Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Številka: 060-09-1/2022/1
Ljubljana, 3. 1. 2022

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
77. sejo Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide,
ki bo v sredo, 12. 1. 2022, ob 14. uri,
v sobi 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnikov 72., 73., 75. in 76. redne ter 24. izredne seje Komisije
za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
 Predloge zapisnikov ste prejeli po elektronski pošti.
2. Predlog zakona o spremembah Zakona o javnem štipendijskem,
razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu (ZJSRS-I) - druga
obravnava, EPA 2242-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v
Republiki Sloveniji – zakonodajna iniciativa
 Pobudo državnega svetnika dr. Marjana Maučeca za sprejem predloga
zakona ste prejeli po elektronski pošti.
 Poročilo zainteresirane Komisije za državno ureditev k predlogu zakona
boste prejeli naknadno.
4. Poročilo o delu Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide v 2021
 Predlog poročila ste prejeli po elektronski pošti.
***
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite sekretarki
komisije mag. Nuši Zupanec po telefonu na 031 337 516 ali po elektronski pošti
na nusa.zupanec@ds-rs.si.
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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.
VABLJENE obveščamo, da se ob vstopu v parlamentarno stavbo preverja
izpolnjevanje pogoja PCT.
VABLJENE dodatno naprošamo, da se zaradi omejenega prostora v sejni
sobi 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 2. točki:
− Miha Kordiš, poslanec Državnega zbora
− Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
− Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
K 3. točki:
− dr. Marjan Maučec, državni svetnik
− Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
− Služba za pravne in analitične zadeve Državnega sveta

V vednost:
− Odbor Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide

