Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Številka: 060-08-7/2019/1
Ljubljana, 9. 5. 2019
Na podlagi prvega odstavka 22. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15)
SKLICUJEM
15. sejo Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport,
ki bo v četrtek, 16. maja 2019, ob 12.00,
v sejni sobi 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1.

Potrditev zapisnika 13. seje komisije
 Predlog zapisnika ste prejeli po elektronski pošti.

2.

Problematika zdravstvenega varstva zaposlenih v kulturi in umetnosti
 Gradivo je objavljeno na spletni strani Državnega sveta in ste ga prejeli po elektronski
pošti:
- Kratek niz dela specialistične ambulante na področju umetnosti in kulture (ddr. Boris
Mihalj)
- Prvi pregled ureditve zdravstvene oskrbe ustvarjalcev v gledališčih (ddr. Boris
Mihalj)
- Pismo podpore (Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev)
- Podpora predlogu za ustanovitev specialistične zdravstvene ambulante za
ustvarjalce na področju kulture (Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev)
- Zaznamek s sestanka z ministrom za kulturo z dne 18. 1. 2019 (Združenje dramskih
umetnikov Slovenije)
- Povzetek sestanka z dne 21. 2. 2019 o zdravstvenem varstvu gledališčnikov
(zaposlenih v umetnosti in kulturi),

3.

Informacija o uresničevanju Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-G) glede obveznega deleža za
umetnost v javnih investicijah
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (ZUJIK-G) je objavljen v Uradnem listu št. 61/2017 z dne 2.11.2017.
 Mnenje Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport k predlogu
zakona je objavljeno na spletni strani Državnega zbora.
 Mnenje Državnega sveta k predlogu zakona je objavljeno na spletni strani Državnega
zbora.

4.

Informacija o Kulturniški zbornici Slovenije
 Članek Združenja utopljena v morju društev (Delo, 29. 4. 2019) je objavljen na spletni
strani Državnega sveta in ste ga prejeli po elektronski pošti.
***

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V skladu s 24. členom Poslovnika Državnega sveta v
primeru zadržanosti lahko pooblastite nadomestnega člana.
Morebitno odsotnost sporočite sekretarki komisije mag. Damijani Zelnik na telefon 01 478 99 29 ali
031 497 451 oz. po elektronski pošti: damijana.zelnik@ds-rs.si.
Branimir Štrukelj, l.r.
predsednik
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