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Ljubljana, 24. 4. 2019
Na podlagi 15., 21. in 22. člena Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15)
SKLICUJEMO
skupno sejo
Komisije za državno ureditev (23. seja)
Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport (14. seja)
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (28. seja) in
Interesne skupine lokalnih interesov (28. seja),
ki bo v ponedeljek, 6. maja 2019, ob 14. uri
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1.

Ponovna obravnava odprtih vprašanj integracije tujcev s stalnim ali začasnim
bivališčem v Republiki Sloveniji
- Pobudo državnega svetnika Bojana Kontiča z dne 20. 3. 2019 ste prejeli po
elektronski pošti.
- Sklepe Državnega sveta k odprtim vprašanjem integracije tujcev s stalnim ali
začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji z dne 16. 5. 2018 ste prejeli po
elektronski pošti.
- Opredelitev Vlade do sklepov Državnega sveta z dne 27. 6. 2018 ste prejeli po
elektronski pošti.
***

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V skladu s 24. členom Poslovnika Državnega sveta v
primeru zadržanosti lahko pooblastite nadomestnega člana. Morebitno odsotnost sporočite
mag. Mateji Poljanšek na telefon 01 478 9815 ali po elektronski pošti: mateja.poljansek@dsrs.si ali Meti Štembal na telefon 01 478 98 07 ali po elektronski pošti: meta.stembal@ds-rs.si
ali mag. Damijani Zelnik na telefon 01 478 99 29 ali po elektronski pošti damijana.zelnik@dsrs.si.
Predsednik Komisije za
kulturo, znanost, šolstvo in šport
Branimir Štrukelj, l.r.

Predsednik Komisije za
državno ureditev
Rajko Fajt, l.r.

Vodja Interesne skupine
lokalnih interesov
Milan Ozimič, l.r.

Predsednik Komisije za
lokalno samoupravo
in regionalni razvoj
Dušan Strnad, l.r.

Vabljeni:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za zdravje
Skupnost občin Slovenije
Združenje občin Slovenije
Združenje mestnih občin Slovenije
Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva
Skupnost vrtcev Slovenije
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije

