Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
ter
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Številka: 061-07-3/2020/1
061-09-3/2020/1
Ljubljana, 23. 4. 2020
Na podlagi 21. člena in prvega odstavka 22. člena Poslovnika Državnega sveta
(Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15 in 55/20)
SKLICUJEVA
SKUPNO IZREDNO SEJO
pristojne Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
(12. izredna seja)
in
zainteresirane Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
(9. izredna seja)
ki bo v petek, 24. aprila 2020, ob 16.00 uri,
prek sistema CISCO Webex
(na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v dvorani Državnega sveta).
Predlog dnevnega reda:
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) - nujni postopek, EPA 1122-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Stališče interesne skupine delojemalcev k predlogu zakona ste prejeli po
elektronski pošti.
2. Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev
posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) – nujni postopek, EPA 1120–VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
***

Povabilo za sodelovanje na videokonferenci boste prejeli na vašo e-pošto 15 minut
pred začetkom seje komisije. V primeru težav ob prijavi na videokonferenco se
obrnite na Mira Podlipca na 041 649 320 ali na mag. Nušo Zupanec na 031 337 516.
***
Prosiva, da se seje komisije zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost člani Komisije
za gospodarstvo, obrt, turizem in finance sporočite sekretarju komisije Miru Podlipcu
po telefonu 01/478 9810 oziroma 041 649 320, člani Komisije za socialno varstvo,
delo, zdravstvo in invalide pa sekretarki komisije mag. Nuši Zupanec na 031 337 516.
Obrazec za morebitno pooblastilo nadomestnega člana ali članice za udeležbo na
seji je priložen.
Prav tako vas naprošava, da do petka, 24. 4. 2020, do 12. ure sporočite, ali boste
na seji osebno prisotni ali pa se je boste udeležili na daljavo, prek aplikacije
CISCO Webex.
Vašo odločitev sporočite Miru Podlipcu (tel. 01 478 9810 oz. 041 649 320) ali mag.
Nuši Zupanec (tel. 01 478 9935 ali 031 337 516)).
Prosiva, da se seje na sedežu Državnega sveta udeležite le, če ste zdravi in pri
sebi ne opažate nobenih znakov okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19).

Predsednica Komisije za gospodarstvo,
obrt, turizem in finance
mag. Marija Lah, l.r.
Predsednik Komisije za socialno varstvo,
delo, zdravstvo in invalide
mag. Peter Požun, l.r.

Vabljeni k 1. in 2. točki:
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
***
INFORMACIJE IN NAPOTKI ZA ČLANICO IN ČLANE KOMISIJE:
Če boste na seji osebno prisotni, bo v dvorani Državnega sveta zagotovljenega
dovolj medsebojnega prostora za varno delo.
Navodila za uporabo aplikacije CISCO Webex so priložena sklicu seje. Povabilo k
udeležbi na videokonferenci boste pravočasno (vsaj 15 minut pred začetkom seje)

prejeli na svoj elektronski naslov (@ds-rs.si). Priporoča se uporaba slušalk za
odpravo odvečnih zvokov v prostoru in preprečitev motenj na zvezah.
Tudi če se boste seje udeležili na podlagi osebne prisotnosti v dvorani Državnega
sveta, vas prosimo, da s seboj prinesete tablični računalnik, ki ga uporabljate za delo
v okviru Državnega sveta, da se boste lahko vključili v videokonferenco in v njej tudi
aktivno sodelovali.
INFORMACIJE IN NAPOTKI ZA VABLJENE NA SEJO:
Zaradi preventivnih ukrepov, ki se jih izvaja znotraj parlamentarne stavbe v povezavi
z omejitvijo širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19), vas naprošamo, da se z vaše
strani, če se odločite za osebno prisotnost na seji komisije, slednje udeleži zgolj en
predstavnik vaše organizacije, ki je zdrav in ne kaže znakov okužbe z navedenim
virusom. Hvala za razumevanje.
Če se boste odločili za udeležbo na seji na daljavo, na podlagi uporabe aplikacije
CISCO Webex, so navodila za uporabo aplikacije CISCO Webex priložena sklicu
seje. Priporoča se uporaba slušalk za odpravo odvečnih zvokov v prostoru in
preprečitev motenj na zvezah.
Povabilo k udeležbi na videokonferenci boste pravočasno (vsaj 15 minut pred
začetkom seje) prejeli na svoj elektronski naslov, ki ga prosim do petka, 24. 4. 2020,
do 12. ure sporočite sekretarju Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
Miru Podlipcu na miro.podlipec@ds-rs.si ali tel. 041 649 320 oziroma sekretarki
Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide mag. Nuši Zupanec na
nusa.zupanec@ds-rs.si ali po tel. 031 337 516.

