
SPREJETE ODLOČITVE NA 24. SEJI DRŽAVNEGA ZBORA OD 22. 4. 2014 DO 28. 4. 2014 
 
 
1. točka - Vprašanja poslank in poslancev (obravnavano 22. 4. 2014) 
 
2. točka - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-

N), nujni postopek, EPA 1900-VI (obravnavano 23. 4. 2014) 
 
Državni zbor je Zakon sprejel 23. 4. 2014. 
 
3. točka -    Predlog zakona o spremembi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb 

(ZŽNPO-B), skrajšani postopek, EPA 1834-VI (obravnavano 25. 4. 2014)  
  
Državni zbor je Zakon sprejel 28. 4. 2014. 
 
4. točka -   Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju 

omejevanja  konkurence (ZPOmK-1E), skrajšani postopek, EPA 1841-VI 
(obravnavano 25. 4. 2014) 

 
Državni zbor je Zakon sprejel 28. 4. 2014. 
 
5. točka -     Predlog zakona o spremembah Zakona o vojnih veteranih (ZVV-D), skrajšani 

postopek, EPA 1717 - VI (obravnavano 23. 4. 2014) 
 
Državni zbor je Zakon sprejel 23. 4. 2014. 
 
6. točka -   Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 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), skrajšani postopek, EPA 1825 - VI (obravnavano 23. 4. 2014) 

                     
Državni zbor je Zakon sprejel 23. 4. 2014. 
 
7. točka - Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), 

tretja obravnava, EPA 1680 - VI (obravnavano 23. 4. 2014) 
  
Državni zbor je Zakon sprejel 23. 4. 2014. 
 
8. točka -         Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem   
                        preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-F), tretja obravnava, EPA 1601 - VI 
  (obravnavano 25. 4. 2014) 
 
Državni zbor je Zakon sprejel 28. 4. 2014. 
 
9. točka - Predlog zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov 

(ZPZPŠ), druga obravnava, EPA 1741 - VI  
 
Državni zbor je v okviru dnevnega reda na podlagi predloga poslanca Jožefa Kavtičnika sklenil, 
da se navedeni Predlog zakona umakne z dnevnega reda 24. seje Državnega zbora. 
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10. točka - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in  
  strokovnem izobraževanju (ZPSI-1A), prva obravnava, EPA 1866 - VI   
  (obravnavano 28. 4. 2014) 
 
Državni zbor je 28. 4. 2014 odločal o predlogu sklepa, da je Predlog zakona primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 
Državni zbor sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o Predlogu zakona končan. 
 
11. točka - Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnih financah (ZJF-

H), prva obravnava, EPA 1856 - VI (obravnavano 28. 4. 2014) 
 
Državni zbor je 28. 4. 2014 odločal o predlogu sklepa, da je Predlog zakona primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 
Državni zbor sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o Predlogu zakona končan. 
 
12. točka -    Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ugotavljanju 

katastrskega dohodka (ZUKD-1C), prva obravnava, EPA 1894-VI 
(obravnavano 25. 4. 2014) 

 
Državni zbor je 28. 4. 2014 sklenil, da je Predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 
13. točka - Predlog zakona 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-
1), EPA 1956 - V (obravnavano 28. 4. 2014) 

  
Državni zbor je Zakon sprejel 28. 4. 2014.  
 
14. točka - Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 

Vlado Republike Srbije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih 
podatkov (BRSIMVT), EPA 633 - VI (obravnavano 28. 4. 2014) 

 
Državni zbor je Zakon sprejel 28. 4. 2014. 
 
15. točka -  Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 

Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o izmenjavi in medsebojnem 
varovanju tajnih podatkov (BBHIMVTP), EPA 999-VI (obravnavano 28. 4. 
2014) 

 
Državni zbor je Zakon sprejel 28. 4. 2014. 
 
16. točka - Predlog zakona 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), EPA 1863 - VI (obravnavano 28. 4. 2014) 

 
Državni zbor je Zakon sprejel 28. 4. 2014. 
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16.A točka - Zahteva skupine poslank in poslancev, da Državni zbor ponovno odloči o 
odločitvi Kolegija predsednika Državnega zbora, da se Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-C), EPA 
1883-VI, obravnava po skrajšanem postopku (obravnavano 22. 4. 2014) 

 
Državni zbor je 22. 4. 2014 odločal o Predlogu sklepa, da se navedeni predlog zakona 
obravnava po skrajšanem postopku. 
Državni zbor sklepa ni sprejel, zato bo Predlog zakona obravnaval po rednem postopku. 
 
17. točka - Mandatno-volilne zadeve (obravnavano 28. 4. 2014) 
   

a.  Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne   
 sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, EPA 1880-VI 
 

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 
75/12 – ZSPDSLS-A in 63/13) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 
92/07 – uradno prečiščeno besedilo,105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 28. aprila 2014 
sprejel 
 

S K L E P 
o izvolitvi v sodniško funkcijo 

 
V sodniško funkcijo se izvoli: 
 
 
Helena PAPEŽ,  na sodniško mesto okrožne sodnice 
     na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. 
 

b. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju 
predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov 
Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih 
skupin, EPA 1926-VI 
 

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi 
(Uradni list RS, št. 63/93, 63/94 – KZ in 55/11 – odločba US), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, 
tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 
63/93, 33/03 in 55/11 – odločba US) ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni 
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) in Akta o odreditvi 
parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 11/13) je Državni zbor na seji dne 28. aprila 2014 
sprejel 
 

S K L E P 
 

o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika 
ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev 

in oceno delovanja ekstremističnih skupin 
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I. 
 
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, 31/13 in 14/14) se spremeni: 
 
v besedilu I. točke: 
 
- se besedilo: 
 »Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 7 članov in 7 namestnikov 
 članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora.« 
 
 nadomesti z besedilom: 
 »Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 8 članov in 1 namestnika 
 člana, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora.« 
 
- in se besedilo: 
 »Poslanska skupina Pozitivna Slovenija 1 člana in 1 namestnika člana, 
 Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1 namestnika člana, 
 Poslanska skupina Državljanske liste 1 člana in 1 namestnika člana, 
 Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 člana in 1 
 namestnika člana,« 
 
 nadomesti z besedilom: 
 »Poslanska skupina Pozitivna Slovenija 2 člana in 1 namestnika člana, 
 Poslanska skupina Socialnih demokratov 2 člana, 
 Poslanska skupina Državljanske liste 2 člana, 
 Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 2 člana.« 
 
- ter se črta besedilo: 
 »Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 člana in 1 namestnika člana, 
 Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 člana in 1 namestnika člana, 
 Poslanska skupina Nove Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana.«; 
 
v besedilu II. točke: 

 
- razrešijo se: 
 član in podpredsednik: 
 Dragutin MATE, PS SDS 
 
 člani: 
 Franc PUKŠIČ, PS SLS 
 mag. Matej TONIN, PS NSi 
 
 namestniki članov: 
 mag. Melita ŽUPEVC, PS PS 
 Jožef JEROVŠEK, PS SDS 
 dr. Ljubica JELUŠIČ, PS SD 
 Polonca KOMAR, PS DL 
 Jasmina OPEC, PS SLS 
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 Marjana KOTNIK POROPAT, PS DeSUS 
 Iva DIMIC, PS NSi 
 
- imenujejo se: 
 za člane:                                             za namestnico člana: 
 Peter VILFAN, PS PS                               mag. Melita ŽUPEVC, PS PS 
 dr. Ljubica JELUŠIČ, PS SD 
 Polonca KOMAR, PS DL 
 Marjana KOTNIK POROPAT, PS DeSUS 
  
  

II. 
 
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor. 
 
 


