Komisija za državno ureditev
Številka: 060-05-16/2021/1
Ljubljana, 13. 10. 2021
Na podlagi prvega odstavka 20. in 22. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list
RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20)
SKLICUJEM
62. sejo Komisije Državnega sveta za državno ureditev,
ki bo v sredo, 20. 10. 2021, ob 14. uri,
v sejni sobi 212, Šubičeva 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Predlog Zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim
gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah
(ZIDRRPG), EPA 2117 – VIII, druga obravnava
- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora.
2. Osmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, EPA 2012 - VIII
- Poročilo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora.
- Pripombe Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije so objavljene na
spletnih straneh Državnega zbora.
3. Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih – zakonodajna iniciativa
- Pobudo za sprejem predloga zakona državnega svetnika Marjana Maučeca
ste prejeli po elektronski pošti.
- Sklep predsedstva Skupnosti občin Slovenije glede združljivosti županske in
poslanske funkcije ste prejeli po elektronski pošti.
4. Pobude in vprašanja
***
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite sekretarki
Komisije za državno ureditev mag. Mateji Poljanšek na telefon 01 478 9815 ali po
elektronski pošti: mateja.poljansek@ds-rs.si
Obveščam vas, da v skladu z drugim odstavkom 24. člena Poslovnika Državnega
sveta člani komisije v primeru svoje zadržanosti lahko pooblastite drugega državnega
svetnikov, da vas nadomešča na seji komisije.

- Obrazec pooblastila za nadomeščanje na seji komisije ste prejeli po elektronski
pošti.

VABLJENE obveščamo, da se na recepciji parlamentarne stavbe preverja
izpolnjevanje pogojev PCT v skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja
prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 142/2021).
Vabljene dodatno naprošamo, da se seje komisije udeleži zgolj po en/ena
predstavnik/-ca posameznega vabljenega, z izjemo predlagatelja.
VSE UDELEŽENCE SEJE prosimo, da vzdržujejo medsebojno razdaljo in
uporabljajo zaščitne maske.

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

Vabljeni:
K 1. točki:
− Robert Pavšič, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije
− Ministrstvo za obrambo
K 2. točki:
 Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti
 Svet romskih skupnosti Republike Slovenije
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 Ministrstvo za okolje in prostor
 Ministrstvo za notranje zadeve
K 3. točki:
− Marjan Maučec, državni svetnik
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