Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Številka: 060-10-9/2021/1
Ljubljana, 31. 5. 2021
Na podlagi prvega odstavka 22. člena in 33.a člena Poslovnika Državnega sveta
(Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20)
SKLICUJEM
64. sejo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj,
ki bo v ponedeljek, 7. junija 2021, ob 14. uri,
v obliki videokonference prek aplikacije Cisco Webex.
Predlog dnevnega reda:
1. Predlog zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) –
druga obravnava, EPA 1830-VIII (320-02-1/2021)
- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
- Predlogi Skupnosti občin Slovenije so objavljeni na spletni strani Državnega
zbora.
2. Sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo (801-01-2/2021)
- Pobudo Skupnosti občin Slovenije glede sofinanciranja investicij v vrtce in
osnovno šolstvo ste prejeli po elektronski pošti.
3. Zaključki posveta Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz
premoga v Šaleški dolini (065-02-3/2021)
- Predlog poročila Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k
zaključkom posveta ste prejeli po elektronski pošti.
4. Potrditev zapisnika 63. seje komisije
- Predlog zapisnika ste prejeli po elektronski pošti.
5. Razno
***
Povabilo za sodelovanje na seji na daljavo prek aplikacije Cisco Webex boste
prejeli na vaš naslov elektronske pošte 20 minut pred začetkom seje komisije.
Predstavnike vabljenih institucij prosim, da najkasneje do ponedeljka, 7. 6. 2021,
do 9. ure, posredujete na meta.stembal@ds-rs.si svoj naslov elektronske pošte,
na katerega vam bomo poslali povezavo za dostop do seje na daljavo. Pri tem
vas tudi prosim, da si na računalniško napravo pravočasno naložite aplikacijo
Cisco Webex.

***
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@dsrs.si.

Predsednik
Dušan Strnad, l.r.

Vabljeni:
K 1. točki:
- Ministrstvo za infrastrukturo
- Skupnost občin Slovenije
- Združenje občin Slovenije
- Združenje mestnih občin Slovenije
K 2. točki:
- Skupnost občin Slovenije
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, tehnologijo in šport
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za javno upravo
K 3. točki:
- Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
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