Predsednik
Številka: 060-01-2/2019/3
Ljubljana, 13. 3. 2019
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 81/18 – odl. US) in prvega
odstavka 30. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09,
101/10, 6/14 in 26/15)
SKLICUJEM
16. sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki bo
v sredo, 20. marca 2019, ob 13. uri
v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4.

Predlog dnevnega reda:
1. Odobritev zapisnika 15. 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 Poročila Evropske komisije o Sloveniji 2019
 Predstavitev bo podala Ulla Hudina Kmetič, namestnica vodje Predstavništva
Evropske komisije v Sloveniji.
 Gradivo Evropske komisije je objavljeno na spletni strani Evropske komisije.
 Informacija o evropskem semestru 2019 je objavljena na spletni strani
Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.
4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembi Zakona o zdravstveni
dejavnosti (ZZDej-L) – skrajšani postopek, EPA 377-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide k predlogu
zakona ste prejeli po elektronski pošti.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku (ZKP-N) – druga obravnava, EPA 398-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Mnenje Komisije za državno ureditev k predlogu zakona boste prejeli
naknadno.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.
6. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2018
 Poročilo o sejah Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2018 ste prejeli
po elektronski pošti.
 Delo Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2018 bo predstavil državni
svetnik mag. Peter Požun.
7. Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže Organizacije za
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2018
 Poročilo o udeležbi na zasedanju globalne parlamentarne mreže OECD v letu
2018 ste prejeli po elektronski pošti.
 Delo Globalne parlamentarne mreže OECD v letu 2018 bo predstavil državni
svetnik mag. Miroslav Ribič.
8. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v 1. letu VI. mandata (12. 12. 2017 –
31. 12. 2018)
 Predlog poročila boste prejeli naknadno.
***
Državne svetnice in državne svetnike prosim, da svojo odsotnost, morebitni
kasnejši prihod ali predčasen odhod s seje Državnega sveta predhodno najavite
do pričetka seje Državnega sveta na telefon 01 478 9799 ali po elektronski pošti
na tjasa.krenn@ds-rs.si.
Alojz Kovšca

Vabljeni:
K 3. točki:
 Ulla Hudina Kmetič, namestnica vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.
K 4. točki:
 Željko Cigler, poslanec Državnega zbora,
 Miha Kordiš, poslanec Državnega zbora,
 Ministrstvo za zdravje.
K 5. točki:
 Andreja Katič, ministrica za pravosodje.
V vednost:
 mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije,
 Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije.
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