Predsednik
Številka: 060-01-5/2019/1
Ljubljana, 5. 6. 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
19. sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki bo
v sredo, 12. junija 2019, ob 13. uri
v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4.

Predlog dnevnega reda:
1. Odobritev zapisnika 18. redne 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. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za
leto 2018, EPA 572-VIII
 Redno letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora.
 Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ste prejeli po
elektronski pošti.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.
4. Predstavitev pilotnega Projekta integrirane oskrbe v občini Krško »MOST«
 Informacije Ministrstva za zdravje v zvezi s pilotnimi projekti na področju
dolgotrajne oskrbe z dne 19. 4. 2019 ste prejeli po elektronski pošti.
 Predstavitev projekta Integrirane oskrbe v občini Krško »MOST« bo podala
vodja projekta Carmen Rajer iz Centra za socialno delo Posavje, Enota Krško.
 Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide boste prejeli
naknadno.
 Predlog sklepov Državnega sveta boste prejeli naknadno.

5. Ponovna obravnava odprtih vprašanj integracije tujcev s stalnim ali začasnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji
 Pobudo državnega svetnika Bojana Kontiča za ponovno obravnavo odprtih
vprašanj ste prejeli po elektronski pošti.
 Skupno poročilo Komisije za državno ureditev, Komisije za kulturo, znanost,
šolstvo in šport, Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter
Interesne skupine lokalnih interesov ste prejeli po elektronski pošti.
 Predlog sklepov Državnega sveta boste prejeli naknadno.
6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih
imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) - druga obravnava, EPA
515-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ste prejeli po
elektronski pošti.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.
7. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
voznikih (ZVoz-1B) - druga obravnava, EPA 497-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona
ste prejeli po elektronski pošti.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.
8. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
Energetskega zakona (EZ-1B) - druga obravnava, EPA 571-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona
ste prejeli po elektronski pošti.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.
9. Predlog zahteve za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev
politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi
in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana
Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca
Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega
župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije
Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega
zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega
nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije
 Predlog zahteve za odreditev parlamentarne preiskave ste prejeli po elektronski
pošti s sklicem.
 Poročilo Mandatno-imunitetne komisije boste prejeli naknadno.
 Predlog sklepa Državnega sveta boste prejeli naknadno.
***
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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:
 Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti
k 4. točki:
 Aleš Šabeder, minister za zdravje
 Carmen Rajer, vodja projekta Integrirana oskrba v občini Krško »MOST«, Center za
socialno delo Posavje, Enota Krško
k 5. točki:
 Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve
 dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport
 mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti
 Aleš Šabeder, minister za zdravje
k 6. točki:
 dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance
k 7. točki:
 Janja Sluga, poslanka Državnega zbora
 Boris Doblekar, poslanec Državnega zbora
 mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo
k 8. točki:
 mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo
 mag. Duška Godina, direktorica Agencije za energijo

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

3

