Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Številka: 061-08-2/2019/1
Ljubljana, 17. 6. 2019
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
2. izredno sejo Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport,
ki bo v četrtek, 20. junija 2019, ob 12.00,
v sejni sobi 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) - druga obravnava, EPA 634-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.

2.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-D) –
skrajšani postopek, EPA 638-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.

3.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju (ZPSI-1B) – skrajšani postopek, EPA 637-VIII
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
***

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

Vabljeni:
k 1., 2. in 3. točki:

















Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut
dr. Roman Globokar, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
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
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije - SVIZ Slovenije
Združenje montessori Slovenije
Montessori inštitut, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok
Civilna iniciativa Bogatimo šolstvo
Waldorfska šola Ljubljana
Osnovna šola Alojzija Šuštarja
Zasebni vzgojno-izobraževalni zavod Waldorfska šola Maribor
Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor, Osnovna šola
Montessori
 Zveza aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS)
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