Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Številka: 061-09-9/2020/1
Ljubljana, 1. 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
15. izredno sejo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
v četrtek, 3. 12. 2020, ob 14.00 uri,
prek aplikacije Cisco Webex,
z udeležbo na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v sobi 209/II,
Šubičeva 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna za sprejem Odgovora na vlogo
Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za
oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem
pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)
 Dopis Ustavnega sodišča Republike Slovenije za opredelitev do vloge Vlade
Republike Slovenije ste prejeli po elektronski pošti.
 Pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna za sprejem odgovora na vlogo
Vlade Republike Slovenije o zahtevi za začetek postopka za oceno ustavnosti ste
prejeli po elektronski pošti.
***
Prosim, da se izredne seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost in način udeležbe
na seji (osebno ali na daljavo) sporočite sekretarki komisije mag. Nuši Zupanec po
elektronski pošti na nusa.zupanec@ds-rs.si ali na tel. št. 01 478 99 35 oziroma 031 337
516 do četrtka, 3. 12. 2020, do 10. ure.
Obveščam Vas, da lahko članica in člani komisije v skladu z drugim odstavkom
24. člena Poslovnika Državnega sveta v primeru vaše zadržanosti pooblastite katerega
od drugih državnih svetnic in svetnikov, da vas nadomešča na seji komisije.
- Obrazec pooblastila za nadomeščanje na seji komisije ste prejeli po elektronski pošti.
***
Povabilo za sodelovanje na seji prek aplikacije Cisco Webex boste prejeli na vaš
naslov elektronske pošte 20 minut pred začetkom seje.
Seje v stavbi parlamenta se udeležite le, če ste zdravi in pri sebi ne opažate
nobenih znakov okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19).
Predsednik komisije
mag. Peter Požun, l.r.

