Predsednik
Številka: 060-01-11/2021/6
Ljubljana, 1. 12. 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. ter 31. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20)
SKLICUJEM
46. sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki bo
v sredo, 8. decembra 2021, ob 13. uri
v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 45. seje Državnega sveta Republike Slovenije (št. 060-0110/2021)
 Predlog zapisnika ste prejeli po elektronski pošti.
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. Partnerski sporazum za obdobje 2021–2027 in Izhodišča Programa za
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (št. 060-0111/2021)
 Partnerski sporazum za obdobje 2021–2027 in Izhodišča Programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 so objavljeni na spletni
strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko.
 Partnerski sporazum za obdobje 2021-2027 in Izhodišča Programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 bo predstavila mag. Monika
Kirbiš Rojs, državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko.
4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o debirokratizaciji
(ZDeb) – druga obravnava, EPA 1759-VIII (št. 300-01-2/2021)
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.

 Skupno mnenje Komisije za državno ureditev (pristojna komisija) in Komisije za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj (zainteresirana komisija) ste prejeli po
elektronski pošti.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.
5. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F) - druga obravnava, EPA 2096-VIII
(št. 470-01-1/2021)
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Mnenje pristojne Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ste prejeli
po elektronski pošti.
 Poročilo zainteresirane Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
ste prejeli po elektronski pošti.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.
6. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI-N) – skrajšani postopek, EPA 2102-VIII (št. 411-04-2/2021)
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Mnenje pristojne Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport ste prejeli po
elektronski pošti.
 Skupno poročilo zainteresirane Komisije za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov ste prejeli po elektronski pošti.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.
7. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah Zakona o
socialno varstvenih prejemkih (ZVSarPre-H) - skrajšani postopek, EPA 2172VIII (št. 541-01-6/2021)
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Poročilo pristojne Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ste
prejeli po elektronski pošti.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.
8. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu Strateškega načrta Skupne
kmetijske politike 2023–2027 (št. 322-01-10/2021)
 Predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027 je objavljen na
spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
 Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano boste prejeli naknadno.
 Predlog mnenja Državnega sveta boste prejeli naknadno.
9. Predlog Zahteve Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti
37., 38., 39. in 40. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) (št. 214-023/2021)
 Pobudo Komisije za državno ureditev za sprejem zahteve za začetek postopka
za oceno ustavnosti ste prejeli po elektronski pošti.
 Predlog zahteve Državnega sveta boste prejeli naknadno.
***
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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.
VABLJENE obveščamo, da se ob vstopu v parlamentarno stavbo preverja
izpolnjevanje pogoja PCT.
VSE UDELEŽENCE SEJE prosimo, da vzdržujejo medsebojno razdaljo in
uporabljajo zaščitne maske.

Alojz Kovšca
Vabljeni:
K 3. točki:
 Zvonko Černač, minister, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko
 Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo
 mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor
K 4. točki:
 mag. Ivan Simič, predsednik Strateškega sveta za debirokratizacijo
 dr. Katja Triller Vrtovec, državna sekretarka, Kabinet predsednika Vlade republike
Slovenije
K 5. točki:
 mag. Andrej Šircelj, minister za finance
K 6. točki:
 Danijel Krivec, poslanec Državnega zbora
 dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
K 7. točki:
 Miha Kordiš, poslanec Državnega zbora
 Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
K 8. 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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