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DRŽAVNI ZBOR
1808. Avtentična razlaga petega odstavka 206. člena 

Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ORZPIZ206)

Na podlagi 152. člena Poslovnika državnega zbo-
ra (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 12. junija 2014 
sprejel

A V T E N T I Č N O   R A Z L A G O
petega odstavka 206. člena Zakona  

o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ORZPIZ206)

v naslednjem besedilu:
»Določbo petega odstavka 206. člena Zakona o po-

kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 
99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – od-
ločba US in 111/13 – ZMEPIZ-1) je treba razumeti tako, da 
zavarovanci, ki so najmanj 10 let opravljali vojaško službo 
v Slovenski vojski ter ne nameravajo uveljaviti pravice do 
poklicne pokojnine in poklicni vojaki, ki se jim odpove po-
godba o zaposlitvi na obrambnem področju na podlagi za-
kona zaradi starostne omejitve opravljanja vojaške službe, 
imajo pravico zahtevati, da se jim sredstva, ki jih imajo na 
računu pri skladu, izplačajo v enkratnem znesku, šele po 
prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi z Ministrstvom 
za obrambo.«.

Št. 172-01/14-8/9
Ljubljana, dne 12. junija 2014
EPA 1942-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

1809. Sklep o imenovanju predsednice in članov 
Sveta Agencije za energijo

Na podlagi drugega odstavka 392. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 17/14) in 112. člena Poslovnika dr-
žavnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 12. junija 
2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju predsednice in članov Sveta 

Agencije za energijo

V Svet Agencije za energijo se imenujejo:

– za dobo šestih let:

za predsednico:
Ivana NEDIŽAVEC KORADA

za člana:
dr. Tomaž ŽAGAR
Mojca VELJKOVIČ

– za dobo treh let:

za člane:
dr. Maks BABUDER
Alojzij ZUPANC
mag. Peter GRUBELNIK.

Št. 320-01/14-6/13
Ljubljana, dne 12. junija 2014
EPA 1994-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

DRŽAVNI SVET
1810. Sklep o potrditvi mandata državnima 

svetnikoma

Na predlog Mandatno-imunitetne komisije je Državni svet 
Republike Slovenije na 19. seji 11. 6. 2014, na podlagi prvega 
odstavka 50. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, 
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 95/09 – odl. US) in 
drugega odstavka 6. člena Poslovnika državnega sveta (Uradni 
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10 in 6/14),

p o t r d i l

mandata naslednjima članoma:
1. KONTIČ Bojan
2. MATJAŠIČ Rudi.

Št. 004-03/14-3/
Ljubljana, dne 11. junija 2014

Mitja Bervar l.r.
Predsednik
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