Komisija za državno ureditev
Številka: 060-05-17/2021/1
Ljubljana, 27. 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
63. sejo Komisije Državnega sveta za državno ureditev,
ki bo v sredo, 3. 11. 2021, ob 12. uri,
v sejni sobi 212, Šubičeva 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in
zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 za leto 2020, EPA 2079-VIII
- Poročilo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora.
2. Predlog Zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi
končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške ( ZUVRAS-B),
EPA 2129-VIII, skrajšani postopek
- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora.
3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih – zakonodajna iniciativa
- Pobudo za sprejem predloga zakona Interesne skupine negospodarskih
dejavnosti 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:
− Ministrstvo za notranje zadeve
K 2. točki:
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
K 3. točki:
− dr. Branka Kalenić Ramšak, vodja Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
− Ministrstvo za notranje zadeve
− Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
− Rektorska konferenca Republike Slovenije
− Študentska organizacija Slovenije
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