Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Številka: 061-11-3/2020/1
Ljubljana, 21. 12. 2020
Na podlagi 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
8. izredno sejo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
v torek, 22. 12. 2020, ob 13.00 uri,
prek aplikacije Cisco Webex,
na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic
drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7) (ZIUPOPDVE) – nujni postopek,
EPA 1557-VIII – kot zainteresirana komisija
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o
Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala
epidemije COVID-19 (PKP7) (ZIUPOPDVE), ki ga je Vlada Republike
Slovenije poslala Državnemu zboru v obravnavo in sprejem na podlagi 21.a
člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20), je objavljen na spletni
strani Državnega zbora.
***
Prosim, da se izredne seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite
sekretarki komisije mag. Evi Obreza Modic po elektronski pošti na
eva.obreza@ds-rs.si ali na tel. št. 041 384 336.
***
Državne svetnice in svetnike ter vabljene na sejo prosim, da do torka,
22. 12. 2020, do 11. ure po elektronski pošti na eva.obreza@ds-rs.si sporočite,
ali se boste seje udeležili na podlagi osebne prisotnosti v dvorani Državnega
sveta ali na daljavo.
Seje v dvorani Državnega sveta se udeležite le, če ste zdravi in pri sebi ne
opažate nobenih znakov okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19).
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Povabilo za sodelovanje na seji na daljavo boste prejeli na vaš naslov
elektronske pošte nekaj minut pred začetkom seje.
Predstavnike vabljenih, ki boste sodelovali na seji na daljavo, prosim, da
najkasneje do torka, 22. 12. 2020, do 11. ure posredujete svoj naslov
elektronske pošte, na katerega naj vam pošljemo povezavo za dostop do seje,
na eva.obreza@ds-rs.si.

Predsednik
Cvetko Zupančič, l.r.
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