PREGLED SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA DRŽAVNEGA SVETA
OBSTOJEČI ČLEN POSLOVNIKA DS

PREGLED SPREMEMBE ČLENA

27. člen
(1) Predsednik državnega sveta pošilja
(1) Predsednik državnega sveta pošilja
državnim svetnikom zakone, ki jih sprejme
državnim svetnikom zakone, ki jih sprejme
državni zbor, in jim določi rok, v katerem
državni zbor, in jim določi rok, v katerem
morajo podati pobudo in predlog zahteve za
morajo podati pobudo in predlog zahteve za
ponovno odločanje o zakonu ali pobudo.
ponovno odločanje o zakonu ali pobudo.
(2) Državnim svetnikom se pošiljajo sklici sej
in gradiva za sejo državnega sveta, predlogi,
pobude in vprašanja državnih svetnikov ter
odgovori državnega zbora, vlade in drugih
organov nanje, poročila komisij ter sklici sej
državnega zbora. Državnim svetnikom se
lahko pošiljajo tudi druga gradiva.
(3) Če je državni svetnik na seji državnega
sveta odsoten, se mu po seji pošljejo
gradiva, ki so jih državni svetniki prejeli na
seji sami, razen v primerih, ko so ti
dokumenti označeni z eno izmed stopenj
tajnosti.

(2) Državnim svetnikom se pošiljajo sklici
sej in gradiva za sejo državnega sveta,
predlogi, pobude in vprašanja državnih
svetnikov ter odgovori državnega zbora,
vlade in drugih organov nanje, poročila
komisij ter sklici sej državnega zbora.
Državnim svetnikom se lahko pošiljajo tudi
druga gradiva.
(3) Če je državni svetnik na seji državnega
sveta odsoten, se mu po seji pošljejo
gradiva, ki so jih državni svetniki prejeli na
seji sami, razen v primerih, ko so ti
dokumenti označeni z eno izmed stopenj
tajnosti.

(4) Ko se državnim svetnikom po e-pošti
pošilja vabila, gradivo in druge dokumente, ki
so vezani na rok, krajši od 48 ur, jih služba
državnega sveta istočasno obvesti tudi s
kratkim SMS sporočilom, da jih čaka na
njihovem e-naslovu novo gradivo.

(43) Ko se državnim svetnikom po e-pošti
pošilja vabila, gradivo in druge dokumente,
ki so vezani na rok, krajši od 48 ur, jih
služba državnega sveta istočasno obvesti
tudi s kratkim SMS sporočilom, da jih čaka
na njihovem e-naslovu novo gradivo.
29. člen
(1) Za pridobivanje informacij v zvezi z
(1)Za pridobivanje informacij v zvezi z
zadevami, ki jih obravnava, lahko državni
zadevami, ki jih obravnava, lahko državni
svet ali njegove komisije organizirajo
svet ali pristojna komisija organizira posvete
posvete, predavanja ali javne predstavitve
ali druge dogodke, na katere povabi
mnenj, na katere povabijo strokovnjake in
strokovnjake in druge osebe, ki bi lahko
druge osebe, ki bi lahko dale koristne
dale koristne informacije.
informacije. Odločitev o tem sprejme
predsednik državnega sveta po posvetovanju (2) Državni svet ali pristojna komisija lahko
s kolegijem.
posvete ali druge dogodke organizira
samostojno ali skupaj z organom javnega
(2) Državni svet ali njegove komisije lahko
sektorja, strokovnim ali interesnim
vabljene na posvet, predavanje ali javno
združenjem ali organizacijo civilne družbe.
predstavitev mnenj zaprosijo, da mnenja dajo
tudi pisno.
(3) Pobudo za organizacijo posveta ali
drugega dogodka iz prvega odstavka tega
(3) Gradivo in urejeno besedilo razprave iz
člena lahko poda državni svetnik, interesna
prejšnjega odstavka lahko državni svet objavi skupina ali komisija. Pobudo za organizacijo
kot samostojno publikacijo.
posveta lahko poda tudi organ javnega
sektorja, strokovno ali interesno združenje
ali organizacija civilne družbe.
1

(4) Pobuda za organizacijo posveta ali
drugega dogodka mora biti predsedniku
državnega sveta predložena v pisni obliki in
mora vsebovati predlog programa,
predviden datum in predvidene finančne
posledice posveta ali drugega dogodka za
državni svet.
(5) Odločitev o tem, ali bo državni svet
organiziral ali so-organiziral posvet ali drug
dogodek, sprejme predsednik državnega
sveta po posvetovanju s predsednikom
pristojne komisije.
(6) Odločitev o tem, ali bo pristojna komisija
organizirala ali so-organizirala posvet, ali
drug dogodek, sprejme predsednik pristojne
komisije po posvetovanju s člani komisije.
(7) V primeru, da se predsednik državnega
sveta po posvetu s predsednikom pristojne
komisije ne odloči za so-organizacijo
posveta ali drugega dogodka, lahko
predsednik državnega sveta sprejme
odločitev, da organu javnega sektorja,
strokovnemu ali interesnemu združenju ali
organizaciji civilne družbe, omogoči
samostojno izvedbo posveta ali drugega
dogodka v dvorani državnega sveta.
(8) Gradivo in urejeno besedilo razprave iz
prvega odstavka tega člena lahko državni
svet objavi kot samostojno publikacijo.
(9) Pristojna komisija in državni svet se
lahko seznanita z zaključki, ki so nastali na
podlagi razprave na posvetu ali drugem
dogodku.
(10) Podrobnejše pogoje za organizacijo
posveta ali drugega dogodka se določi z
internim aktom državnega sveta, ki ga
sprejme predsednik državnega sveta po
posvetovanju s kolegijem državnega sveta.
29. člen
(1) Za pridobivanje informacij v zvezi z
zadevami, ki jih obravnava, lahko državni
svet ali njegove komisije organizirajo
posvete, predavanja ali javne predstavitve
mnenj, na katere povabijo strokovnjake in
druge osebe, ki bi lahko dale koristne
informacije. Odločitev o tem sprejme
predsednik državnega sveta po
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posvetovanju s kolegijem.
(2) Državni svet ali njegove komisije lahko
vabljene na posvet, predavanje ali javno
predstavitev mnenj zaprosijo, da mnenja
dajo tudi pisno.
(3) Gradivo in urejeno besedilo razprave iz
prejšnjega odstavka lahko državni svet
objavi kot samostojno publikacijo.
34. člen
(1) Sejo državnega sveta vodi predsednik ali (1) Sejo državnega sveta vodi predsednik
podpredsednik državnega sveta. V primeru
ali podpredsednik državnega sveta. V
odsotnosti ali zadržanosti predsednika in
primeru odsotnosti ali zadržanosti
podpredsednika državnega sveta vodi sejo
predsednika in podpredsednika državnega
eden izmed državnih svetnikov, ki ga določi
sveta vodi sejo eden izmed državnih
predsednik državnega sveta, če to ni možno, svetnikov, ki ga določi predsednik
pa ga določi državni svet.
državnega sveta, če to ni možno, pa ga
določi državni svet.
(2) Predsedujoči najprej ugotovi, ali je
državni svet sklepčen. Državni svet je
(2) Predsedujoči najprej ugotovi, ali je
sklepčen in začne z zasedanjem, če je na
državni svet sklepčen. Državni svet je
seji prisotna večina državnih svetnikov.
sklepčen in začne z zasedanjem, če je na
seji prisotna večina državnih svetnikov.
(3)Če državni svet ob predvidenem začetku
seje ni sklepčen, predsedujoči po
posvetovanju s kolegijem državnega sveta
odloči o preložitvi ali odpovedi seje.
37. člen
(1) Vrstni red razprave določi predsedujoči v
(1) Vrstni red razprave določi predsedujoči v
skladu s poslovnikom.
skladu s poslovnikom.
(2) Na začetku obravnave vsake točke
dnevnega reda lahko predlagatelj oziroma
njegov predstavnik poda obrazložitev.

(2) Na začetku obravnave vsake točke
dnevnega reda lahko predlagatelj oziroma
njegov predstavnik poda obrazložitev.

(3) Za njim dobijo besedo poročevalci
komisij, poročevalci interesnih skupin,
državni svetniki in drugi povabljeni
udeleženci seje državnega sveta, ki so se
prijavili k besedi. Pri obravnavi predloga
odložilnega veta dobi za predlagateljem
besedo predstavnik vlade.

(3) Za njim dobijo besedo poročevalci
komisij, poročevalci interesnih skupin,
državni svetniki in drugi povabljeni
udeleženci seje državnega sveta, ki so se
prijavili k besedi. Pri obravnavi predloga
odložilnega veta dobi za predlagateljem
odložilnega veta besedo predlagatelj
zakona predstavnik vlade. Za njim dobi
besedo predstavnik vlade, kadar ta ni
predlagatelj zakona.

(4) Če državnega svetnika, ki se je prijavil k
razpravi, ni v dvorani, ko mu predsedujoči da
besedo, mu lahko predsedujoči po svoji
presoji da besedo po končani razpravi vseh
prijavljenih.

(4) Če državnega svetnika, ki se je prijavil k
razpravi, ni v dvorani, ko mu predsedujoči
da besedo, mu lahko predsedujoči po svoji
presoji da besedo po končani razpravi vseh
prijavljenih.
51. člen
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(1) Navzočnost na seji se ugotavlja pred
vsakim glasovanjem.

(1) Navzočnost na seji se ugotavlja zpred
vsakim glasovanjem.

(2) Če državni svet po prvem ugotavljanju
navzočnosti ni sklepčen, se ugotavljanje
navzočnosti ponovi še dvakrat. Drugo
ugotavljanje navzočnosti se opravi takoj po
prvem. Če državni svet še vedno ni sklepčen,
se pred tretjim ugotavljanjem navzočnosti
seja prekine za najmanj deset minut. Če
državni svet tudi ob tretjem ugotavljanju
navzočnosti ni sklepčen, predsedujoči
prekine sejo in določi, kdaj se bo nadaljevala.
(1) Državni svet odloča z javnim
glasovanjem, razen če ta poslovnik ne
določa drugače.

(2) Če državni svet po prvem ugotavljanju
navzočnosti ni sklepčen, se ugotavljanje
navzočnosti ponovi še dvakrat. Drugo
ugotavljanje navzočnosti se opravi takoj po
prvem. Če državni svet še vedno ni
sklepčen, se pred tretjim ugotavljanjem
navzočnosti seja prekine za najmanj deset
minut. Če državni svet tudi ob tretjem
ugotavljanju navzočnosti ni sklepčen,
predsedujoči prekine sejo in določi, kdaj se
bo nadaljevala.
53. člen
(1) Državni svet odloča z javnim
glasovanjem, razen če ta poslovnik ne
določa drugače.

(2) Javno glasovanje se opravi z uporabo
glasovalne naprave ali z vzdigovanjem rok.

(2) Javno glasovanje se opravi z uporabo
glasovalne naprave ali z vzdigovanjem rok.

(3) Z vzdigovanjem rok se glasuje, če
glasovalna naprava ne deluje ali če je seja v
prostoru, kjer take naprave ni.

(3) Če se glasuje z uporabo glasovalne
naprave, predsedujoči pozove državne
svetnike, naj glasujejo. Državni svetniki se
odločijo tako, da pritisnejo na tipko
glasovalne naprave.
(43) Z vzdigovanjem rok se glasuje, če
glasovalna naprava ne deluje ali če je seja v
prostoru, kjer take naprave ni.

61. člen
(1) O delu na seji državnega sveta se vodijo
(1) O delu na seji državnega sveta se vodijo
dobesedni zapisi (magnetofonski zapis in
zvočni zapisi.
magnetogram seje).
(2) Zvočni zapisi so javno dostopni v skladu
(2) Vsak državni svetnik ima pred objavo
z zakonom in so dosegljivi državnim
pravico pregledati magnetogram seje in v
svetnikom ali zainteresirani javnosti na
roku sedmih dni od seje državnega sveta
njihovo zahtevo.
predlagati redakcijske popravke
magnetograma, ki pa ne smejo spremeniti
(3) O arhiviranju in rokih hranjenja zvočnih
smisla in bistva njegovega izvajanja. Po
zapisov izda navodila sekretar državnega
opravljenem pregledu in redakcijskih
sveta.
popravkih državni svetnik s svojim podpisom
potrdi pregled magnetograma.
(1) O delu na seji državnega sveta se vodijo
dobesedni zapisi (magnetofonski zapis in
(3) Magnetogram se priloži k zapisniku, če to magnetogram seje).
zahteva državni svetnik.
(2) Vsak državni svetnik ima pred objavo
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(4) Dobesedni zapisi se hranijo v pisnem ali
elektronskem zapisu in so dosegljivi
državnim svetnikom in zainteresirani javnosti
na njihovo zahtevo.
(5) Dobesedni zapisi v pisnem ali
elektronskem zapisu so javno dosegljivi v
skladu z zakonom.

pravico pregledati magnetogram seje in v
roku sedmih dni od seje državnega sveta
predlagati redakcijske popravke
magnetograma, ki pa ne smejo spremeniti
smisla in bistva njegovega izvajanja. Po
opravljenem pregledu in redakcijskih
popravkih državni svetnik s svojim
podpisom potrdi pregled magnetograma.
(3) Magnetogram se priloži k zapisniku, če
to zahteva državni svetnik.
(4) Dobesedni zapisi se hranijo v pisnem ali
elektronskem zapisu in so dosegljivi
državnim svetnikom in zainteresirani
javnosti na njihovo zahtevo.

(5) Dobesedni zapisi v pisnem ali
elektronskem zapisu so javno dosegljivi v
skladu z zakonom.
62. člen
(1) Seje državnega sveta so javne, razen če
(1) Seje državnega sveta so javne, razen če
zaradi splošnih koristi tako odloči državni
zaradi splošnih koristi tako odloči državni
svet ali če državni svet obravnava zadevo
svet ali če državni svet obravnava zadevo
tajne narave.
tajne narave.
(2) Javnost seje je zagotovljena, če je
predstavnikom medijev omogočeno
spremljanje seje neposredno v prostoru, kjer
poteka seja, ali če jim je spremljanje seje
omogočeno s tehničnimi pripomočki.

(2) Javnost seje je zagotovljena, če je
predstavnikom medijev omogočeno
spremljanje seje neposredno v prostoru,
kjer poteka seja, ali če jim je spremljanje
seje omogočeno s tehničnimi pripomočki.

(3) Državni svet lahko na predlog
predsedujočega, komisije ali interesne
skupine sklene, da bo seja ali del seje zaprt
za javnost, tudi če se ne obravnava zadeve
tajne narave, kadar tako določa ta poslovnik
ali kadar je utemeljeno pričakovati, da bodo v
razpravi lahko sprožena vprašanja v zvezi z
zadevami tajne narave.

(3) Državni svet lahko na predlog
predsedujočega, komisije ali interesne
skupine sklene, da bo seja ali del seje zaprt
za javnost, tudi če se ne obravnava zadeve
tajne narave, kadar tako določa ta poslovnik
ali kadar je utemeljeno pričakovati, da bodo
v razpravi lahko sprožena vprašanja v zvezi
z zadevami tajne narave.

(3) Predsedujoči določi, kdo je lahko poleg
državnih svetnikov navzoč na seji ali delu
seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti.

(43) Predsedujoči določi, kdo je lahko poleg
državnih svetnikov navzoč na seji ali delu
seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti.

(4) O delu na seji ali na delu seje, ki poteka
brez navzočnosti javnosti, se vodijo
dobesedni zapisi, če državni svet ne odloči
drugače. Vpogled v takšne zapise imajo
samo državni svetniki in drugi sodelujoči na
taki seji.

(54) O delu na seji ali na delu seje, ki
poteka brez navzočnosti javnosti, se vodijo
zvočnidobesedni zapisi, če državni svet ne
odloči drugače. Dostop do takšnih
zapisovVpogled v takšne zapise imajo samo
državni svetniki in drugi sodelujoči na taki
seji.

(5) Besedilo uradnega obvestila o seji ali delu
seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti,
(65) Besedilo uradnega obvestila o seji ali
določi državni svet.
delu seje, ki poteka brez navzočnosti
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javnosti, določi državni svet.
66. člen
(1) Državni svetniki imajo pravico in dolžnost, (1) Državni svetniki imajo pravico in
da se udeležujejo sej državnega sveta in
dolžnost, da se udeležujejo sej državnega
njegovih komisij, katerih člani so, pravico, da sveta in njegovih komisij, katerih člani so,
predlagajo obravnavo vprašanj in dajejo
pravico, da predlagajo obravnavo vprašanj
pobude, dolžnost varovanja podatkov tajne
in dajejo pobude, dolžnost varovanja
narave, pravico do imunitete, pravico do
podatkov tajne narave, pravico do imunitete,
nadomestila izgubljenega zaslužka in pravico pravico do plačila za opravljanje funkcije
do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem
nadomestila izgubljenega zaslužka in
funkcije.
pravico do povračila stroškov v zvezi z
opravljanjem funkcije.
(2) Državni svetniki imajo pravico do
vpogleda v vsa gradiva, s katerimi razpolaga (2) Državni svetniki imajo pravico do
državni svet in njegove komisije.
vpogleda v vsa gradiva, s katerimi
razpolaga državni svet in njegove komisije.
67. člen
(1) Akti državnega sveta so mnenja o
(1) Akti državnega sveta so mnenja o
zadevah iz pristojnosti državnega zbora,
zadevah iz pristojnosti državnega zbora,
zahteve, da državni zbor pred razglasitvijo
zahteve, da državni zbor pred razglasitvijo
kakega zakona o njem še enkrat odloča (v
kakega zakona o njem še enkrat odloča (v
nadaljnjem besedilu: odložilni veto), zahteve
nadaljnjem besedilu: odložilni veto), zahteve
za preiskavo o zadevah javnega pomena iz
za preiskavo o zadevah javnega pomena iz
93. člena ustave (v nadaljnjem besedilu:
93. člena ustave (v nadaljnjem besedilu:
zahteva za parlamentarno preiskavo),
zahteva za parlamentarno preiskavo),
zahteve za začetek postopka pred ustavnim
zahteve za začetek postopka pred ustavnim
sodiščem o ustavnosti in zakonitosti akta,
sodiščem o ustavnosti in zakonitosti akta,
poslovnik državnega sveta, predlogi
poslovnik državnega sveta, predlogi
finančnega in kadrovskega načrta državnega finančnega in kadrovskega načrta
sveta, predlogi zakonov, predlogi avtentičnih državnega sveta, predlogi zakonov, predlogi
razlag zakonov ter sklepi.
avtentičnih razlag zakonov ter sklepi.
(2) Sklep državnega sveta je akt, s katerim
se odloča o volitvah, imenovanjih in
razrešitvah, o postopkovnih vprašanjih in o
drugih zadevah, če ta poslovnik ne določa
drugače.

(2) Sklep državnega sveta je akt, s katerim
se odloča o volitvah, imenovanjih in
razrešitvah, o postopkovnih vprašanjih in o
drugih zadevah, če ta poslovnik ne določa
drugače.

68.a člen
Kadar državni svetnik, komisija ali interesna
skupina da pobudo za sprejem predloga
zakona in ta ni pripravljena v sodelovanju s
službo državnega sveta, lahko vsak državni
svetnik zaprosi, da služba državnega sveta
da mnenje o skladnosti predloga zakona z
ustavo in pravnim sistemom.
70. člen
Predlagatelj iz 68. člena tega poslovnika
(1) PobudnikPredlagatelj iz 68. člena tega
lahko umakne svojo pobudo in predlog
poslovnika lahko umakne svojo pobudo in
kadarkoli do konca njune obravnave.
predlog kadarkoli do konca razprave o
pobudi in predlogu njune obravnave.
Predlagatelju umika ni treba obrazložiti. O
umiku se ne glasuje.
(2) Predlagatelju umika ni treba obrazložiti.
O umiku se ne glasuje.
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72. člen
(1) K predlogu akta lahko državni svetnik,
komisija ali interesna skupina vloži
amandma, in sicer do konca razprave o
zadevi, na katero se nanaša predlog akta.
(2) Amandma je predlog, s katerim se
(2) Amandmaji so predlogi, s katerimi se
predlaga sprememba, dopolnitev ali črtanje
predlaga sprememba, dopolnitev ali črtanje
besedila predloga akta.
besedila predloga akta.
(3) Amandma mora biti vložen v pisni obliki.
(4) Predlagatelj amandmaja lahko umakne
(3) Amandmaji morajo biti vloženi v pisni
svoj amandma kadarkoli do konca razprave
obliki.
o zadevi, na katero se nanaša predlog akta.
(1) K predlogu akta lahko državni svetniki
vlagajo amandmaje, in sicer do konca
obravnave zadeve, na katero se nanaša
predlog akta.
(1) K predlogu akta lahko državni svetniki
vlagajo amandmaje, in sicer do konca
obravnave zadeve, na katero se nanaša
predlog akta.

(2) Amandmaji so predlogi, s katerimi se
predlaga sprememba, dopolnitev ali črtanje
besedila predloga akta.
(3) Amandmaji morajo biti vloženi v pisni
obliki.
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.
(3) Kadar da pobudo za sprejem
odložilnega veta osem državnih svetnikov,
lahko državni svetnik svojo podporo pobudi
umakne do uvrstitve zadeve na dnevni red
seje državnega sveta.
(4) Za uvrstitev na dnevni red seje
državnega sveta po prejšnjem odstavku se
šteje obvestilo o razširitvi dnevnega reda
redne ali izredne seje državnega sveta
oziroma sklic izredne seje državnega sveta,
kadar zadeva predstavlja edino točko
dnevnega reda.

(53) Če državni svet po opravljeni razpravi
ne sprejme odložilnega veta, pobude iz
prvega odstavka tega člena za isti zakon ni
mogoče ponovno obravnavati.
77. člen
(1) V Uradnem listu Republike Slovenije se
(1) V Uradnem listu Republike Slovenije se
objavijo poslovnik državnega sveta, sklepi o
objavijo poslovnik državnega sveta, sklepi o
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volitvah in imenovanjih v državnem svetu ter
drugi akti, če tako določa zakon.

volitvah in imenovanjih v državnem svetu ter
drugi akti, če tako določa zakon.

(2) V Poročevalcu državnega sveta se
objavljajo akti državnega sveta, razen tistih,
ki so objavljeni v Uradnem listu Republike
Slovenije.

(2) Akti državnega sveta se objavljajo na
spletnih straneh državnega sveta, razen v
primerih, ko gradivo vsebuje tajne oziroma
druge podatke, ki so varovani na podlagi
zakona oziroma drugega predpisa.
(2) V Poročevalcu državnega sveta se
objavljajo akti državnega sveta, razen tistih,
ki so objavljeni v Uradnem listu Republike
Slovenije.
78.a člen
(1) Predstavnika državnega sveta v
organizacijah, institucijah in delovnih
skupinah imenuje državni svet.
(2) Predsednik državnega sveta državnim
svetnikom pošlje poziv h kandidaturi in
določi rok za vložitev kandidatur.
(3) Predlog za imenovanje lahko vloži
skupina najmanj osmih državnih svetnikov,
interesna skupina ali pristojna komisija.
(4) Predloge za imenovanje obravnava
mandatno-imunitetna komisija, ki opravi
glasovanje o kandidatih in pripravi poročilo
za sejo državnega sveta, v katerem
predlaga predstavnika državnega sveta v
organizacijah, institucijah in delovnih
skupinah državnemu svetu v imenovanje.
(5) Če se glasuje o enem kandidatu, se
glasuje za ali proti kandidatu. Če se glasuje
o več kandidatih za eno funkcijo, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna
številka pred imenom kandidata, za
katerega se glasuje.
(6) Če se glasuje o več kandidatih za eno
funkcijo, pa noben kandidat ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje.
Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih
dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila največ glasov.
(7) Če kandidat ne dobi potrebne večine,
oziroma če tudi pri drugem glasovanju
noben kandidat za posamezno funkcijo ne
dobi potrebne večine, se ponovi
kandidacijski postopek in postopek
glasovanja na podlagi novega predloga
kandidatur.
(8) Imenovani predstavniki državnega sveta
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v organizacijah, institucijah in delovnih
skupinah o svojem delu enkrat letno
poročajo državnemu svetu.
95. člen
(1) Kadar državni zbor ali njegovo delovno
(1) Kadar državni zbor ali njegovo delovno
telo obravnava predlog, mnenje ali zahtevo
telo obravnava predlog, mnenje ali zahtevo
državnega sveta, se seje državnega zbora ali državnega sveta, se seje državnega zbora
njegovega delovnega telesa udeleži
ali njegovega delovnega telesa udeleži
predsednik ali državni svetnik, ki ga je
predsednik ali državni svetnik, ki ga je
državni svet določil za poročevalca.
državni svet določil za poročevalca.
(2) Poročevalec na seji državnega zbora ali
njegovega delovnega telesa obrazloži
predlog, mnenje ali zahtevo državnega sveta
iz prejšnjega odstavka.

(2) Poročevalec na seji državnega zbora ali
njegovega delovnega telesa obrazloži
predlog, mnenje ali zahtevo državnega
sveta iz prejšnjega odstavka.

(3) Državni svet lahko pooblasti poročevalca
za morebitna usklajevanja v zvezi z vsebino
predloga ali zahteve državnega sveta.
98. člen
(1) Državni svetnik lahko na seji državnega
(1) Državni svetnik, komisija ali interesna
sveta postavi pisno pobudo ali pisno
skupina lahko na seji državnega sveta
vprašanje, ki ga naslovi na predsednika
postavi pisno pobudo ali pisno vprašanje, ki
republike, vlado, ministrstvo ali na druge
ga naslovi na predsednika republike, vlado,
državne organe.
ministrstvo ali na druge državne organe.
(2) Pobuda ali vprašanje mora biti kratko in
jedrnato ter izraženo tako, da je njegova
vsebina jasno razvidna.

(2) Pobuda ali vprašanje mora biti kratko in
jedrnato ter izraženo tako, da je njegova
vsebina jasno razvidna.

(3) Pobude ali vprašanja iz prvega odstavka
tega člena uvrsti predsednik državnega sveta
neposredno na prvo naslednjo redno sejo
državnega sveta v razpravo in odločanje, če
so poslana najkasneje 48 ur pred začetkom
seje. Izjemoma se lahko pobude in vprašanja
uvrstijo tudi na izredno sejo državnega sveta.

(3) Pobude ali vprašanja iz prvega odstavka
tega člena uvrsti predsednik državnega
sveta neposredno na prvo naslednjo redno
sejo državnega sveta v razpravo in
odločanje, če so poslana najkasneje 48 ur
pred začetkom seje. Izjemoma se lahko
pobude in vprašanja uvrstijo tudi na izredno
sejo državnega sveta.

(4) Državni svetnik je upravičen do odgovora
na pobudo ali vprašanje v roku 30 dni. Če v
tem roku ne dobi odgovora na pobudo ali
vprašanje, predsednik državnega sveta
ponovno pozove državni organ, naj na
pobudo oziroma vprašanje odgovori.
Predsednik državnega sveta o tem obvesti
državni svet na prvi naslednji redni seji.
(5) Če državni svetnik ni zadovoljen z
odgovorom na pobudo ali vprašanje, lahko
zahteva dopolnitev odgovora. Državni svetnik
mora zahtevo za dopolnitev odgovora
obrazložiti.
(6) Na predlog državnega svetnika lahko
državni svet po prejemu odgovora ali

(4) Če je pobuda ali vprašanje poslano manj
kot 48 ur pred začetkom seje državnega
sveta, se uvrsti na naslednjo redno sejo, ki
sledi že sklicani seji državnega sveta, razen
v primeru, da bi bila uvrstitev na naslednjo
sejo brezpredmetna.
(5) Državni svetnik, komisija ali interesna
skupina imajo pravico umakniti pobudo ali
vprašanje v kateremkoli trenutku do konca
razprave o pobudi ali vprašanju. Umika ni
treba obrazložiti. O umiku se ne glasuje.
(64) Državni svetnik je upravičen do
odgovora na pobudo ali vprašanje v roku 30
dni. Če v tem roku ne dobi odgovora na
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dopolnjenega odgovora odloči, da bo na
naslednji redni seji opravil razpravo o
odgovoru ali dopolnitvi odgovora na pobudo
ali vprašanje državnega svetnika. O tem
odloči državni svet brez razprave.

pobudo ali vprašanje, predsednik državnega
sveta ponovno pozove državni organ, naj na
pobudo oziroma vprašanje odgovori.
Predsednik državnega sveta o tem obvesti
državni svet na prvi naslednji redni seji.
(75) Če državni svetnik ni zadovoljen z
odgovorom na pobudo ali vprašanje, lahko
zahteva dopolnitev odgovora. Državni
svetnik mora zahtevo za dopolnitev
odgovora obrazložiti.
(86) Na predlog državnega svetnika lahko
državni svet po prejemu odgovora ali
dopolnjenega odgovora odloči, da bo na
naslednji redni seji opravil razpravo o
odgovoru ali dopolnitvi odgovora na pobudo
ali vprašanje državnega svetnika. O tem
odloči državni svet brez razprave.
(9) Državni svetnik lahko da pobudo za
obravnavo odgovora ali dopolnitve
odgovora na njegovo vprašanje ali pobudo
na pristojni komisiji.
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