Predsednik

Številka: 060-01-10/2018/15
Ljubljana, 5. 12. 2018
Na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno
prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) in prvega odstavka 30. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15)
SKLICUJEM
13. sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki bo
v sredo, 12. decembra 2018, ob 12. uri
v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica,
Vurnikov trg 1, 4240 Radovljica.
Predlog dnevnega reda:
1. Odobritev zapisnika 12. seje Državnega sveta Republike Slovenije
 Predlog zapisnika ste prejeli po elektronski pošti.
2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
 Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom
Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred
začetkom seje.
3. Predstavitev programa dela Ministrstva za okolje in prostor
4. Predstavitev programa dela Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah Zakona o minimalni plači
(ZMinP-B) – druga obravnava, EPA 228–VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Mnenje Vlade Republike Slovenije je objavljeno na spletni strani Državnega
zbora.
 Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ste prejeli po
elektronski pošti.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.
6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819A) – nujni postopek, EPA 278-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance boste prejeli
naknadno.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.
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7. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
postopnem
zapiranju
Rudnika
Trbovlje-Hrastnik
in
razvojnem
prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G) – nujni postopek, EPA 279-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ste prejeli po
elektronski pošti.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.
8. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta 2019 – redne seje
 Dopis predsednika Državnega sveta s priloženim delovnim osnutkom
terminskega programa z dne 19. 11. 2018 ste prejeli po elektronski pošti.
 Stališče Interesne skupine lokalnih interesov k delovnemu osnutku terminskega
programa ste prejeli po elektronski pošti.
 Predlog terminskega programa boste prejeli naknadno.
* * *
Prosim, da morebitno zadržanost sporočite po elektronski pošti na naslov: gp@ds-rs.si
ali tajnici predsednika Državnega sveta Tjaši Krenn na telefon 01 478 9799.
Alojz Kovšca

Vabljeni:
K 3. točki:
 Jure Leben, minister za okolje in prostor.
K 4. točki:
 Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
K 5. točki:
 Luka Mesec, poslanec Državnega zbora,
 mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti,
 dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance.
K 6. točki:
 dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance.
K 7. točki:
 mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo.

V vednost:
 mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije,
 Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije.

