Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Številka: 060-09-11/2020/4
Ljubljana, 25. 8. 2020
ČLANICI IN ČLANOM KOMISIJE ZA SOCIALNO VARSTVO,
DELO, ZDRAVSTVO IN INVALIDE
VABLJENIM NA SEJO
V skladu s tretjim odstavkom 35. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št.
70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15 in 55/20) vas obveščam, da bom na podlagi vnaprej
napovedane odsotnosti predlagatelja zadeve, v okviru glasovanja o predlaganem dnevnem
redu 44. seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki bo
v četrtek, 27. 8. 2020, ob 14.00 uri, v Velikem salonu/I, Šubičeva ulica 4, Ljubljana,
predlagal
UMIK
naslednje točke s predloga dnevnega reda:
2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem jamstvenem in
preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-H) - druga obravnava,
EPA 989-VIII.
Predsednik komisije
mag. Peter Požun, l. r.
Priloga:
- Sklic 44. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
- Predlog za razširitev predloga dnevnega reda seje s 4. točko
Vabljeni k 2. točki:
- Anja Bah Žibert, poslanka Državnega zbora
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Vabljeni k ostalim točkam dnevnega reda:
- Ministrstvo za zdravje
- Ministrstvo za finance
- prim. izr. prof. dr. Marko Kolšek, dr. med., Katedra za družinsko medicino, Medicinska
fakulteta Univerze v Ljubljani
- izr. prof. dr. Danica Rotar-Pavlič, dr. med., predsednica Združenja zdravnikov družinske
medicine Slovenskega zdravniškega društva
- Zlata Rebolj, zastopnica pacientovih pravic
- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
- Zdravniška zbornica Slovenije
- Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
- Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
- Služba Državnega sveta za pravne in analitične zadeve
V vednost:
- Odbor Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide

