Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Številka: 060-10-6/2019/1
Ljubljana, 8. 4. 2019
Na podlagi 18., 21. in prvega odstavka 22. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS,
št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15)
SKLICUJEM
27. sejo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj,
ki bo v ponedeljek, 15. aprila 2019, ob 14. uri,
v veliki dvorani na Tomšičevi 5, 1000 Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Osmo Letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v
obdobju 2010–2019, EPA 488-VIII
- Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora.
2. Obravnava predlogov za nujne spremembe Stanovanjskega zakona
- Zakonodajna iniciativa - delovno gradivo, ki ga je pripravila Služba Državnega sveta za
pravne in analitične zadeve, ste prejeli po elektronski pošti.
- Predlogi za nujne spremembe Stanovanjskega zakona, ki so jih pripravili v GZSZdruženju za poslovanje z nepremičninami in Združenju stanovanjskih skladov, ste
prejeli po elektronski pošti.
- Sklepe Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih
interesov z dne 6. 3. 2019 glede problematike potrebnih soglasij etažnih lastnikov za
izboljšave v večstanovanjskih stavbah ste prejeli po elektronski pošti.
3. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o letalstvu (Zlet-E) – skrajšani postopek, EPA
466- VIII
- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
4. Razno
***
Komisija bo 1. in 2. točko dnevnega reda obravnavala skupaj z Interesno skupino
lokalnih interesov.
***
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite Meti Štembal na
telefon 01 478 9807 ali 041 735 081 oz. po elektronski pošti: meta.stembal@ds-rs.si.

Predsednik
Dušan Strnad, l.r.

Vabljeni:
K 1. točki:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Razvojni center Murska Sobota
K 2. točki:
- Neža Dular, Služba Državnega sveta za pravne in analitične zadeve
- Boštjan Udovič, GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami
K 3. točki:
- Ministrstvo za infrastrukturo
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