Predsednik
Številka: 060-01-1/2021/2
Ljubljana, 13. 1. 2021
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., 31. ter 33.a člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) ter po dogovoru na 50. seji Kolegija
Državnega sveta v razširjeni sestavi 30. 11. 2020
SKLICUJEM
36. sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki bo
v sredo, 20. januarja 2021, ob 13. uri
videokonferenčno,
z udeležbo na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti
v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnikov 35. redne ter 18., 19. in 20. 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. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Portugalske Svetu
Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2021
 Prednostne naloge bo predstavila gospa Luísa Maria Marques Pais dos Santos
Lowe, odpravnica poslov Veleposlaništva Republike Portugalske v Ljubljani.
 Program predsedovanja Republike Portugalske Svetu Evropske unije ste prejeli
po elektronski pošti, objavljen pa je tudi na spletni strani predsedujoče države.
 Prioritete predsedovanja Republike Portugalske Svetu Evropske unije so
objavljene na spletni strani predsedujoče države.
4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prijavi prebivališča (ZPPreb-1A) - druga obravnava, EPA 1529-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Poročilo Komisije za državno ureditev boste prejeli naknadno.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1K) - druga obravnava, EPA 1459-VIII
 Predlog zakona je objavljen 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.
6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-E) - druga
obravnava, EPA 1473-VIII
 Predlog zakona je objavljen 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.
7. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje
izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva
in gozdarstva (ZZIRDKG) - druga obravnava, EPA 1528-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Poročilo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano boste prejeli naknadno.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.
***
Državne svetnice in 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
gp@ds-rs.si.
Državne svetnice in svetnike prav tako naprošam, da do ponedeljka,
18. 1. 2021, do 13. ure po elektronski pošti na gp@ds-rs.si sporočite, ali se boste
seje udeležili na podlagi osebne prisotnosti v dvorani Državnega sveta oziroma
na daljavo.
Podrobnejša navodila za izvedbo seje na daljavo boste prejeli naknadno.
Predstavnike vabljenih prosim, da se, zaradi tehničnih omejitev pri izvedbi seje
na daljavo, 36. seje Državnega sveta udeležite osebno v dvorani Državnega
sveta.
Seje na sedežu Državnega sveta se udeležite le, če ste zdravi in pri sebi ne
opažate nobenih znakov okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19).

Alojz Kovšca
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Vabljeni:
K 3. točki:
 Luísa Maria Marques Pais dos Santos Lowe, odpravnica poslov Veleposlaništva
Republike Portugalske v Ljubljani
K 4. točki:
 Aleš Hojs, minister za notranje zadeve
K 5. točki:
 Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
K 6. točki:
 mag. Dejan Židan, poslanec Državnega zbora
 Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
K 7. točki:
 dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

V vednost:
 Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije
 Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije
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