Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Številka: 060-08-6/2018/8
Ljubljana, 30. 10. 2018
Na podlagi prvega odstavka 22. člena Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15)
SKLICUJEM
6. sejo Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport,
ki bo v sredo, 7. novembra 2018, ob 10.15,
v sejni sobi 209, Šubičeva 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 5. seje komisije
 Osnutek zapisnika ste prejeli po elektronski pošti.
2.

Obravnava razmer v kulturi
 Predlogi stanovskih združenj za izboljšanje stanja v kulturi 2018.
 Analiza financiranja obnove nepremične kulturne dediščine iz proračuna Ministrstva za
kulturo v letih 2004 - 2017 (Ministrstvo za kulturo 1/2018) ste prejeli po elektronski pošti.
 Državni proračun in proračun Ministrstva za kulturo (1992 - 2017) (Ministrstvo za kulturo
in Bilten javnih financ, izračun Ministrstvo za kulturo).
 Poročilo o pregledu izdatkov s predlogi možnih ukrepov na področju kulture in civilne
družbe (Ministrstvo za finance v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za
delo, družino socialne zadeve in enake možnosti in Uradom RS za narodnosti, 2017).
 Sredstva v integralnem proračunu za kulturo na postavkah, ki so povezane s predlogom
Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v
kulturi (Ministrstvo za kulturo, 2018).

3.

Pobuda za zagotovitev sredstev za programe v kulturi
 Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike
Slovenije v kulturi (MK, 9/2018).

Gradivo k 2. in 3. točki je objavljeno na spletnih straneh Državnega sveta.
***
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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Vabljeni:
k 2. in 3. točki:
 minister za kulturo, gospod Dejan Prešiček, Ministrstvo za kulturo

