Interesna skupina negospodarskih dejavnosti

Številka: 020-03-12/2019/11
Ljubljana, 28. 2. 2020
Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je na 3. izredni seji, 12. 2. 2020 in 30. redni
seji, 26. 2. 2020 na podlagi 16. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15), sprejela naslednje
STALIŠČE
k Predlogu sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta
Interesna skupina podpira Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega
sveta ter predlaga sledeče amandmaje k posameznim členom:
K 2. členu
V 2. členu se tretji odstavek spremenjenega 29. člena spremeni tako da se glasi:
»(3) Pobudo za organizacijo posveta ali drugega dogodka iz prvega odstavka tega člena
lahko podajo državni svetnik, interesna skupina ali komisija; lahko pa jo podajo tudi organ
javnega sektorja, strokovno ali interesno združenje ali organizacija civilne družbe.«
V četrtem odstavku se za besedo »posledice« črta besedilo »posveta ali drugega dogodka«.
V petem odstavku se beseda »so-organiziral« nadomesti z besedo »soorganiziral«.
V šestem odstavku se beseda »so-organizirala« nadomesti z besedo »soorganizirala«.
Sedmi odstavek se spremeni tako da se glasi:
»(7) V primeru, da se predsednik državnega sveta po posvetu s predsednikom pristojne
komisije ne odloči za soorganizacijo posveta ali drugega dogodka, lahko predsednik
državnega sveta sprejme odločitev, da organu javnega sektorja, strokovnemu ali
interesnemu združenju ali organizaciji civilne družbe v dvorani državnega sveta, omogoči
samostojno izvedbo posveta ali drugega dogodka.«
K 9. členu
Besedilo 9. člena se spremeni tako da se glasi:
»Prvi odstavek 66. člena se spremeni tako da se glasi:
»(1) Državni svetniki imajo pravico in dolžnost, da se udeležujejo sej državnega sveta in
njegovih komisij, katerih člani so; imajo pravico, da predlagajo obravnavo vprašanj in da
dajejo pobude; imajo dolžnost varovanja podatkov tajne narave; imajo pravico do imunitete;
imajo pravico do plačila za opravljanje funkcije in pravico do povračila stroškov v zvezi z
opravljanjem funkcije.«.«

K 10. členu
Deseti člen se spremeni tako, da se glasi:
»V prvem odstavku 67. člena se za besedo »so« doda dvopičje in se črtata besedi »in
kadrovskega«.«
K 14. členu
V 14. členu se v novem tretjem odstavku 75.a člena besedi »državni svetnik« nadomesti z
besedilom »vsak od njih«.
K 16. členu
V 16. členu se v prvem odstavku novega 78.a člena beseda »Predstavnika« nadomesti z
besedo »Predstavnike«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Predloge za imenovanje obravnava mandatno-imunitetna komisija, ki pregleda ali
kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje v organizacije, institucije in delovne skupine ter
pripravi poročilo za sejo državnega sveta, v katerem državnemu svetu predlaga, da opravi
glasovanje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje.«
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