Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Številka: 060-08-9/2021/1
Ljubljana, 1. 6. 2021
Na podlagi prvega odstavka 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
38. sejo Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport,
ki bo v torek, 8. 6. 2021 ob 10.00, prek aplikacije Cisco Webex Meeting

Predlog dnevnega reda:
1.

Potrditev zapisnikov 36. in 37. seje komisije
 Predloga zapisnikov boste prejeli naknadno.

2.

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in
izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ-A), skrajšani postopek,
EPA 1760-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.

3.

Predlog zakona o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (ZUOPP-1B), skrajšani postopek, EPA 1795- VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.

4.

Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (ZOFVI-L), skrajšani postopek, EPA 1865-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.

5.

Razno
***

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

Vabljeni
k 2. točki:





Gregor Židan, poslanec Državnega zbora
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Zagovornik načela enakosti
Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paraolimpijski komite

k 3. točki:







Aljaž Kovačič, poslanec Državnega zbora
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Zavod RS za šolstvo in šport

Zagovornik načela enakosti
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
Nacionalni koordinator za Slovenijo pri Evropski agenciji za izobraževanje
oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje

k 4. točki:

















Tomaž Lisec, poslanec Državnega zbora
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije
Društvo ravnateljev srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije
Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije
Učiteljsko združenje Slovenije
Društvo katoliških pedagogov Slovenije
Združenje montessori Slovenije
Civilna iniciativa Bogatimo šolstvo
Waldorfska šola Maribor
Waldorfska šola Ljubljana
Montessori inštitut, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok
Zavod Antona Martina Slomška Maribor
Zavod Sv. Stanislava
Zveza aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS)
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije - SVIZ Slovenije
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