sklad prispevek v višini 0,462 tolaija za kWh. 

2.1. Upravni odbor Sklada 

Sklad upravlja Upravni odbor, ki ima predsednika in štiri člane. 
Predsednika in dva člana imenuje in razrešuje Državni zbor Republike 
Slovenije, enega člana Vlada Republike Slovenije in enega lokalna 
skupnost, na območju katere stoji NE Krško. 

Upravni odbor je bil 1. 2003 v sestavi Branko Jane, predsednik ter 
člani dr. Romana Jordan Cizelj, Tadej Slapnik, Stanislav Zarnik in 
Jože Slivšek. Upravni odbor, katerega mandat traja štiri leta, je bil 
konstituiran 24.03.2003. 

V letu 2003 se je Upravni odbor Sklada sestal na šestih rednih sejah. 
Na sejah je sprejel Finančni načrt in Naložbeno politiko za leto 2003 
ter sldepal o vseh za Sklad pomembnih zadevah, ki so v njegovi 
pristojnosti. Poročilo o poslovanju Sklada za leto 2003, je Upravni 
odbor Sklada sprejel na 9. seji dne 1. marca 2004. 

3. Delo Nadzornega odbora Sklada 

Z imenovanjem je Državni zbor Republike Slovenije Nadzornemu 
odboru Sklada izrekel zaupnico, istočasno pa naložil odgovornost, da 
Državni zbor Republike Slovenije opozaija na probleme in 
nepravilnosti. 

Nadzorni odbor je na podlagi obveznosti, ki mu jo nalaga 7. člen 
Zakona o Skladu, pregledoval poslovanje Sklada in o svojih 
ugotovitvah redno, enkrat letno, poročal Državnemu zboru Republike 
Slovenije, in sicer vse od ustanovitve dalje. 

Poročila je Državnemu zboru posredoval: 
• za leto 1995, 26.04.1996 (objava Poročevalec DZ RS št. 19/96), 
• za leto 1996, 02.04.1997 (objava Poročevalec DZ RS št. 07/97), 

za leto 1997, 05.10.1998 (objava Poročevalec DZ RS št. 63/98), 
za leto 1998, 24.12.1999 (objava Poročevalec DZ RS št. 04/00), 
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za leto 1999, 06.03.2001 (objava Poročevalec DZ RS št. 20/01), 
za leto 2000, 24.10.2001, 
za leto 2001, 11.09.2002 (objava Poročevalec DZ RS št. 85/02). 
za leto 2002, 10.10.2003, 

Poslovanje Sklada za leto 2003 je na podlagi sklepa Upravnega odbora 
Sklada, sprejetega na 6. seji 24.11.2003, revidirala revizijska družba 
KPMG, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o. iz Ljubljane. 

V letu 2003 se je Nadzorni odbor Sklada sestal na treh sejah. 

Na 7. seji, ki je potekala 16. marca 2003, so člani razpravljali o 
poslovanju in vlogi Sklada po uveljavitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi 
statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, 
njenim izkoriščanjem in razgradnjo. Izhodišča za razpravo je podala 
predsednica Nadzornega odbora Sklada. 

Na 8. seji, ki je potekala 24. julija 2003, so se člani seznanili s 
poslovanjem Sklada v letu 2002, ki ga je podala svetovalka direktoija, 
ga. Ksenja Žnideršič Planine ter s poslovanjem Sklada v letu 2003, ki ga 
je predstavil direktor, g. Milan Venek. Člani Nadzornega odbora Sklada 
so obravnavali tudi osnutek letnega poročila Državnemu zboru 
Republike Slovenije za leto 2002. 

Dne 6. oktobra 2003, so se člani NO Sklada sestali na 9. seji, na kateri 
je bil prisoten tudi predsednik Upravnega odbora Sklada, g. Branko 
Jane, ki je delno in neformalno informiral člane Nadzornega odbora o 
delu Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe. 

4. Poslovanje Sklada v letu 2003 

4.1. Izpolnjevanje zakonskih obveznosti NEK in ELES GEN d.o.o. 
iz naslova prispevka za razgradnjo 

Do sredine aprila leta 2003 je NEK celotno električno energijo dobavila 
slovenskemu elektrogospodarstvu; kasneje pa v skladu z meddržavno 
Pogodbo tudi hrvaškemu. V prvih štirih mesecih leta 2003 je NEK 
vplačala v Sklad 965 mio SIT prispevka v višini 0,61 SIT/kWh od 
električne energije na pragu NEK do 10.3.2003. ELES GEN d.o.o. je 
vplačal prispevek v višini 0,462 SIT/kWh od prevzete električne energije 
za čas od 11.3.2003 do 31.12.2003 v višini 774,7 mio SIT. Skupaj je bilo 
v letu 2003 vplačanih 1.739,8 mio SIT, kar je za 46 % manj kot v letu 
2002. V letu 2002 so bila vplačila NEK višja kot v letu 2003 zaradi 
poravnavanja zaostalih obveznosti. 
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Tabela 1: Mesečna vplačila NEK in ELES GEN d.o.o. v letu 2003 

Zavezanec za 
plačilo 

Obdobje zapadlosti Vplačila 

NEK Januar 2003 297.338.379,26 
NEK Februar 2003 298.119.304,92 
NEK Marec 2003 274.018.574,58 
NEK April 2003 95.587.610,00 
I.Skuoai 965.063.868.76 
ELES GENd.o.o. April 2003 73.666.362,00 
ELES GENd.o.o. Mai 2003 106.882.432,04 
ELES GENd.o.o. Junii 2003 27.880.396,24 
ELES GENd.o.o. Julij 2003 66.453.375,45 
ELES GENd.o.o. Avgust 2003 97.755.126,78 
ELES GENd.o.o. September 2003 83.671.984,47 
ELES GENd.o.o. Oktober 2003 104.570.928,00 
ELES GENd.o.o. November 2003 112.822.802,40 
ELES GENd.o.o. December 2003 101.061.190,23 
H. Skupaj 774.764.597,61 
Skupaj I + II 1.739.828.466,37 

Iz tabele 1 je razviden prikaz mesečnih plačil s strani NEK in ELES GEN 
d.o.o. 

Mesečna vplačila zajemajo redni prispevek za električno energijo, 
dobavljeno slovenskemu elektrogospodarstvu. 

NEK in ELES GEN sta v letu 2003 v celoti poravnala tekoče obveznosti, 
ki se nanašajo na električno energijo, dobavljeno slovenskemu 
elektrogospodarstvu. 
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Tabela 2: Kumulativni pregled gibanja vplačil in dolgoročnih obveznosti 
NEK in ELES GEN d.o.o. v obdobju 1995-2003 

V 000 SIT 

Obdobje Vplačila Skuoai dole NEK 

1995 0 2.971.316 

1996 200.000 6.581.636 
1997 698.778 8.645.093 
1998 1.864.905 9.699.883 
1999 2.226.999 10.452.197 

2000 3.869.046 9.943.811 
2001 3.940.865 9.453.527 

2002 3.231.603 8.669.924 

Skupai 16.032.196 (odpis)* 8.669.924 

2003 1.739.828 113.791 

SKUPAJ 17.772.024 113.791 

* V skladu z ratificirano pogodbo med Vlado RS in Vlado RH je UO Sklada sprejel 
Sklep o odpisu vseh obveznosti NEK do Sklada. 

Problematika dolga NEK do Sklada je bila razrešena z ratifikacijo 
Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o 
ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v 
Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, ki v 
17. členu med drugim določa, da z uveljavitvijo omenjene pogodbe 
prenehajo vse obveznosti NEK do Sklada. 

Upravni odbor Sklada je na svoji 2. seji dne 12.05.2003 sprejel sklep, 
da se na dan 11.03.2003 odpišejo vse obveznosti NEK, ki se nanašajo 
na terjatve iz dobavljene električne energije hrvaškemu 
elektrogospodarstvu v skupnem znesku 8.435,7 mio SIT. 

Na svoji 5. seji dne 19.09.2003 pa je Upravni odbor Sklada, iz razloga 
nezadostne pravne podlage, sprejel sklep, s katerim se odpišejo 
kratkoročne obveznosti NEK iz naslova zamudnih obresti v skupnem 
znesku 838 tisoč SIT in obveznosti za prispevek od električne energije, 
ki je bila v času od 11.03.2003 do 19.04.2003 dobavljena drugim 
odjemalcem v Sloveniji v skupnem znesku 148,9 mio SIT. 

Kratkoročni dolg ELES GEN d.o.o. je na dan 31.12.2003 znašal 113,7 
mio SIT za proizvedeno električno energijo v decembru in je bil 
poravnan dne 20.01.2004. 
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Graf 1: Kumulativni prikaz dolga NEK od leta 1995 do leta 2002 v mio 
SIT in ELES GEN d.o.o. v letu 2003 

Iz grafa 1 je razvidno, da je dolg NEK dosegel najvišjo vrednost v letu 
1999, potem je začel upadati; v letu 2003 pa je bil dolg odpisan. 

Graf 2: Obseg skupnih (slovenskih in hrvaških) potrebnih sredstev za 
razgradnjo NE Krško po planu razgradnje NE Krško , ki ga je sprejela 
Vlada RS septembra 1996 - prikaz višine zbranih sredstev na dan 
31.12.2003 

Graf 2 predstavlja obseg skupnih potrebnih sredstev za razgradnjo NE 
Krško, aproksimativno glede na Plan razgradnje NE Krško, ki ga morata 
zbrati obe podpisnici Pogodbe in gaje sprejela Vlada Republike Slovenije 
na svoji 212. redni seji dne 12. septembra 1996, po katerem je do leta 
2023 potrebno zbrati cca 100.15 milijard tolarjev. Iz grafa je razvidno, 
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daje imel Sklad NEK na dan 31.12.2003 zbranih 25 % vseh potrebnih 
sredstev za razgradnjo NEK in za odlaganje RAO iz NEK. 

Graf 3: Poravnavanje obveznosti NEK, stanje na dan 31.12.2003 

□ Obveznost - 
slovenski del 

25% 

□ Obveznost - 
hrvaški del 

B Zbrana 
sredstva - 

slovenski del 
2.5% 

50% ' 

Graf 3 prikazuje deleže potrebnih sredstev za razgradnjo NEK, ki naj 
bi jih slovenska in hrvaška stran zbrali v skladu z meddržavno 
pogodbo o NEK, ki je stopila v veljavo v mesecu marcu 2003. Skupna 
višina sredstev je prevzeta iz Plana razgradnje NEK iz leta 1996 in 
znaša 100,15 mld SIT. Slovenska Stranje do konca leta 2003 skupaj 
zbrala 25 % vseh potrebnih sredstev. 

Ob nastajanju tega poročila je že izdelan nov Program razgradnje NEK 
in odlaganja NSRAO in 1JG iz NEK, ki določa novo osnovo za zbiranje 
sredstev v sklade za razgradnjo v Sloveniji in Hrvaški. Osnova je 
skupni diskontirani strošek programa razgradnje (na leto 2002) v 
zaokroženem znesku 350 milijonov EUR. Temu odgovarja 19 enakih 
skupnih anuitet (vplačanih od leta 2004 do leta 2022) v višini 28,5 
milijonov EUR, izračunanih za en skupni sklad, ki je prazen na 
začetku leta 2004. 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 93. redni seji dne 7.10.2004 
sprejela sklep, da se je seznanila s Programom razgradnje NEK in 
odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega 
jedrskega goriva. S tem je ELES GEN-u d.o.o. naložila, da po potrditvi 
Programa na Meddržavni komisiji za spremljanje izvajanja Pogodbe 
med Vlado RS in Vlado RH, prične vplačevati v Sklad za financiranje 
razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK znesek v 
višini 0,30 €c za vsako prevzeto kWh električne energije, proizvedene v 
Nuklearni elektrarni Krško. 
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Obveznost plačila v Sklad je nastala 17.12.1994 in se na letnem 
nivoju ni usklajevala z rastjo inflacije. 

Na dan 31.12.2003 je Sklad upravljal z 24.924,5 mio SIT finančnih 
naložb. 

4.2 Naložbena politika v letu 2003 

Službe Sklada so v letu 2003 uresničevale cilje sprejete naložbene politike, 
upoštevaje načela dobrega gospodarja ter vse zakonske omejitve. Po stanju 
na dan 31.12.2003 je Sklad upravljal z 24.924,5 mio SIT finančnih naložb, 
kar predstavlja 18 % povečanje vrednosti portfelja glede na konec leta 2002, 
ko je Sklad upravljal s 20.473 mio SIT finančnih naložb. 

Pri upravljanju finančnega premoženja je Sklad upošteval načelo varnosti 
naložb in načelo donosnosti, pred načelom razpršenosti in likvidnosti naložb. 
Zaradi varnosti naložb je imel Sklad skozi celotno obdobje najmanj 30% 
naložb v vrednostnih papiijih, ki jih je izdala ali za njih jamči Republika 
Slovenija. 

Sklad je imel na dan 31.12.2003 33 % sredstev naloženih pri bankah v obliki 
depozitov in potrdil o vlogi, 49% v državnih vrednostnih papirjih (domačih in 
EURO obveznicah in HR obveznicah) ter 13 % v drugih obveznicah, malo 
manj kot 3 % v vzajemnih skladih in ID-ih ter 2 % v delnicah slovenskih 
gospodarskih družb. 

V letu 2003 je Sklad ustvaril 2.254 mio SIT prihodkov od financiranja. 

Od razpoložljivih plasmajev je Sklad ohranil realno vrednost in dosegel donos 
v okviru pričakovanih možnosti. 

4.3 Uspešnost poslovanja v letu 2003 

Sklad je s pomočjo znanih računovodskih podatkov izračunal temeljne 
kazalnike donosnosti in uspešnosti poslovanja. 

• Delež splošnih upravnih stroškov v prihodkih od financiranja je v 
letu 2003 znašal 2,90 %. 

• Letni donos portfelja iz finančnega toka Sklada, glede na njegovo 
tržno vrednost, je znašal 6,4 % glede na TOM in 9,6 % glede na EUR. 
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5. Mnenja in ugotovitve Nadzornega odbora Sklada o poslovanju 
Sklada v letu 2003 

5.1 Ugotovitve Nadzornega odbora o finančnem poslovanju Sklada 
v letu 2003 

Nadzorni odbor ugotavlja: 

• Od januarja do aprila leta 2003 je Nuklearna elektrarna Krško 
celotno električno energijo dobavila slovenskemu 
elektrogospodarstvu. Po uveljavitvi meddržavne pogodbe, pa je NEK 
polovico električne energije od aprila 2003 dalje dobavila tudi 
hrvaškemu elektrogospodarstvu. 

• NE Krško in ELES GEN d.o.o sta za leto 2003 v celoti poravnala 
tekoče obveznosti. 

• Sklad je zbrana sredstva investiral skladno s sprejetimi stališči iz 
Strategije nalaganja finančnih sredstev in Naložbene politike iz leta 
2003. 

• Nadzorni odbor ocenjuje, da je Sklad tudi v letu 2003 posloval 
uspešno. Presegel je zastavljene cilje in dosegel, da so se izvajala vsa 
določila Zakona o Skladu. 

5.2 Mnenje o poslovanju Sklada je Nadzorni odbor Sklada 
oblikoval na osnovi: 

• Poročila o poslovanju Sklada v letu 2003, katerega je Upravni odbor 
Sklada sprejel na 9. seji 1. marca 2004, 

• dodatne predstavitve o poslovanju Sklada za leto 2003, katero sta 
podala predsednik UO Sklada, g. Branko Jane ter direktor Sklada, 
g. Milan Venek, 

• mnenja pooblaščenega revizorja KPMG Slovenija, podjetja za 
revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., k računovodskim izkazom 
ter Poročilu o poslovanju Sklada za leto 2003, 

• soglasja Vlade Republike Slovenije k računovodskim izkazom in 
poslovnemu poročilu Sklada za leto 2003, ki ga je izdala na svoji 
80. redni seji dne 24. junija 2004, 
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• tekočega spremljanja delovanja Sklada skozi periodična poročila 
služb Sklada. 

Poročilo za leto 2003 ter računovodski izkazi, ki jih sestavljajo 
bilanca stanja na dan 31.12.2003, izkaz prihodkov in odhodkov 
drugih uporabnikov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter 
izkaz računa financiranja za poslovno leto 2003 podajajo resnično 
in pošteno sliko finančnega stanja in poslovanja Sklada za leto 
2003. 

6. Predlogi Nadzornega odbora Sklada Državnemu zboru Republike 
Slovenije 

Nadzorni odbor Sklada predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, 
da: 

1. obravnava ter sprejme poročilo Nadzornega odbora Sklada za leto 
2003; 

2. zadolži Vlado Republike Slovenije, da: 

• sprejme sklep, s katerim nalaga ELES GEN-u d.o.o., da na podlagi 
novega Programa razgradnje NEK in odlaganja NSRAO ter IJG, prične 
vplačevati v Sklad prispevek, ki je določen v novem Programu 
razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG; 

• pripravi program ukrepov, ki jih bo izvedla v primeru, da Republika 
Hrvaška ne bo izvajala obveznosti iz Pogodbe med Vlado Republike 
Slovenije in Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih 
razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in 
razgradnjo. 

Nadzorni odbor Sklada hkrati poziva Državni zbor Republike Slovenije, 
da: 

• pripravi odgovore na vprašanje, na kakšen način bo zagotovljeno in 
kdo bo odgovoren za medsebojno redno obveščanje o višini zbranih 
sredstev v slovenskem in hrvaškem skladu; 

• sprejme avtentično razlago drugega odstavka 17. člena Pogodbe med 
Vlado Republike Slovenije in Republiko Hrvaško ter prouči 
upravičenost odpisa teijatev do NEK v višini 8.435.777.145,15 SIT, ki 
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jih je Upravni odbor Sklada odpisal na osnovi Pogodbe med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih 
in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim 
izkoriščanjem in razgradnjo. 

• zadolži Vlado RS, da pripravi sistemsko rešitev plačevanja 
nadomestila občinam za omejeno rabo prostora za skladiščenje nizko 
in srednje radioaktivnih odpadkov do leta 2008 ter da se v Program 
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih 
odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva vključi plačilo tega 
nadomestila. Opozarjamo, da nadomestilo občinam plačuje samo 
slovenska stran, čeprav so odpadki last obeh držav. 

• sprejme spremembe Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK 
in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK - uradno prečiščeno 
besedilo ( Ur. 1. RS št. 47/03 ) in sicer: 
- iz imena Zakona o Skladu mora biti razvidno, da zakon ureja 

zbiranje le polovice vseh potrebnih sredstev za razgradnjo in 
odlaganje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega 
goriva, nastalih v času obratovanja in razgradnje NEK, 

- ime Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje 
radioaktivnih odpadkov je potrebno spremeniti oziroma uskladiti z 
gornjo določbo tako, da bo razvidno, da gre za slovenski sklad za 
financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz NEK. 

- iz določb 4.člena Zakona o skladu mora biti razvidno, da je 
zavezanec za obračun in vplačilo sredstev za namene varnega 
skladiščenja in končnega odlaganja izrabljenega goriva in 
radioaktivnih odpadkov iz NEK ter varno razgradnjo NEK , ELES 
GEN d.o.o. (Prvi stavek 4. člena Zakona o Skladu se črta v celoti); 

- v celoti se črta 5. člen zakona o Skladu. 

Predsednica Nadzornega dbora 
Sklada za financiranje razgradnje 
NEK in za odlaganje RAO iz NEK 

Eva Pučnik Bitenc l.r. 
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Revizorjevo poročilo 

Nadzornemu odboru 

Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje RAO iz NEK 

Revidirali smo priloženo bilanco stanja SKLADA ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK 
IN ZA ODLAGANJE RAO IZ NEK, na dan 31. decembra 2003 ter z njo povezane izkaz 
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz 
računa financiranja in pojasnila k računovodskim izkazom za tedaj končano leto. Pregledali smo 
tudi Poročilo o poslovanju Sklada v letu 2003, ki gaje sestavila uprava. Za te računovodske 
izkaze in prilogo k njim je odgovorna uprava sklada. Naša naloga je na podlagi revizije izraziti 
mnenje o teli računovodskih izkazih. 

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja, ki jih je izdalo 
Mednarodno združenje računovodskih strokovnjakov in drugimi pravili revizijske stroke, kijih 
sprejema Slovenski inštitut za revizijo. Ti zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za 
pridobitev primernega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih 
navedb. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v 
računovodskih izkazih. Revizija vključuje tudi presojanje uporabljenih računovodskih načel in 
pomembnih ocen uprave ter ovrednotenje celovite predstavitve računovodskih izkazov in 
presojo vsebinske skladnosti poslovnega poročila z računovodskimi izkazi, ki so sestavni del 
letnega poročila. Prepričani smo, daje naša revizija primerna podlaga za naše mnenje. 

Po našem mnenju so računovodski izkazi s prilogo iz prvega odstavka resnična in poštena slika 
finančnega stanja sklada na dan 31. decembra 2003 ter poslovnega izida njegovega poslovanja v 
tedaj končanem letu v skladu z določbami Zakona o računovodstvu. 

Poročilo o poslovanju Sklada v letu 2003 je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. 

Tanja Medvešek, univ. dipl.ckon., l.r. 

pooblaščeni revizor 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon., l.r. 

pooblaščeni revizor 

direktor 

K P MG Slovenija, do.c. 

Ljubljana, 30. april 2004 
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Sklep o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA 0 

DOLOČITVI ŠTEVILA MEST POSLANSKIH SKUPIN V 

delovnih telesih državnega zbora republike 

SLOVENIJE IN O DOLOČITVI POSLANSKIH SKUPIN, 

KI JIM PRIPADAJO MESTA PREDSEDNIKOV IN 

PODPREDSEDNIKOV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA 

ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

^ŽAVNI ZBOR 
Republike Slovenije 
Predsednik 

^evilka: 020-02/92-28 
Ljubljana, 14. december 2004 

sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa 
0 določitvi števila mest poslanskih skupin v 
Klovnih telesih državnega zbora 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN O DOLOČITVI 

OSLANSKIH SKUPIN, KI JIM PRIPADAJO MESTA 
^Redsednikov in podpredsednikov delovnih 
■eles državnega zbora 

Podlagi 5. alinee 6. odstavka 21. člena poslovnika Državnega 
*bora (Ur l.RS, 35/2002 in 60/2004) je Kolegij predsednika 
Državnega zbora na seji dne 14.12.2004 sprejel naslednji 

SKLEP 
0 spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi števila mest 
p°slanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora Republike 
Sl°venije in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta 
Predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega 
*bora. 

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi števila 
^est poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora 
Republike Slovenije in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo 
'"esta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles 

Državnega zbora (Poročevalec št. 116/2004) se spremeni in 
dopolni v naslednjem: 

a) » točki 3 /KOMISIJA 7A NAD70R PRORAČUNA IN DRUGIH 
JAVNIH FINANC/ 

se črta besedilo: 

"Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto" 

b) v točki 5. /KOMISIJA ZA PETICIJE TER ZA ČLOVEKOVE 
PRAVIC F IN FNAKE MOŽNOSTI / 

se doda besedilo, ki se glasi: 

"Mesto podpredsednika pripada Poslanski skupini Poslanski 
klub Liberalne demokracije Slovenije." 

C) V točki 6. / KOMISIJA 7A ODNOSE S I OVENCI V 
7AMFJSTVIJ IN PO SVETU/ 

se doda besedilo, ki se glasi: 

" Poslanska skupina demokratične stranke upokojencev 
Slovenije 1 mesto." 

se besedilo spremeni tako, da se glasi: 

"Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 6 mest 
Polanca italijanske in madžarske narodne skupnosti 1 mesto." 
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* PREHRANO?DBOR ZA kmetijstvo gozdarstvo in 

se doda besedilo, ki se glasi: 

"Poslanska skupina Nove Slovenije 2 mesti. 
Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti 1 
mesto." 

f) v točki 12. / ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO 

se besedilo spremni tako, da se glasi: 

"Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 3 mesta 
Poslanka skupina Združene liste socialnih demokratov 1 
mesto 
Polanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto." 

g) v točki 15. /ODBOR ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN 
REGIONALNI RAZVOJ/ 

se besedilo spremni tako, da se glasi: 

"Poslanka skupina Združene liste socialnih demokratov 2 
mesti" 

h) v točki 19. / ODBOR ZA KULTURO. ŠOLSTVO IN ŠPORT/ 

se besedilo spremeni tako, da se glasi: 

"Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 5 mest. 

I) v točki 21. /ODBOR ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE/ 

se besedilo spremeni tako, da se glasi: 

" Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 7 mest. 
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 mesto." 

k) Za besedilom točke 22. se doda nova točka 23., k' se 

glasi: 

"23. 
V Ustavni komisiji imajo poslanske skupine naslednje števil" 
članov: 

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 7 mest. 
Poslanska skupina PK Liberalne demokracije Slovenije 6 mest. 
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 3 
mesti, 
Poslanska skupina Nove Slovenije 2 mesti, 
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 2 mesti, 
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto. 
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojence^ 
Slovenije 1 mesto, 

Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke. 
Mesto podpredsednika pripada Poslanski skupini Poslanski klub 
Liberalne demokracije Slovenije." 

PREDSEDNIC- 
France Cukjati, dr. me" 
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Obvestila o 

SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH 

TELES DRŽAVNEGA ZDORA RS 

' Mandatno - volilna komisija 

" Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ 

' Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu 

* Odbor za promet 

* Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

* Odbor za finance in monetarno politiko 

' Odbor za zunanjo politiko 

* Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 

* Odbor za zdravstvo 

* Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide 

' Odbor za kulturo, šolstvo in šport 

)" Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj 

* Odbor za zadeve Evropske unije 
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OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 11 

DELOVNO TELO MANDATNO-VOLILNA KOMISIJA 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLAN MARIJAN POJBIČ 

DOSEDANJI ČLAN FRANC PUKŠIČ (do 3.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 17.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 12* 

DELOVNO TELO ODBOR ZA NADZOR PRORAČUNA IN 
DRUGIH JAVNIH FINANC 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE NACIONALNE STRANKE 

NOVI ČLAN . 

DOSEDANJI ČLAN BOGDAN BAROVIČ 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 14.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 13* 

DELOVNO TELO KOMISIJA ZA ODNOSE S SLOVENCI V 
ZAMEJSTVU IN PO SVETU 

POSLANSKA SKUPINA DEMOKRATIČNE STRANKE UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 

NOVI ČLAN MAG. FRANC ŽNIDARŠIČ 

DOSEDANJI ČLAN 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 14.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 14* 

DELOVNO TELO ODBOR ZA PROMET 
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POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLAN ZVONKO ČERNAČ 

DOSEDANJI ČLAN 

SPREMEMBA VEUA OD VKLJUČNO 17.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 15* 

DELOVNO TELO ODBOR ZA PROMET 

POSLANSKA SKUPINA POSLANCA ITALIJANSKE IN MADŽARSKE 
NARODNE SKUPNOSTI 

NOVA ČLANICA MARIA POZSONEC 

DOSEDANJI ČLAN _ 

SPREMEMBA VEUA OD VKLJUČNO 14.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 16* 

DELOVNO TELO ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO 

POSLANSKA SKUPINA NOVE SLOVENIJE 

NOVA ČLANICA MARJETKA UHAN 

DOSEDANJI ČLAN . 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 14.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 17* 

DELOVNO TELO ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO 

POSLANSKA SKUPINA POSLANCA ITALIJANSKE IN MADŽARSKE 
NARODNE SKUPNOSTI 
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NOVA CLANICA MARIA POZSONEC 

DOSEDANJI ČLAN 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 14.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 18* 

DELOVNO TELO ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO 
POLITIKO 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLAN 

DOSEDANJI ČLAN MAG. ANDREJ VIZJAK (do 3.12.2D04) 

SPREMEMBA VEUA OD VKLJUČNO 14.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 19 

DELOVNO TELO ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO 
POLITIKO 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVA ČLANICA POLONCA DOBRAJC 

DOSEDANJI ČLAN ANDREJ BRUČAN, spec.ak.st. (do 3.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 17.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 20* 

DELOVNO TELO ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO 
POLITIKO 

POSLANSKA SKUPINA ZDRUŽENE LISTE SOCIALNIH DEMOKRATOV 

NOVI ČLAN _ 

DOSEDANJI ČLAN ni bil določen 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 14.12.2004 
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OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 21* 

DELOVNO TELO ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO 
POLITIKO 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE NACIONALNE STRANKE 

NOVI ČLAN BOGDAN BAROVIČ 

DOSEDANJI ČLAN 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 14.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 22 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLAN MIRO PETEK 

DOSEDANJI ČLAN FRANC PUKŠIČ (do 3.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 14.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 23 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLAN JOŽEF FICKO 

DOSEDANJI ČLAN MIROSLAV LUCI (do 9.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 17.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 24 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 
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POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLAN ZVONKO ČERNAČ 

DOSEDANJI ČLAN DR. MILAN ZVER (do 3.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 17.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 25* 

DELOVNO TELO ODBOR ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN 
REGIONALNI RAZVOJ 

POSLANSKA SKUPINA ZDRUŽENE LISTE SOCIALNIH DEMOKRATOV 

NOVA ČLANICA BREDA PEČAN 

DOSEDANJI ČLAN . 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 14.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 26 

DELOVNO TELO ODBOR ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN 
REGIONALNI RAZVOJ 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLANI JOŽEF FICKO 

DOSEDANJI ČLAN MIROSLAV LUCI (do 9.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 17.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 27 

DELOVNO TELO ODBOR ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN 
REGIONALNI RAZVOJ 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLANI MARIJAN POJBIČ 

DOSEDANJI ČLAN FRANC PUKŠIČ (do 3.12.2004) 

poročevalec, št. 123 32 28. december 2$ 



[ SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 17.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 28 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZDRAVSTVO 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVA ČLANICA POLONCA DOBRAJC 

DOSEDANJI ČLAN ANDREJ BRUČAN, spec.ak.st. (do 3.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 17.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 29 

DELOVNO TELO 

i 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLAN JOŽEF FICKO 

DOSEDANJI ČLAN MIROSLAV LUCI (do 9.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 17.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 30 

DELOVNO TELO 
i 

ODBOR ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN INVALIDE 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLAN IVAN GRILL 

DOSEDANJI ČLAN MAG. ANDREJ VIZJAK (do 3.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 17.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 31 

DELOVNO TELO ODBOR ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN INVALIDE  
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POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLAN MARIJAN POJBIČ 

DOSEDANJI ČLAN MIRO PETEK 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 17.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 32* 

DELOVNO TELO 
1 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO IN ŠPORT 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLAN 

DOSEDANJI ČLAN DR. MILAN ZVER (do 3.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 14.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 33 

DELOVNO TELO ODBOR ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN 
TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLAN IVAN GRILL 

DOSEDANJI ČLAN MAG. ANDREJ VIZJAK (do 3.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 17.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 34* 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLAN IVAN GRILL 

DOSEDANJI ČLAN . 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 17.12.2004 
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OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 35 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVA ČLANICA POLONCA DOBRAJC 

DOSEDANJI ČLAN ANDREJ BRUČAN, spec.ak.st. (do 3.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 17.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 36 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

NOVI ČLAN ZVONKO ČERNAČ 

DOSEDANJI ČLAN DR. MILAN ZVER (do 3.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 17.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 37* 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE 

POSLANSKA SKUPINA NOVE SLOVENIJE 

NOVI ČLAN . 

DOSEDANJA ČLANICA MARJETKA UHAN 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 14.12.2004 
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Sklep o 

IMENOVANJU PREDSEDNIKA IN 

PODPREDSEDNIKA USTAVNE KOMISIJE 

DRŽAVNEGA ZDORA RS 

SKLEP O IMENOVANJU PREDSEDNIKA IN PODPREDSEDNIKA USTAVNE 
KOMISIJE DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

EPA 71-IV 
Številka: 020-02/92-28/102 

Na podlagi 174., 200. in 112. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. decembra 2004 sprejel 

SKLEP 
o imenovanju predsednika in podpredsednika 

Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije 

V Ustavno komisijo Državnega zbora Republike Slovenije se imenujeta: 

za predsednika: 

France CUKJATI, Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 

za podpredsednika: 

dr. Slavko GABER, Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije 
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Sklep o 

IMENOVANJU PODPREDSEDNICE KOMISIJE 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

PETICIJE TER ZA ČLOVEKOVE PRAVICE IN ENAKE 

možnosti 

SKLEP O IMENOVANJU PODPREDSEDNICE KOMISIJE DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PETICIJE TER ZA ČLOVEKOVE PRAVICE IN ENAKE 
MOŽNOSTI 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

EPA 69-IV 
Številka: 020-02/92-28/18 

Na podlagi 32., 200. in 112. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. decembra 2004 sprejel 

SKLEP 
o imenovanju podpredsednice 

Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije ter za človekove pravice in 
enake možnosti 

V Komisijo Državnega zbora Republike Slovenije za peticije ter za človekove 
pravice in enake možnosti 

se imenuje: 

za podpredsednico: 

Majda ŠIRCA, Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije. 
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Obvestilo o 

SESTAVI DELOVNEGA TELESA 

DRŽAVNEGA ZBORA RS 

- Ustavna komisija 

Ustavna komisija* 

Predsednik: 

1. France CUKJATI, PS SDS 

Podpredsednik: 

2. dr. Slavko GABER, PS PK LDS 

Članice/člani: 

3. mag. Branko GRIMS, PS SDS 
4. Eva IRGL, PS SDS 
5. Jožef JEROVŠEK, PS SDS 
6. Branko MARINIČ, PS SDS 
7. Rudolf PETAN, PS SDS 
8. Marijan POJBIČ, PS PK LDS 
9. Anton ANDERLIČ, PS PK LDS 
10. Darja LAVTIŽAR BEBLER, PS PK LDS 
11. dr. Marko PAVLIHA, PS PK LDS 
12. mag. Anton ROP, PS PK LDS 
13. Majda ŠIRCA, PS PK LDS 
14. Aurelio JURI, PSZLSD 
15. Bojan KONTIČ, PS ZLSD 
16. Miran POTRČ, PS ZLSD 
17. Anton KOKALJ, PS NSi 
18. Marjetka UHAN, PS NSi 
19. Josip BAJC, PS SLS 
20. Jakob PRESEČNIK, PS SLS 
21. Sašo PEČE, PS SNS 
22. mag. Franc ŽNIDARŠIČ, PS DeSUS 

OPOMBA: 
* Kolegij predsednika Državnega zbora je Sklep spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora Republike 
Slovenije in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in 
podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora sprejel na 8. seji, dne 14.12.2004. 
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Podjetje: _    
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Naročam  izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije 

Datum:    

podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:  

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
SUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

^Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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