Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Številka: 060-11-2/2021/1
Ljubljana, 5. 2. 2021
Na podlagi prvega odstavka 22. in 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)
SKLICUJEM
25. sejo Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
ki bo v petek, 12. februarja 2021, ob 10. uri,
videokonferenčno prek sistema Cisco Webex,
z udeležbo na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Poročilo poostrenega nadzora nad sledljivostjo mesa in mesnih izdelkov
- Poročilo boste prejeli naknadno.
2. Priprava odlokov za pomoč kmetijskemu sektorju zaradi epidemije Covid19
- Gradivo boste prejeli naknadno.
3. Potrditev zapisnika 24. seje komisije
- Predlog zapisnika ste prejeli po elektronski pošti.
4. Pobude in vprašanja
***
Državne svetnice in svetnike ter vabljene na sejo prosim, da do četrtka, 11. 2.
2021, do 12. ure, po elektronski pošti eva.obreza@ds-rs.si sporočite, ali se
boste seje udeležili na podlagi osebne prisotnosti v dvorani Državnega sveta
ali na daljavo preko aplikacije Cisco Webex Meetings.
Predstavnike vabljenih, ki boste sodelovali na seji na daljavo, dodatno prosim,
da najkasneje do četrtka, 11. 2. 2021, do 12. ure, posredujete svoj naslov
elektronske pošte, na katerega naj vam pošljemo povezavo za dostop do seje,
na eva.obreza@ds-rs.si .
Povabilo za vključitev v aplikacijo Cisco Webex boste, ne glede na način
pridružitve seji (na daljavo ali v dvorani Državnega sveta), prejeli na vaš naslov
elektronske pošte približno 20 minut pred začetkom seje.

Tiste, ki se boste seje udeležili na podlagi osebne prisotnosti, naprošam, da s
seboj prinesete tablični ali prenosni računalnik s predhodno naloženo
aplikacijo Cisco Webex Meetings in slušalke.
***
Prosimo vas, da se seje osebno udeležite le, če ste zdravi in pri sebi ne
opažate nobenih znakov okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19).
VABLJENE posebej naprošamo, da se, z izjemo predlagatelja, seje osebno
udeleži zgolj po en predstavnik/-ca posameznega vabljenega.
***
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite sekretarki
komisije mag. Evi Obreza Modic na 041 384 336 ali eva.obreza@ds-rs.si.

Predsednik
Cvetko Zupančič, l.r.

Vabljeni:
K 1. in 2. točki:
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 Zadružna zveza Slovenije

