Predsednik
Številka: 060-01-4/2021/2
Ljubljana, 7. 4. 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
39. sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki bo
v sredo, 14. aprila 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 38. redne in 22. izredne seje Državnega sveta Republike
Slovenije (Št. 060-01-3/2021/ in št. 061-01-2/2021/)
 Predlog zapisnika 38. redne seje ste prejeli po elektronski pošti.
 Predlog zapisnika 22. izredne seje boste prejeli naknadno.
2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (Št. 020-04-1/2021)
 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 Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
Kazenskega zakonika (KZ-1l) – skrajšani postopek, EPA 1701-VIII (Št. 713-012/2021)
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Poročilo Komisije za državno ureditev boste prejeli naknadno.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.
4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Ustavnem sodišču (ZUstS-D) – druga obravnava, EPA 1651-VIII (Št. 020-071/2021)
 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 spremembi Zakona o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1E) – skrajšani postopek,
EPA 1716–VIII (Št. 541-01-2/2021)
 Predlog zakona je objavljen 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.
6. Seznanitev z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi
zvermi v 2020 (Št. 020-03-15/2017)
 Delo Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2020 bo
predstavil državni svetnik Branko Tomažič.
7. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2020
(Št. 008-01-19/2020)
 Poročilo o Srečanju skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v Bruslju
28. in 29. 9. 2020 ste prejeli po elektronski pošti.
 Delo Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2020 bo predstavil
državni svetnik Samer Khalil.
***
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,
12. 4. 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 dostop do seje na daljavo boste prejeli naknadno.
Predstavnike vabljenih prosim, da se zaradi tehničnih omejitev pri izvedbi seje
na daljavo 39. 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:
 Tina Heferle, poslanka Državnega zbora,
 mag. Lilijana Kozlovič, ministrica za pravosodje.
K 4. točki:
 Jože Tanko, poslanec Državnega zbora,
 mag. Lilijana Kozlovič, ministrica za pravosodje.
K 5. točki:
 Aleksander Reberšek, poslanec Državnega zbora,
 Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
V vednost:
 Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije,
 Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije.
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