PREGLED SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA DRŽAVNEGA SVETA
OBSTOJEČI ČLEN POSLOVNIKA DS

PREGLED SPREMEMBE ČLENA

33.a člen
(1) V primeru naravnih in drugih hujših
(1) V primeru naravnih in drugih hujših
nesreč, večjih epidemij ali podobnih izrednih
nesreč, večjih epidemij ali podobnih izrednih
okoliščin (v nadaljevanju: izredne okoliščine), okoliščin (v nadaljevanju: izredne
ko seje državnega sveta ni mogoče izvesti z
okoliščine), ko seje državnega sveta ni
osebno navzočnostjo državnih svetnikov brez mogoče izvesti z osebno navzočnostjo
tveganja za njihovo zdravje in varnost
državnih svetnikov brez tveganja za njihovo
oziroma kadar je to nujno potrebno, ker je
zdravje in varnost oziroma kadar je to nujno
odločitev treba sprejeti v krajšem času, kot
potrebno, ker je odločitev treba sprejeti v
pa je mogoče sklicati sejo državnega sveta,
krajšem času, kot pa je mogoče sklicati sejo
lahko predsednik državnega sveta po
državnega sveta, lahko predsednik
posvetovanju s kolegijem, na sejo katerega
državnega sveta po posvetovanju s
so vabljeni tudi predsedniki komisij, skliče
kolegijem, na sejo katerega so vabljeni tudi
sejo na daljavo.
predsedniki komisij, skliče sejo na daljavo.
(2) Seja na daljavo je seja, na kateri vsi
državni svetniki ali del državnih svetnikov
sodeluje izven sedeža državnega sveta s
pomočjo informacijsko-komunikacijske
tehnologije, ki omogoča razpravo in
glasovanje na daljavo.
(3) Seja na daljavo se izvede z uporabo
informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki
omogoča prenos slike in zvoka ali samo
zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez
vsakega dvoma ugotoviti identiteto
državnega svetnika, ki na seji sodeluje izven
sedeža državnega sveta.
(4) Odločitev o tem, ali bo sodeloval na seji
izven sedeža državnega sveta, sporoči
državni svetnik v roku, ki ga določi
predsednik državnega sveta po posvetovanju
s kolegijem, na sejo katerega so vabljeni tudi
predsedniki komisij, pri odločitvi o izvedbi
seje na daljavo. Če državni svetnik na seji
sodeluje izven sedeža državnega sveta,
mora zagotoviti, da je njegova
komunikacijska naprava povezana v
omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka ali
samo zvoka.

(2) Predsednik državnega sveta lahko sejo
iz prvega odstavka tega člena skliče brez
predhodnega posvetovanja s kolegijem,
kadar je to nujno potrebno, ker je odločitev
treba sprejeti v manj kot tednu dni.
(23) Seja na daljavo je seja, na kateri vsi
državni svetniki ali del državnih svetnikov
sodeluje izven sedeža državnega sveta s
pomočjo informacijsko-komunikacijske
tehnologije, ki omogoča razpravo in
glasovanje na daljavo.
(34) Seja na daljavo se izvede z uporabo
informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki
omogoča prenos slike in zvoka ali samo
zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez
vsakega dvoma ugotoviti identiteto
državnega svetnika, ki na seji sodeluje
izven sedeža državnega sveta.

(5) Pri ugotavljanju sklepčnosti se za prisotne
štejejo državni svetniki, ki so osebno prisotni
na seji na sedežu državnega sveta, in
državni svetniki, ki na seji sodelujejo z
uporabo informacijsko-komunikacijske
tehnologije.

(45) Odločitev o tem, ali bo sodeloval na seji
izven sedeža državnega sveta, sporoči
državni svetnik sporoči v roku, ki ga
predsednik državnega sveta določi
predsednik državnega sveta po
posvetovanju s kolegijem, na sejo katerega
so vabljeni tudi predsedniki komisij, pri
odločitvi o izvedbi seje na daljavo. Če
državni svetnik na seji sodeluje izven
sedeža državnega sveta, mora zagotoviti,
da je njegova komunikacijska naprava
povezana v omrežje, ki omogoča prenos
slike in zvoka ali samo zvoka.

(6) Državni svetniki praviloma glasujejo na

(56) Pri ugotavljanju sklepčnosti se za
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podlagi poimenskega klicanja državnih
svetnikov, ki ga opravi predsedujoči, oziroma
s tehnologijo glasovanja, če jo informacijskokomunikacijska tehnologija omogoča.
(7) Določbe tega člena se smiselno
uporabljajo za seje kolegija, interesnih
skupin, komisij in drugih delovnih teles na
daljavo.

prisotne štejejo državni svetniki, ki so
osebno prisotni na seji na sedežu
državnega sveta, in državni svetniki, ki na
seji sodelujejo z uporabo informacijskokomunikacijske tehnologije.
(67) Državni svetniki praviloma glasujejo na
podlagi poimenskega klicanja državnih
svetnikov, ki ga opravi predsedujoči,
oziroma s tehnologijo glasovanja, če jo
informacijsko-komunikacijska tehnologija
omogoča.

(78) Določbe tega člena se smiselno
uporabljajo za seje kolegija, interesnih
skupin, komisij in drugih delovnih teles na
daljavo.
35. člen
(1) Pri določanju dnevnega reda državni svet (1) Pri določanju dnevnega reda državni
najprej odloča o predlogih, da se posamezne svet najprej odloča o predlogih, da se
zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato pa
posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
o predlogih, da se dnevni red razširi.
reda, nato pa o predlogih, da se dnevni red
razširi.
(2) Pobuda za sprejem akta državnega sveta
iz 68. člena tega poslovnika, ki izpolnjuje
(2) Pobuda za sprejem akta državnega
pogoje, določene s tem poslovnikom, in jo
sveta iz 68. člena tega poslovnika, ki
vloži osem državnih svetnikov, komisija ali
izpolnjuje pogoje, določene s tem
interesna skupina, se uvrsti na dnevni red
poslovnikom, in jo vloži osem državnih
seje državnega sveta brez razprave in
svetnikov, komisija ali interesna skupina, se
glasovanja.
uvrsti na dnevni red seje državnega sveta
brez razprave in glasovanja. Od vložitve
(3) Predlog za umik točke s predloga
pobude iz prejšnjega stavka do njene
dnevnega reda že sklicane seje lahko pisno
obravnave na seji Državnega sveta preteče
poda državni svetnik, interesna skupina ali
najmanj 24 ur.
komisija. Predlagatelj lahko predlog za umik
točke iz dnevnega reda na seji državnega
(3) Predlog za umik točke s predloga
sveta ustno obrazloži. Njegova obrazložitev
dnevnega reda že sklicane seje lahko pisno
lahko traja največ pet minut.
poda državni svetnik, interesna skupina ali
komisija. Predlagatelj lahko predlog za umik
(4) Predlog dnevnega reda že sklicane seje
točke iz dnevnega reda na seji državnega
se lahko razširi le izjemoma, na podlagi
sveta ustno obrazloži. Njegova obrazložitev
pisnega in obrazloženega predloga, če so
lahko traja največ pet minut.
razlogi za razširitev dnevnega reda nastali po
sklicu seje in če so državni svetniki prejeli
(4) Predlog dnevnega reda že sklicane seje
gradiva, ki so podlaga za uvrstitev zadeve na se lahko razširi le izjemoma, na podlagi
dnevni red. Predlagatelj lahko predlog za
pisnega in obrazloženega predloga, če so
razširitev dnevnega reda na seji državnega
razlogi za razširitev dnevnega reda nastali
sveta ustno obrazloži. Njegova obrazložitev
po sklicu seje in če so državni svetniki
lahko traja največ pet minut.
prejeli gradiva, ki so podlaga za uvrstitev
zadeve na dnevni red. Od vložitve predloga
(5) Državni svet odloči o utemeljenosti
za razširitev dnevnega reda do seje
vsakega predloga za umik oziroma razširitev Državnega sveta preteče najmanj 24 ur.
dnevnega reda brez razprave.
Predlagatelj lahko predlog za razširitev
dnevnega reda na seji državnega sveta
ustno obrazloži. Njegova obrazložitev lahko
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traja največ pet minut.
(5) Državni svet odloči o utemeljenosti
vsakega predloga za umik oziroma
razširitev dnevnega reda brez razprave.
69. člen
(1) Predsednik državnega sveta dodeli
(1) Predsednik državnega sveta dodeli
pobude in predloge iz prejšnjega člena v
pobude in predloge iz prejšnjega člena v
obravnavo pristojni komisiji, lahko pa tudi
obravnavo pristojni komisiji, lahko pa tudi
drugim zainteresiranim komisijam.
drugim zainteresiranim komisijam.
(2) (črtan)

(2) (črtan)

Oblikovano: Tabulatorska mesta: Ne
pri 0 cm

Predsednik državnega sveta dodeli pobude
in predloge iz 68. člena v obravnavo
pristojni komisiji, lahko pa tudi drugim
zainteresiranim komisijam.
75.a člen
(1) Osem državnih svetnikov, komisija ali
(1) Osem državnih svetnikov, komisija ali
interesna skupina lahko da pisno pobudo za
interesna skupina lahko da pisno pobudo za
sprejem odložilnega veta.
sprejem odložilnega veta.
(2) Pobuda iz prejšnjega odstavka, ki
izpolnjuje pogoje, določene s tem
poslovnikom, se uvrsti na dnevni red seje
državnega sveta brez razprave in glasovanja.
(3) Če državni svet po opravljeni razpravi ne
sprejme odložilnega veta, pobude iz prvega
odstavka tega člena za isti zakon ni mogoče
ponovno obravnavati.

(2) Pobuda iz prejšnjega odstavka, ki
izpolnjuje pogoje, določene s tem
poslovnikom, se uvrsti na dnevni red seje
državnega sveta brez razprave in
glasovanja. Seja, na kateri se pobuda
obravnava, se začne najmanj 48 ur po
sprejemu zakona v državnem zboru.
(3) Pobude iz prvega odstavka tega člena ni
mogoče vložiti, če je državni svet v skladu s
75.b členom sprejel sklep, da glede zakona
ne bo zahteval, da državni zbor pred
razglasitvijo zakona o njem še enkrat
odloča.

(34) Če državni svet po opravljeni razpravi
ne sprejme odložilnega veta, pobude iz
prvega odstavka tega člena za isti zakon ni
mogoče ponovno obravnavati.
75.b člen
(1) Kadar gre za zakon o nujnih ukrepih za
zagotovitev obrambe države, varnosti ali
odprave posledic naravnih nesreč, glede
katerega lahko državni zbor na predlog
vlade sprejme sklep, s katerim ugotovi, da
referenduma ni dopustno razpisati, vlada o
tem obvesti državni svet in ga pozove, da
odloči, da glede zakona ne bo zahteval, da
državni zbor pred razglasitvijo zakona o
njem še enkrat odloča (v nadaljnjem
besedilu: poziv vlade).

Oblikovano: Pisava: Arial, Krepko
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(2) Ob obstoju pogojev iz prvega odstavka
tega člena predsednik državnega sveta
skliče sejo, na kateri državni svet obravnava
poziv vlade. Seja iz prejšnjega stavka se
začne najmanj 48 ur po sprejemu zakona v
državnem zboru, nanjo pa so vabljeni
predstavniki vlade, ki predstavijo in
obrazložijo poziv vlade.
(3) Državni svet s sklepom sprejme poziv
vlade, če zanj glasuje vsaj 33 državnih
svetnikov in pozivu vlade do konca razprave
pisno ne nasprotuje nobena od interesnih
skupin.
(4) Če državni svet poziva vlade ne
sprejme, takšnega poziva državnemu svetu
ni mogoče ponovno predložiti v obravnavo
in odločanje.
(5) Če državni svetnik do konca razprave o
pozivu vlade napove namero za vložitev
pisne pobude za sprejem odložilnega veta v
skladu s prvim odstavkom 75.a člena,
predsedujoči prekine sejo in določi, kdaj se
bo nadaljevala. Če je do nadaljevanja
prekinjene seje državnega sveta vložena
pisna pobuda za sprejem odložilnega veta,
državni svet odloča o predlogu za sprejem
odložilnega veta, poziv vlade pa postane
brezpredmeten.
(6) O sprejeti odločitvi državni svet obvesti
državni zbor.
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