Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Številka: 060-09-4/2018/1
Ljubljana, 28. 2. 2018
Na podlagi prvega odstavka 22. člena Poslovnika Državnega sveta Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15)
SKLICUJEM
4. sejo Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide, ki bo
v sredo, 7. 3. 2018, ob 15.30 uri
v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Predlog zakona o spremembah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v
Republiki Sloveniji (ZPDPD-E) - skrajšani postopek, EPA 2580-VII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih
(ZNB-B) – skrajšani postopek, EPA 2581-VII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Dopis staršev necepljenih in s cepivi poškodovanih otrok ste prejeli po
elektronski pošti.
3. Razno
***
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite sekretarki
komisije mag. Nuši Zupanec na telefon 01 478 9935 oziroma 031 337 516.
Obveščam Vas, da lahko v skladu s 24. členom Poslovnika Državnega sveta v
primeru vaše zadržanosti pooblastite nadomestnega člana.
- Obrazec za pooblastilo nadomestnega člana ste prejeli po elektronski pošti.
Predsednik komisije
Boris Šuštaršič, l.r.
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Vabljeni:
K 1. točki:
- Matjaž Nemec, poslanec Državnega zbora
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
K 2. točki:
- Vlasta Počkaj, poslanka Državnega zbora
- Ministrstvo za zdravje
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
- Zdravstveni svet
- Nacionalni inštitut za javno zdravje
- Zdravniška zbornica Slovenije
- Zbornica zdravstvene nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Slovenije
- Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25x25
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
- Predstavniki staršev necepljenih in s cepivi poškodovanih otrok
- Društvo študentov medicine Slovenije - Delovna skupina Imuno
- dr. Mojca Matičič, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
- dr. Marko Pokorn, UKC Ljubljana, Oddelek za nalezljive bolezni
- dr. Jasna Čuk Rupnik
V vednost:
- Odbor Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide
- Odbor Državnega zbora za zdravstvo

