Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
in
Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
Številka: 061-09-1/2021/1
061-07-1/2021/1
Ljubljana, 26. 1. 2021
Na podlagi 20., 21., 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)
SKLICUJEVA
SKUPNO IZREDNO SEJO
Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (17. izredna seja)
in
Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (19. izredna seja)
v petek, 29. 1. 2021, ob 13. uri,
prek aplikacije Cisco Webex Meetings,
na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v sobi 212/II,
v stavbi parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Predlog zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP)
– nujni postopek, EPA 1638-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o
Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), 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.
***
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide bo 1. točko dnevnega reda
obravnavala kot pristojna komisija Državnega sveta, Komisija za gospodarstvo, obrt,
turizem in finance pa kot zainteresirana komisija Državnega sveta.
***
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Člane komisij prosiva, da se skupne izredne seje zanesljivo udeležite. Morebitno
odsotnost in način udeležbe na seji (na daljavo ali v sobi 212/II) sporočite
sekretarjema komisij mag. Nuši Zupanec (nusa.zupanec@ds-rs.si ali na 031 337
516) ali Miru Podlipcu (miro.podlipec@ds-rs.si ali na 041 649 320) do četrtka, 28. 1.
2021, do 12. ure.
Obveščava Vas, da lahko člani komisij v skladu z drugim
24. člena Poslovnika Državnega sveta v primeru vaše zadržanosti
katerega od drugih državnih svetnic in svetnikov, da vas nadomešča na
komisij.
- Obrazec pooblastila za nadomeščanje na seji komisije ste prejeli po
pošti.

odstavkom
pooblastite
skupni seji
elektronski

***
Povabilo za sodelovanje na seji na daljavo prek aplikacije Cisco Webex Meetings
boste prejeli na vaš naslov elektronske pošte približno 20 minut pred začetkom seje.
Predstavnike vabljenih, ki boste sodelovali na seji na daljavo, prosiva, da najkasneje
do četrtka, 28. 1. 2021, do 12. ure na nusa.zupanec@ds-rs.si ali miro.podlipec@dsrs.si posredujete svoj naslov elektronske pošte, na katerega naj vam pošljemo
povezavo za dostop do seje na daljavo.

Prosimo vas, da se seje v parlamentarni stavbi udeležite le, če ste zdravi in pri
sebi ne opažate nobenih znakov okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19).
VABLJENIM na sejo se zaradi trenutnih epidemioloških razmer in prostorskih
omejitev v sobi 212/II priporoča udeležbo seje na daljavo. V primeru, da slednje
ni izvedljivo, se lahko seje v sobi 212/II udeleži zgolj en/ena predstavnik/-ca
posameznega vabljenega.

Predsednik Komisije za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide
mag. Peter Požun, l.r.
Predsednica Komisije za gospodarstvo,
obrt, turizem in finance
mag. Marija Lah, l.r.
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Vabljeni k 1. točki:
-

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

V vednost:
- Odbor Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide

