Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Številka: 061-09-4/2021/1
Ljubljana, 21. 6. 2021
Na podlagi prvega odstavka 22. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS,
št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20)
SKLICUJEM
20. izredno sejo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
v četrtek, 24. 6. 2021, ob 12.00 uri,
v sobi 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) – nujni
postopek, EPA 1963-VIII*
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o
Zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva, 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.
* Do sklica seje Kolegij predsednika Državnega zbora še ni odločal o predlogu za
obravnavo predloga zakona po nujnem postopku.
***
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.
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).
VABLJENE naprošamo, da
posameznega vabljenega.
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PREDSTAVNIK

Predsednik komisije
mag. Peter Požun, l.r.
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Vabljeni:
K 1. točki:
- Ministrstvo za zdravje
- Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
- Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
- Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
- Zdravniška zbornica Slovenije
- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
V vednost:
- Odbor Državnega zbora za zdravstvo

