
SPREJETE ODLOČITVE NA 32. SEJI DRŽAVNEGA ZBORA OD 10. 7. 201 DO 14. 7. 

2017 

 

1. točka - Vprašanja poslank in poslancev (obravnavano 10. 7. 2017 in 11. 7. 

2017 – glasovanje o predlogih sklepov) 

 
2. točka - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški 

službi (ZZdrS-F), nujni postopek, EPA 2074-VII (obravnavano 12. 7. 
2017) 

 
Državni zbor je Zakon sprejel 12. 7. 2017. 
 
3. točka - Predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski 

proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 (ZUOPPKP), nujni postopek, 
EPA 2082-VII (obravnavano 12. 7. 2017) 

 
Državni zbor je Zakon sprejel 12. 7. 2017. 
 
4. točka - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega 

zakonika (PZ-G), skrajšani postopek, EPA 1999-VII (obravnavano 14. 
7. 2017) 

 
Državni zbor je Zakon sprejel 14. 7. 2017. 
 
5. točka - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

cestninjenju (ZCestn-A), skrajšani postopek, EPA 2017-VII 
(obravnavano 14. 7. 2017) 

 
Državni zbor je Zakon sprejel 14. 7. 2017. 

 
6. točka - Predlog zakona o spremembah Zakona o varnosti v železniškem 

prometu (ZVZelP-G), skrajšani postopek, EPA 2018-VII  (obravnavano 
14. 7. 2017) 

 
Državni zbor je Zakon sprejel 14. 7. 2017. 

 
7. točka - Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju (ZPIZ-2E), skrajšani postopek, EPA 1989-VII 
(obravnavano 12. 7. 2017) 

 
Državni zbor je Zakon sprejel 12. 7. 2017. 

 
8. točka - Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika državnega zbora 

(PoDZ-1E), skrajšani postopek, EPA 2019-VII (obravnavano 12. 7. 
2017) 

 
Državni zbor je spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora sprejel 12. 7. 
2017. 

 
9. točka - Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o državljanstvu Republike 

Slovenije (ZDRS-E), skrajšani postopek, EPA 1965-VII (obravnavano 
12. 7. 2017) 

 
Državni zbor je Zakon sprejel 12. 7. 2017. 

 
  



10. točka - Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstveni ustreznosti 
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS-B), 
skrajšani postopek, EPA 1980-VII (obravnavano 13. 7. 2017) 

 

Državni zbor je 13. 7. 2017 na podlagi razlage Komisije za poslovnik z dne 9. 12. 2009 

ugotovil, da je postopek obravnave Predloga zakona končan. 

 
11. točka - Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-N), skrajšani 
postopek, EPA 1988-VII (obravnavano 13. 7. 2017) 

 

Državni zbor je 13. 7. 2017 na podlagi razlage Komisije za poslovnik z dne 9. 12. 2009 

ugotovil, da je postopek obravnave Predloga zakona končan. 

 
12. točka - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu 

(ZBan-2A), skrajšani postopek, EPA 1966-VII (obravnavano 14. 7. 
2017) 

 
Državni zbor je Zakon sprejel 14. 7. 2017. 

 
13. točka - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A), druga obravnava, EPA 
1808-VII (obravnavano 12. 7. 2017) 

 

Državni zbor je 12. 7. 2017 na podlagi razlage Komisije za poslovnik z dne 9. 12. 2009 

ugotovil, da je postopek obravnave Predloga zakona končan. 

 
14. točka - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C), druga obravnava, EPA 
1901-VII (obravnavano 11. 7. 2017) 

 

Državni zbor je Zakon sprejel 11. 7. 2017.  

 
15. točka - Predlog zakona o spremembi Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E), 

druga obravnava, EPA 1832-VII (obravnavano 13. 7. 2017 in 14. 7. 
2017) 

 
Državni zbor je 14. 7. 2017 sklenil, da Predlog zakona ni primeren za nadaljnjo 

obravnavo, zato je zakonodajni postopek o Predlogu zakona končan. 

 
16. točka - Predlog zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami (ZOPOPP), druga obravnava, EPA 1897-VII 
(obravnavano 11. 7. 2017 in 14. 7. 2017 - tretja obravnava) 

 

Državni zbor je Zakon sprejel 14. 7. 2017.  

 
17. točka - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni 

plači (ZMinP-B), druga obravnava, EPA 1944-VII (obravnavano 13. 7. 
2017 in 14. 7. 2017) 

 
Državni zbor je 14. 7. 2017 sklenil, da Predlog zakona ni primeren za nadaljnjo 

obravnavo, zato je zakonodajni postopek o Predlogu zakona končan. 

 
  



 
19. točka - Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), prva obravnava, EPA 

2001-VII (obravnavano 11. 7. 2017) 
 

Državni zbor je 11. 7. 2017 sprejel sklep, da je Predlog zakona primeren za nadaljnjo 

obravnavo. 

 
20. točka - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih 

(ZS-M), prva obravnava, EPA 2042-VII (obravnavano 13. 7. 2017 in 14. 
7. 2017) 

 
Državni zbor je 14. 7. 2017 sprejel sklep, da je Predlog zakona primeren za nadaljnjo 

obravnavo. 

 
21. točka - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem 

tožilstvu (ZDT-1C), prva obravnava, EPA 2043-VII (obravnavano 13. 7. 
2017 in 14. 7. 2017) 

 
Državni zbor je 14. 7. 2017 sprejel sklep, da je Predlog zakona primeren za nadaljnjo 

obravnavo. 

 
22. točka - Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med 

Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike ter Upravnega 
dogovora med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike 
za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko 
Slovenijo in Združenimi državami Amerike (BUSSV), EPA 940-VI 
(obravnavano 11. 7. 2017) 

 

Državni zbor je Zakon sprejel 11. 7. 2017.  

 
23. točka - Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 

Slovenije in Vlado Črne gore o sodelovanju v kulturi in 
izobraževanju (BMNSKI), EPA 1513-VII (obravnavano 11. 7. 2017) 

 

Državni zbor je Zakon sprejel 11. 7. 2017.  

 
24. točka - Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s stanjem na 

področju korupcije v Republiki Sloveniji, EPA 1990-VII (obravnavano 
13. 7. 2017 in 14. 7. 2017) 

 
Državni zbor je 14. 7. 2017 sklenil, da Predlog priporočila ni primeren za nadaljnjo 

obravnavo, zato je postopek obravnave Predloga priporočila končan. 

 
25. točka - Predlog priporočila v zvezi z neaktivnostjo ministra za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana pri izgubi najboljših 

kmetijskih zemljišč pri projektu Magna, EPA 2044-VII (obravnavano 

14. 7. 2017) 

 
Državni zbor je 14. 7. 2017 na podlagi razlage Komisije za poslovnik z dne 9. 12. 2009 

ugotovil, da je postopek obravnave Predloga priporočila končan. 

 
  



26. točka - Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za morebitno spremembo 

zakonodaje, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja 

terorizma, ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za 

ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi 

suma vplivanja oziroma vpletenosti v domnevno pranje denarja in 

financiranje terorizma, financiranje jedrske proliferacije ter 

financiranje aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini 

v Novi Ljubljanski banki d.d. s strani državljanov Islamske republike 

Iran in z njimi povezanimi gospodarskimi subjekti ter za domnevno 

neizvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so 

jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija, EPA 2053-VII 

(obravnavano 11. 7. 2017) 

Državni zbor je parlamentarno preiskavo odredil 11. 7. 2017. 

 
27. točka - Mandatno-volilne zadeve (obravnavano 14. 7. 2017) 
 
a. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, 

podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za 
ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 
6 Termoelektrarne Šoštanj, EPA 2130-VII 
 

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 - Odi. US), 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 - Odi. US), 112. člena Poslovnika državnega 

zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) ter Akta 

o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 8/15) je Državni zbor na seji 

14. julija 2017 sprejel 

S K L E P  
 

o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, 

članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične 

odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne 

Šoštanj 
 

I. 

 

V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov 

članov Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih 

funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj (Uradni list RS, št. 16/15, 44/15, 

51/15, 69/15, 19/16, 67/16, 8/17 in 14/17) se: 

- v drugem odstavku I. točke besedilo 

»Poslanska skupina Združena levica« 

nadomesti z besedilom 

»Poslanska skupina Levica«, 

- v II. točki besedilo 

»Matjaž HANŽEK, PS ZL« 
 

nadomesti z besedilom 

»Matjaž HANŽEK, nepovezani poslanec, na predlog PS Levica« 

in besedilo 



»Violeta TOMIĆ, PS ZL« 
 

nadomesti z besedilom 

»Violeta TOMIĆ, PS Levica«. 
 

II. 

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

 
b. Predlog sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov 

in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega 
pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja 
aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi Ljubljanski banki 
d.d, EPA 2129-VII 

 

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena Zakona o parlamentarni 
preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94 - KZ), 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 - Odi. US), 112. 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. 37/17) je Državni zbor na seji 14. julija 

2017 sprejel 

S K L E P  
 

o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in 
namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega 

pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja 
aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi Ljubljanski 

banki d.d. 
 

I. 

Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 5 članov in 5 namestnikov 

članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora. 
 

V Preiskovalni komisiji ima: 

Poslanska skupina Stranke modernega centra 1 člana in 1 namestnika člana, 

Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 člana in 1 

namestnika člana, 

Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1 namestnika člana, 

Poslanska skupina Levica 1 člana in 1 namestnika člana, 

Poslanska skupina Nove Slovenije - krščanskih demokratov 1 člana in 1 namestnika 

člana, 
 

II. 

V Preiskovalno komisijo se imenujejo: 

za člane: 

 

Jani (Janko) MÖDERNDORFER, PS SMC       

Ivan HRŠAK, PS DeSUS 
Matjaž NEMEC, PS SD 

dr. Franc TRČEK, PS Levica 

Jernej VRTOVEC, PS NSi 
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za namestnike članov: 

 

dr. Jasna MURGEL, PS SMC 

Benedikt KOPMAJER, PS DeSUS 

Matjaž HAN, PS SD 
Violeta TOMIĆ, PS Levica 

mag. Matej TONIN, PS NS 

 

izmed članov se imenujeta: 

za predsednika: 

Jani (Janko) MÖDERNDORFER, PS SMC 

za podpredsednika: 

dr. Franc TRČEK, PS Levica 

III. 
 

Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor. 
 
c. Ugotovitev prenehanja mandata članoma Programskega sveta RTV Slovenija - 

imenovanih na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o 
Radioteleviziji Slovenija, EPA 2128-VII 

 
Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list 
RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odločba US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 
9/14) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se je Državni zbor na seji dne 14. julija 2017 
seznanil z naslednjima 
 

S K L E P O M A  
 
o ugotovitvi prenehanja mandata članoma Programskega sveta RTV Slovenija - 

imenovanih na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena 
Zakona o Radioteleviziji Slovenija 

 
1. Ugotovi se, da je Domen Savič odstopil z mesta člana Programskega sveta 

Radiotelevizije Slovenija, na katerega je bil imenovan na podlagi sedme alineje 
šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, zato mu na 
podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija preneha 
mandat člana Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija. 

 
2. Ugotovi se, da je Miran Zupanič odstopil z mesta člana Programskega sveta 

Radiotelevizije Slovenija, na katerega je bil imenovan na podlagi sedme alineje 

šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, zato mu na 

podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija preneha 

mandat člana Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija. 


