Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Številka: 060-08-1/2022/1
Ljubljana, 12. 1. 2022
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
50. sejo Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport,
ki bo v sredo, 19. 1. 2022 ob 10.00,
v sejni sobi 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnikov 12. in 13. izredne seje komisije
 Predloga zapisnikov boste prejeli po elektronski pošti.
2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o Prešernovi nagradi –
zakonodajna iniciativa
 Pobudo državnega svetnika Toneta Hrovata ste prejeli po elektronski pošti.
3. Predlog zakona o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU)
 Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
4. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2020/2021 (oktober 2020 september 2021)
 Predlog poročila je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
5. Predlog poročila o delu Komisije za kulturo, znanost in šport
 Predlog poročila ste prejeli po elektronski pošti.
6. 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.
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
Branimir Štrukelj, l.r.
Vabljeni
k 2. točki:
 Tone Hrovat, državni svetnik
 Ministrstvo za kulturo
k 3. točki:
 Ferenc Horváth
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, šolstvo in šport
 Slovenska akademija znanosti in umetnosti
 Pomurska gospodarska zbornica
k 4. točki:
 Svet za radiodifuzijo
 Ministrstvo za kulturo
 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
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