Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Številka: 060-09-5/2019/1
Ljubljana, 10. 4. 2019
Na podlagi prvega odstavka 22. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS,
št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15)
SKLICUJEM
19. sejo Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide, ki bo
v četrtek, 18. 4. 2019, ob 14.00 uri
v sobi 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu
(ZSV-I) - skrajšani postopek, EPA 492-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
2. Odgovor Ministrstva za zdravje na vprašanja državnega svetnika mag. Petra
Požuna glede specializantov s področja družinske medicine in izvajanja 20.a
člena Zakona o zdravniški službi
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-F) je
objavljen na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije.
 Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov je objavljen
na spletni strani Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije.
 Sklep Državnega sveta k Vprašanjem državnega svetnika mag. Petra Požuna z
dne 23. 1. 2019 ste prejeli po elektronski pošti.
 Odgovor Ministrstva za zdravje na vprašanja državnega svetnika mag. Petra
Požuna z dne 25. 2. 2019 ste prejeli po elektronski pošti.
***
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite sekretarki
komisije mag. Nuši Zupanec na telefon 01 478 9935 ali 031 337 516 oziroma po
elektronski pošti na nusa.zupanec@ds-rs.si.
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.
Predsednik komisije
mag. Peter Požun, l.r.
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Vabljeni:
K 1. točki:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Socialna zbornica Slovenije
- Skupnost centrov za socialno delo Slovenije
K 2. točki:
- dr. Franc Trček, predsednik Odbora Državnega zbora za zdravstvo
- Ministrstvo za zdravje
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
- Mladi zdravniki (Veronika Vezjak)
- Zdravniška zbornica Slovenije
- izr. prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš, dr. med, Medicinska fakulteta Univerze v
Mariboru,
- prim. dr. Marko Kolšek, dr. med., nacionalni koordinator specializacij družinske
medicine, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
- prim. Simona Repar Bornšek, dr.med.spec., regijska koordinatorica specializacij
družinske medicine
- Mario Bartolac, dr. med., Zdravstveni dom Ljubljana
- Julija Šter, dr. med., Zdravstveni dom Radovljica
- Maja Pešič, dr. med., Zasebni zdravstveni zavod Pešić - Izola
- Miljen Vidaković, dr. med., Zdravstveni dom Sežana
- ZaNas - Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva
- Skupnost občin Slovenije
- Združenje občin Slovenije
- Združenje mestnih občin Slovenije
V vednost:
- Odbor Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Odbor Državnega zbora za zdravstvo

