Predsednik
Številka: 060-01-10/2019/3
Ljubljana, 6. 11. 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
23. sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki bo
v sredo, 13. novembra 2019, ob 12. uri
v dvorani B, v prostorih Trgovinske zbornice Slovenije,
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Predlog dnevnega reda:
1. Odobritev zapisnikov 22. redne seje ter 6. in 7. izredne seje Državnega sveta
Republike Slovenije
 Predloge zapisnikov 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. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2018
 Letni poročili sta objavljeni na spletni strani Evropskega računskega sodišča.
 Letni poročili bo predstavil Samo Jereb, član Evropskega računskega sodišča.
4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Banke Slovenije 2018 z letnim
obračunom Banke Slovenije 2018 (računovodski izkazi), ki je sestavni del
tega poročila in Finančnemu načrtu Banke Slovenije za leto 2019, EPA 808VIII
 Letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora.
 Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ste prejeli po
elektronski pošti.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.
5. Predlog Mnenja k Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu
2018, EPA 689-VIII
 Poročilo je objavljeno 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.

6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Uresničevanje človekovih pravic
invalidov
 Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide k zaključkom
posveta ste prejeli po elektronski pošti.
 Predlog sklepa Državnega sveta boste prejeli naknadno.
7. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta 2020 – redne seje
 Predlog terminskega programa 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:
 Samo Jereb, član Evropskega računskega sodišča
K 4. točki:
 mag. Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije
K 5. točki:
 mag. Duška Godina, direktorica Agencije za energijo
 mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo

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

