Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Številka: 060-09-7/2021/1
Ljubljana, 31. 3. 2021
Na podlagi prvega in četrtega odstavka 20., 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)
SKLICUJEM
58. sejo Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide, ki bo
v četrtek, 8. 4. 2021, ob 14. uri,
prek Cisco Webex Meetings,
na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v sobi 212/II,
Šubičeva 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Predlog zakona o debirokratizaciji (ZDeb) – prva
EPA 1759-VIII – kot zainteresirana komisija
- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.

obravnava*,

* V času obravnave predloga zakona na seji komisije bo slednji že v fazi druge
obravnave.
2. Predlog zakona o spremembi Zakona o prispevkih za socialno varnost
(ZPSV-E) – druga obravnava, EPA 1731-VIII – kot zainteresirana komisija
- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
***
Članica in člani komisije vašo morebitno odsotnost na seji sporočite do srede,
7. 4. 2021, do 12. ure sekretarki komisije mag. Nuši Zupanec na 031 337 516
oziroma po elektronski pošti na nusa.zupanec@ds-rs.si, prav tako pa tudi, ali se
boste seje udeležili na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v sobi 212/II.
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).
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INFORMACIJE ZA VABLJENE:
Zaradi trenutnih epidemioloških razmer in omejenega prostora v sejni sobi
predstavnike vabljenih naprošamo, da se seje komisije udeležijo na daljavo.
Prosimo, da najkasneje do srede, 7. 4. 2021, do 12. ure na nusa.zupanec@dsrs.si sporočite svoj naslov elektronske pošte, na katerega naj vam pošljemo
povezavo za dostop do seje na daljavo.
Povabilo za sodelovanje na seji na daljavo prek aplikacije Cisco Webex Meetings
boste člani komisije in vabljeni prejeli na vaš naslov elektronske pošte približno 30
minut pred začetkom seje.
Predsednik komisije
mag. Peter Požun, l.r.

Vabljeni:
K 1. točki:
- mag. Ivan Simič, Strateški svet za debirokratizacijo
- dr. Katja Triller Vrtovec, državna sekretarka, Kabinet predsednika Vlade
republike Slovenije,
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Ministrstvo za zdravje
- Ministrstvo za javno upravo
K 2. točki:
- Luka Mesec, poslanec Državnega zbora
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
- Zveza društev upokojencev Slovenije
- Mladinski svet Slovenije

