
 

Številka:  060-09/12-5/2 
Datum:  14. 9. 2012 
 
 
Na podlagi 47. člena Poslovnika Državnega zbora  
 

S K L I C U J E M  
 

5. sejo Ustavne komisije, ki bo  
v četrtek, 4. 10. 2012, ob 14. uri  

v velikem salonu, Šubičeva 4, Ljubljana. 
 

Dnevni red: 
 
1.  Predlog za začetek postopka za spremembe Ustave republike Slovenije z 

osnutkom ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije - 
EPA 620-VI 
– Predlog za začetek postopka z dne 13. 9. 2012 (št. 001-02/12-16/2) je 

objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 13. 9. 2012, 
– predlog odloka o ustanovitvi strokovne skupine bo objavljen v sistemu UDIS in 

ga boste članice, člani prejeli pred sejo. 
 

V okviru prve točke dnevnega reda bomo razpravljali in odločali tudi o ustanovitvi 
posebne strokovne skupine, ki bo preučevala vloženi predlog. Članice in člane zato 
prosim, da mi njihove poslanske skupine do četrtka, 27. 9. 2012, do 12. ure 
posredujejo imena kandidatov za člane strokovne skupine. Kandidati naj bodo priznani 
strokovnjaki za področje zakonodajnega referenduma, ki imajo reference na tem 
področju in bi želeli sodelovati v skupini. H kandidaturi naj bo priloženo soglasje 
kandidata za sodelovanje v strokovni skupini za zakonodajni referendum.  

 
Naj ob tem spomnim, da ste članice in člani prejeli 17. 5. 2012, v skladu z odločitvijo 
Ustavne komisije, v prejšnjih mandatih vložena predloga za začetek postopka za 
spremembe Ustave na področju referenduma z vsem pripadajočim gradivom (dopis s 
prilogo št. 001-02/12-12/1). 
 
Poslanke in poslance prosim, da me na podlagi prvega odstavka 95. člena Poslovnika 
Državnega zbora obvestijo o morebitni odsotnosti in razlogih zanjo, in sicer najpozneje 
dan pred začetkom seje. 
 
 
 
 
   Dr. Gregor Virant 
 predsednik 
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Vabljeni: 
K 1. točki: 

- mag. Katarina Hočevar, predstavnica predlagateljev predloga  
- Državni svet 
- Vlada 
- Mojca Prelesnik, generalna sekretarka 
-  Božo Strle, vodja Zakonodajno pravne službe 
- mag. Katarina Ratoša, vodja Kabineta predsednika 
- dr. Miro Cerar 

 
V vednost: 

- Kolegiju predsednika Državnega zbora 
- Službi za varovanje 
- Službi za odnose z javnostmi 

 
 


