Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Številka: 060-09-23/2021/1
Ljubljana, 26. 10. 2021
Na podlagi prvega odstavka 20. in 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
74. sejo Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide,
ki bo v sredo, 3. 11. 2021, ob 9. uri,
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) – druga obravnava,
EPA 1972-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
 Pripombe Združenja občin Slovenije z dne 21. 7. 2021 ste prejeli po
elektronski pošti.
 Predloge amandmajev Zveze društev upokojencev Slovenije k predlogu
zakona z dne 8. 8. 2021 ste prejeli po elektronski pošti.
 Zahtevo Zveze slepih in slabovidnih Slovenije z dne 1. 10. 2021 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.
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VABLJENE obveščamo, da se ob vstopu v parlamentarno stavbo preverja
izpolnjevanje pogoja PCT.
VABLJENE dodatno naprošamo, da se zaradi večjega števila vabljenih in
omejenega prostora v sejni dvorani v okviru posamezne točke dnevnega
reda seje komisije udeleži zgolj EN/-A PREDSTAVNIK/-CA posameznega
vabljenega.
VSE UDELEŽENCE SEJE prosimo, da vzdržujejo medsebojno razdaljo in
uporabljajo zaščitne maske.

Predsednik komisije
mag. Peter Požun, l.r.
Vabljeni:
K 1. točki:
− Ministrstvo za zdravje
− Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
− Ministrstvo za finance
− Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
− Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
− Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
− Skupnost centrov za socialno delo Slovenije
− Skupnost socialnih zavodov Slovenije
− Socialna zbornica Slovenije
− Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
− Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
− Pilotni projekt integrirane oskrbe v Občini Krško »MOST«
− Srebrna nit – združenje za dostojno starost
− Zveza društev upokojencev Slovenije
V vednost:
− Odbor Državnega zbora za zdravstvo

