
Ljubljana - Poslanci so na sobotnem
izrednem zasedanju parlamenta
brez razprave potrdili imena po-
slank in poslancev, ki bodo pred-
sedovali osmim komisijam in dva-
najstim odborom. V mandatno-vo-
lilni komisiji bo dosedanjega pred-
sednika Janija Moderndorferja za-
menjala poslanka SDS Sonja Ram-
šak. Iz SDS so tudi poslanci Danijel
Krivec, Andrej Sircelj, Eva Irgl,
Alenka Jeraj in Branko Grims, ki
prevzemajo odbore za infrastruk-
turo in prostor, za finance, za pra-
vosodje in javno upravo ter lokalno
samoupravo, za delo, družino in
socialne zadeve ter za izobraže-
vanje, znanost, kulturo, šport in
mladino. Med njimi nekoliko pre-
seneča Šircelj, ki naj bi bil predviden
za ministra za infrastrukturo in pro-
stor. Poslanki PS Melita Župevc in
Alenka Bratušek bosta prevzeli vo-
denje komisij za nadzor tajnih služb
in za nadzor javnih financ. Odbor za
notranjo politiko ostaja v rokah ne-
sojene predsednice parlamenta Ma-
še Kociper, Lejla Hercegovac bo
predsedovala odboru za zdravstvo in
Roman Jakič odboru za evropske
zadeve, Tamara Vonta pa bo vodila
komisijo za peticije in človekove
pravice. Tako bodo pet od šestih
predsedniških mest, ki pripadajo PS,
zasedle poslanke.

Iz SD bodo predsedniki Matjaž
Han (odbor za gospodarstvo), Dejan
Zidan (kmetijstvo in okolje) in Samo

Bevk (poslovnik). Franc Pukšič
(SLS) bo na čelu komisije za Slo-
vence po svetu, Jože Horvat (NSi)
odbora za zunanjo politiko, Franc
Jurša (DeSUS) odbora za obrambo
ter Gregor Virant (DLGV) ustavne
komisije. Generalna sekretarka dr-
žavnega zbora Mojca Prelesnik za
zdaj ostaja na svojem položaju, ena-
ko tudi podpredsednica zbora Ljud-
mila Novak (NSi).

Na sobotnem zasedanju je dr-
žavni zbor potrdil zakon o hipo-
tekami in komunalni obveznici ter
noveli energetskega zakona in za-
kona o prevzemih. S prvim se širi
osnova, ki jo lahko dajo banke in
druge ustanove kot zastavo v za-
varovanje. »S tem bomo slovenskim
rale objaviti prevzemno ponudbo v
roku dveh let po pridobitvi vre-
dnostnih papirjev, je povedal dr-
žavni sekretar na ministrstvu za
gospodarstvo Janko Burger in do-
dal, da v tem času ne bodo smele
uresničevati glasovalnih pravic iz
teh vrednostnih papirjev. Opozicij-
ski poslanci so predlagali dopolnilo,
s katerim bi v primeru, da bodo
banke izgubile glasovalne pravice,
zaščitili državno premoženje v teh
podjetjih, vendar je koalicija to za-
vrnila kot neustavno poseganje za-
kona v zatečeno stanje. Skupščine
teh podjetij bodo poleti in do takrat
bo nova vlada ta problem ustrezno
uredila, so napovedali, jop, sta


