
Predlogi zakonov in aktov PS Zares (mandat 2008 - 2011)

Predlogi zakonov in aktov, ki so jih predlagali poslanci PS ZARES:

Predlogi zakonov
1. Zakon o spremembah Zakona o poslancih (skupina poslancev Cveta Zalokar Oražem, EPA 
589 - V) - status: zavrnjen
2. Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času 
finančne in gospodarske krize (ti. Kramarjev zakon) (Vili Trofenik, EPA 317 - V) - status: sprejet
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 
območij (skupina poslancev Franco Juri, EPA 1032 - V) - status: zavrnjen
4. Zakon o dopolnitvi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v 
Republiki Sloveniji (Vili Trofenik, EPA 1181 - V) - status: sprejet
5. Zakon o socialnem podjetništvu (Andreja Črnak Meglič in Tadej Slapnik, EPA 1199 - V) - 
status: sprejet
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (skupina poslancev Alojz Posedel, 
EPA 1786 - V) - status: zavrnjen
7. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (Cveta Zalokar Oražem, 
Vili Trofenik, Alojz Posedel EPA 1787 - V) - status: zavrnjen
8. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije 
(Cveta Zalokar Oražem, Vili Trofenik, Alojz Posedel EPA 1788 - V) - status: zavrnjen
9. Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (skupina poslancev Cveta Zalokar 
Oražem, EPA 1386 - V) - status: umik
10. Zakon o spremembah Zakona o poslancih (skupina poslancev Franci Kek, EPA 1719 - V) - 
status: sprejet
11. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (skupina poslancev Franco Juri, 
EPA 1173 - V) - status: zavrnjen
12. Zakon o zagotavljanju prostega dostopa do dokumentov o trgovini z orožjem v letih 
1990-1994 (skupina poslancev Tadej Slapnik, EPA 1831 - V) - status: v obravnavi (državni zbor 
ga zaradi zavlačevanja na Odboru za notranjo politiko (odbor ni končal obravnave) ni uvrstil na 
dnevni red zadnje seje) 
13. Zakon o dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih (Vili Trofenik, Alojz Posedel EPA 1860 - V) 
- status: sprejet
14. Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (skupina poslancev Franco Juri, EPA 
1973 - V) - status: sprejet
15. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije 
Slovenije (skupina poslancev Franco Juri, EPA 2014 - V) - status: sprejet
16. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-L) (skupina poslancev Majda Širca, EPA 2089 - V) - status: v 
obravnavi (državni zbor bo zakon obravnaval na zadnji izredni seji) 
17. Zakon o stanovanjskem kreditiranju državljanov z jamstvom države (Tadej Slapnik, EPA 
2110 - V) - status: v obravnavi
18. Zakon o dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona davčnem postopku 
(skupina poslancev Alojzij Potočnik, EPA 2121 - V) - status: v obravnavi
19. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Tadej Slapnik in Luka Juri, 
EPA 2179 - V) - status: v obravnavi



Predlogi aktov
1. Predlog  za  začetek postopka za ustanovitev občine Ankaran ter za določitev njenega 
območja (Franco Juri, EPA 173 - V) - status: sprejet
2. Zahteva za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev vseh dejstev in okoliščin ter 
ocenitev dejanskega stanja financiranja spornih menedžerskih prevzemov gospodarskih družb 
Istrabenz, holdinška družba, d.d. in Pivovarna Laško d.d. s strani bank oziroma kreditnih 
institucij v pretežni državni lasti (kreditne institucije znotraj NLB Skupine in NKBM d.d.) (v 
nadaljevanju: bank), pri čemer naj se ugotovi morebitna vpletenost posameznih nosilcev javnih 
funkcij in oceni njihov morebiten politični vpliv na dodeljevanje ti. tajkunskih posojil - posojila 
namenjena članom poslovodnih organov navedenih gospodarskih družb in z njimi povezanih 
pravnih in fizičnih oseb (ti. "slamnatih" podjetij, finančnih holdingov ipd.) za odkup gospodarske 
družbe, ki so jo vodili oziroma jo vodijo, oziroma njenega večinskega deleža; in za ugotovitev 
vseh dejstev in okoliščin ter ocenitev dejanskega stanja pravnih predpisov o prevzemih, ki so 
dopuščali omenjene sporne menedžerske prevzeme, pri čemer naj se ugotovi kdo od 
posameznih nosilcev javnih funkcij je bil za takšno stanje odgovoren (skupina poslancev Lojze 
Posedel, EPA 331 - V) - status:sprejet
3. Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin 
oziroma za spremembo njihovih območij - predlog za ustanovitev občine Ankaran (Franco Juri, 
EPA 317 - V) - status: sprejet
4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o izgradnji Bloka 6 Termoelektrarne 
Šoštanj (TEŠ 6) (skupina poslancev Tadej Slapnik, EPA 1601 - V) - status: zavrnjen
5. Predlog za sprejem avtentične razlage prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 
41.b člena Zakona o zdravniški službi (UL RS št. 72/06-UPB3, 15/08 ZPacP, 58/08 in 49/10 
Odl.US: U-I-270/08-10) (skupina poslancev Cveta Zalokar Oražem, EPA 1284 - V) - status: 
zavrnjen
6. Predlog za sprejem avtentične razlage 3.točke prvega odstavka 21.člena Zakona o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (skupina 
poslancev Alojzij Potočnik, EPA 1478 - V) - status: sprejet
7. Predlog za sprejem avtentične razlage 1.točke prvega odstavka 21.člena Zakona o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (skupina 
poslancev Borut Sajovic in Alojzij Potočnik, EPA 1816 - V) - status: sprejet
8. Predlog za sprejem avtentične razlage 192. čena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (skupina poslancev Alojzij Potočnik, EPA 2120 - V) - status: v obravnavi
9. Zahteva za oceno ustavnosti 1. in 2. člena Dopolnitev  Poslovnika Komisije Državnega 
zbora Republike Slovenije  po Zakonu o preprečevanju korupcije (Uradni list republike Slovenije, 
št. 42/09) (skupina poslancev Alojz Posedel, marec 2010) - status: zavržena s strani ustavnega 
sodišča

Predlogi zakonov in aktov, ki so jih pripravili poslanci PS ZARES in niso bili vloženi:

1. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  ZAKONA O DAVKU NA 
MOTORNA VOZILA (skupina poslancev Cveta Zalokar Oražem, marec 2009) 
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (Vili Trofenik, april 2009) 
3. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV 
(skupina poslancev Pavel Gantar, marec 2010) 



4. PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE Z 
OSNUTKOM USTAVNEGA ZAKONA ZA SPREMEMBO 83., 100 in 167. ČLENA (skupina poslancev 
Lojze Posedel in Franco Juri, april 2010)
5. PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE Z 
OSNUTKOM USTAVNEGA ZAKONA ZA SPREMEMBO 90. ČLENA (skupina poslancev Cveta Zalokar 
Oražem, maj 2010)
6. PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O ZAVAROVALNIŠTVU (Vili Trofenik, junij 
2010) 
7. PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE Z 
OSNUTKOM USTAVNEGA ZAKONA ZA SPREMEMBO 160. IN 162. ČLENA (skupina poslancev 
Cveta Zalokar Oražem, december 2010)
8. Zahteva za razpis posvetovalnega referenduma o spremembi 90. člena Ustave Republike 
Slovenije (skupina poslancev Franco Juri, november 2010) 
9. Zakon o spremembah Kazenskega zakonika (Franco Juri, januar 2011) 
10. PREDLOG  DOPOLNITEV POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA (Franco Juri, marec 2011) 
11. PRIPOROČILA ETIČNEGA RAVNANJA (ETIČNI KODEKS)  POSLANCEV DRŽAVNEGA 
ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE (Franco Juri, marec 2011) 
12. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o PARLAMENTARNEM NADZORU OVS 
(Tadej Slapnik, julij 2011) 

Predlogi zakonov in aktov, pri katerih so bili poslanci PS ZARES sopredlagatelji:

Predlogi zakonov
1. Zakon o dopolnitvi zakona o Vladi Republike Slovenije (skupina poslancev Bojan Kontič, 
EPA 37 - V) - status: sprejet
2. Zakon o spremembah Zakona o poslancih (skupina poslancev Bojan Kontič, EPA 38 - V) - 
status: sprejet
3. Zakon o začasni uvrstitvi določenih funkcij zakonodajne oblasti v plačne razrede (skupina 
poslancev Bojan Kontič, EPA 184 - V) - status: sprejet
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (skupina poslancev Miran Potrč, EPA 203 - V) - status: 
sprejet
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (skupina poslancev 
Luka Juri, EPA 422 - V) - status: sprejet
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih grobiščih (skupina poslancev Bojan 
Kontič, EPA 424 - V) - status: sprejet
7. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o žrtvah vojnega nasilja (skupina poslancev 
Bojan Kontič, EPA 425 - V) - status: sprejet
8. Zakon o spremembi Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah 
Evropske unije (skupina poslancev Darja Lavtižar Bebler, EPA 954 - V) - status: sprejet
9. Zakon o spremembi Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah 
Evropske unije (skupina poslancev Anton Anderlič, EPA 1342 - V) - status: sprejet
10. Zakon o prepovedi proizvodnje, prodaje in uporabe kasetnega streliva (skupina 
poslancev Anton Anderlič, EPA 1175 - V) - status: zavrnjen
11. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 
območij (skupina poslancev Anton Anderlič, EPA 1031 - V) - status: sprejet
12. Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih zbiranjih (skupina poslancev Bojan Kontič, EPA 1074 
- V) - status: sprejet



13. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(skupina poslancev Jakob Presečnik, EPA 1571 - V) - status: sprejet
14. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (skupina poslancev Borut 
Sajovic, EPA 1491 - V) - status: sprejet
15. Zakon o omejevanju uporabe nakupovalnih vrečk (skupina poslancev Luka Juri, EPA 
1498 - V) - status: v obravnavi
16. Zakon o dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (skupina poslancev Franc 
Žnidaršič, EPA 1835 - V) - status: sprejet
17. Zakon o dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (skupina poslancev Franc Žnidaršič, EPA 
1928 - V) - status: zavrnjen
18. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o verski svobodi prometu (skupina 
poslancev Anton Anderlič, EPA 1911 - V) - status: v obravnavi
19. Zakon o spremembah in dopolnitvi Stanovanjskega zakona (skupina poslancev Miran 
Potrč, EPA 1970 - V) - status: sprejet

Predlogi aktov
1. Resolucija o Strategiji za Jadran (skupina poslancev Luka Juri, EPA 639 - V) - status: 
sprejet
2. Deklaracija o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike podnebnih 
sprememb (skupina poslancev Bojan Kontič, EPA 702 - V) - status: sprejet
3. Sklep o zahtevi Državnega zbora Republike Slovenije, da Ustavno sodišče Republike 
Slovenije presodi ali bi z odložitvijo uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
odvetništvu (ZOdv-C), EPA 248-V ali zaradi njegove zavrnitve na referendumu lahko nastane 
protiustavne posledice (skupina poslancev Borut Sajovic, EPA 307 - V) - status: sprejet
4. Predlog za začetek postopka za ustanovitev občine Mirna ter za določitev njenega 
območja (skupina poslancev Anton Anderlič, EPA 328 - V) - status: sprejet
5. Sklep o Zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-L) (EPA 469-V), o Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-I) (EPA 467-V) (skupina poslancev PS 
SD, ZARES, LDS in DeSUS, EPA 469 - V) - status: sprejet
6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Arbitražnem sporazumu glede ureditve 
meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (poslanske skupine ZARES, SD, DeSUS, 
LDS, EPA 719 - V) - status: umik
7. Zahteva za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji Arbitražnega 
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, s predlogom Odloka o 
razpisu zakonodajnega referenduma (skupina poslancev Bojan Kontič, EPA 1020 - V) - status: 
razpisan
8. Predlog za sprejem avtentične razlage prvega odstavka 16. a člena Zakona o Skladu 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 - uradno prečiščeno 
besedilo UPB2) (skupina poslancev Milan Gumzar, EPA 1100 - V) - status: sprejet
9. Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora (skupina poslancev Anton 
Anderlič, EPA 1343 - V) - status: sprejet
10. Deklaracija Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov 
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (skupina poslancev Miran Potrč, EPA 1414 - V) - status: 
sprejet
11. Sklep o zahtevi Državnega zbora Republike Slovenije za presojo ustavnosti posledic, do 
katerih prihaja z odložitvijo uveljavitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 



(ZPIZ-2, EPA 1300-V) na referendumu (skupina poslancev Dušan Kumer, EPA 1514 - V) - status: 
sprejet
12. Predlog za sprejem avtentične razlage drugega odstavka 75. člena in 63. člena v 
povezavi z drugim odstavkom 75. člena Zakona o prevzemih (skupina poslancev Dušan Kumer, 
EPA 1672 - V) - status: sprejet
13. Zahteva za odreditev parlamentarne preiskave o brezplačnikih Slovenski tednik in 
Ekspres (skupina poslancev Melita Župevc, EPA 885 - V) - status: sprejet
14. Predlog sklepa o zahtevi Državnega zbora, da Ustavno sodišče presodi, ali bi z odložitvijo 
uveljavitve Družinskega zakonika (DZ, EPA 817-V) ali zaradi njegove zavrnitve na referendumu 
lahko nastale protiustavne posledice (skupina poslancev Andreja Črnak Meglič, EPA 2051 - V) - 
status: sprejet

Nujne seje delovnih teles DZ, ki so jih zahtevali poslanci PS ZARES:

1. Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu 
Tema "Seznanitev s položajem slovenske manjšine v Italiji" (zahteva Franco Juri november 
2008)

2. Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor  javnih financ
Tema "Obravnava problematike črpanja evropskih sredstev na podlagi objavljenega poročila 
Računskega sodišča "Sredstva Evropske unije v zaključnem računu državnega proračuna" 
(zahteva Vili Trofenik december 2008)

3. Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor javnih financ
Tema "Obravnava problematike poslovanja Slovenske odškodninske družbe, d.d., Ljubljana 
pri poravnavanju obveznosti na podlagi objavljenega poročila Računskega sodišča" (zahteva 
Vili Trofenik februar 2009)

4. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance
Tema "Obravnava ukinitve postopka likvidacije D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, 
d.o.o., Ljubljana in poslovanja Slovenske odškodninske družbe, d.d., Ljubljana; na podlagi 
objavljenih poročil Računskega sodišča" (zahteva Vili Trofenik marec 2009)

5. Odbor DZRS za šolstvo, kulturo, šport in mladino
Tema "Problematika kulturnega spomenika Kobilarna Lipica in seznanitev s Poročilom o delu 
sveta javnega zavoda Kobilarne Lipica v obdobju 2005-2008" (zahteva Franco Juri maj 2009)

6. Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor  javnih financ
Tema " Nepravilnosti pri delu in slabo poslovanje vodstva sklada NEK" (zahteva PS ZARES in 
PK LDS september 2009)

7. Odbor Državnega zbora  Republike Slovenije za obrambo 
Tema  "  Napotitve  in  sodelovanje  pripadnikov  Slovenske  vojske,  policistov  in  civilnih 
strokovnjakov v mednarodnih operacijah in misijah" (zahteva PS Zares oktober 2009)

8. Odbor Državnega zbora  Republike Slovenije za okolje in prostor 
Tema "Posebna raba vode in nadzor izračuna in izplačevanja plačil za koncesije, ki izhajajo iz 
posebne rabe vode" (zahteva Vili Trofenik november 2009)



9. Odbor Državnega zbora  Republike Slovenije za okolje in prostor 
Tema ""Ravnanje z odpadno embalažo" (zahteva PS ZARES in PS SD januar 2010)

10. Odbor Državnega zbora  Republike Slovenije za obrambo 
Tema "Sodelovanje Slovenske vojske v operaciji ISAF v Afganistanu" (zahteva PS Zares in PK 
LDS  februar 2010)

11. Odbor Državnega zbora  Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in 
pravosodje

Tema "Predlog zakona  o integriteti in preprečevanju korupcije, prva obravnava,  EPA 926 - 
V, druga obravnava MDT" (zahteva PS Zares marec 2010)

12. Odbor Državnega zbora  Republike Slovenije za gospodarstvo
Tema " Izvajanje univerzalne poštne storitve na ozemlju Republike Slovenije" (zahteva Tadej 
Slapnik marec 2010)

13. Komisija Državnega zbora  Republike Slovenije po Zakonu o preprečevanju korupcije
Tema "Spremembe 1. člena oz. 14.a in 14.b člena Dopolnitev poslovnika Komisije po Zakonu 
o preprečevanju korupcije" (zahteva Alojz Posedel maj 2010)

14. Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu DZ RS
Tema "Spoštovanje varstva slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in  nedopustni 
politični  pritiski  na  obstoj  in  delovanje  Narodnega  sveta  koroških  Slovencev  "  (zahteva 
Franco Juri maj 2010) opomba: seja po posvetu s predsednikom komisije ni bila sklicana

15. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Tema " Ukrepi za zaščito čebel na nacionalni ravni " (zahteva Cveta Zalokar Oražem maj  
2010)

16. Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb
Tema " Prisluškovalna afera Sazas alias Čista nota " (zahteva Tadej Slapnik julij 2010)

17. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za delo, družino, socialne zadeve 
Tema  "Obravnava  in  možnosti  za  reševanje  problematike  neplačevanja  prispevkov  za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje" (predlog Cveta Zalokar 
Oražem avgust 2010); opomba: seja po posvetu s koalicijskimi partnerji ni bila sklicana

18. Odbor Državnega zbora  Republike Slovenije za obrambo 
Tema " Vloga Republike Slovenije v Afganistanu" (zahteva PS Zares september 2010 )

19. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo
Tema  "Predlog  za  sprejem  avtentične  razlage  prvega  odstavka  v  povezavi  z  drugim 
odstavkom 41.b člena Zakona o zdravniški službi (UL RS št. 72/06-UPB3, 15/08 ZPacP, 58/08 
in 49/10 Odl.US: U-I-270/08-10) "(zahteva Cveta Zalokar Oražem oktober 2010)

20. Pododbor za mladino 
Tema "Stanovanjske in bivanjske razmere mladih v Sloveniji" (predlog Tadej Slapnik februar 
2011); opomba: seja po posvetu s koalicijskimi partnerji ni bila sklicana



21. Pododbor za mladino 
Tema "Javna predstavitev  mnenj  o Resoluciji  o  Nacionalnem programu visokega šolstva 
2011-2020 (ReNPVŠ) in o Resoluciji o Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-
2020 (ReRISS)" (zahteva Tadej Slapnik januar 2011)

22. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo
Tema  "Obravnava  poročil  o  delu  zastopnikov  pacientovih  pravic  in  Poročila  Komisije 
Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic" "(zahteva Cveta Zalokar Oražem februar 
2011)

23. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo
Tema "Zviševanje cen zdravil, ki niso predmet financiranja iz javnih sredstev" (zahteva Cveta 
Zalokar Oražem februar 2011)

24. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Tema  "Problematika  prijavljanja  mučenja  živali  pristojnim  institucijam"  (zahteva  Cveta 
Zalokar Oražem februar 2011)

25. Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb
Tema "Pravna ureditev izročanja gradiva iz nekdanje Službe državna varnosti (SDV) Arhivu 
RS in dostop do gradiv nekdanje SDV,  ki  ga hrani  oz.  je hranila  SOVA" (zahteva Tadej 
Slapnik februar 2011)

26. Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu 
Odbor za zunanjo politiko
Tema " Vpliv notranjepolitičnih manipulacij  glede vprašanja dostopa do arhivov nekdanje 
SDV na pogajanja o dvojezičnih krajevnih tablah na avstrijskem Koroškem in poslabšanje 
položaja slovenske manjšine v odnosu do avstrijskih oblasti, poslabšanje položaja slovenske 
manjšine v Italiji ter poslabšanju ugleda Republike Slovenije v svetu (predlog Franco Juri 
februar 2011); opomba: seja po posvetu s koalicijskimi partnerji ni bila sklicana

27.   Odbor za zunanjo politiko
 Tema  "PRIZNANJE  PALESTINE  (PALESTINSKIH  OZEMELJ)  KOT  NEODVISNE  IN  SUVERENE 
DRŽAVE" (zahteva Franco Juri september 2011)

28. Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb
Tema "Preiskava sumov neupravičenega prisluškovanja in zvočnega ter slikovnega snemanja 
ter  kršitve nedotakljivosti  stanovanja in  tajnosti  občil"  (zahteva Tadej  Slapnik september 
2011)

Nujne seje delovnih teles DZ, pri katerih so poslanci PS ZARES sopredlagatelji:

1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Tema "Problematika gospodarjenja z državnimi gozdovi" (zahteva PS SD, ZARES in LDS julij  
2009)



2. Odbor Državnega zbora  Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in 
pravosodje

Tema " Problematika nelegalne trgovine z orožjem v Republiki Sloveniji" (zahteva PS SD, 
ZARES, LDS in DESUS april 2011)

Seje delovnih teles DZ, pri katerih so bili poslanci PS ZARES sopredlagatelji širitve 
dnevnega reda:
Odbor za gospodarstvo

Tema  "Problematika  slovenskega  malega  gospodarstva  ter  Zahteve  slovenske  obrti  in 
podjetništva" (predlog PS SD, ZARES, LDS in DESUS januar 2011)

Marjan Jarkovič, sekretar PS Zares


