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Vrh        Dno Člana državnega sveta - predstavnika obrtnikov voli volilno telo, ki ga sestavljajo
izvoljeni predstavniki poklicnih organizacij obrtnikov. 

Vsaka poklicna organizacija obrtnikov izvoli v volilno telo po enega predstavnika
ne glede na število članov in po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih petsto
članov.

 

 

Vrh        Dno

Povezave:

SOVS (1)

Člana državnega sveta - predstavnika samostojnih poklicev voli volilno telo, ki ga
sestavljajo izvoljeni predstavniki organizacij samostojnih poklicev, organiziranih
za območje države.

Vsaka organizacija samostojnih poklicev izvoli v volilno telo po enega
predstavnika ne glede na število članov in po enega predstavnika na vsakih
dopolnjenih sto članov.

 

 

Vrh        Dno Seznam izvoljenih predstavnikov v volilnem telesu predložijo poklicne
organizacije v roku iz 14. člena tega zakona republiški volilni komisiji. Seznamu
priložijo dokazilo o vpisu v register, pravila organizacije in podatke o številu
članov.

 

  5. Volitve predstavnikov negospodarskih dejavnosti

 

Vrh        Dno

Povezave:

SOCS (1)

USTA (10)

Šest članov državnega sveta - predstavnikov negospodarskih dejavnosti volijo:

- enega predstavnika univerz, visokih in višjih šol volijo univerze, visoke in višje
šole,

- enega predstavnika za področje vzgoje in izobraževanja volijo poklicne
organizacije pedagoških delavcev, 

- enega predstavnika za področje raziskovalne dejavnosti volijo poklicne
organizacije raziskovalcev, 

- enega predstavnika za področje kulture in športa volijo poklicne organizacije
kulturnih in športnih delavcev, 

- enega predstavnika za področje zdravstva volijo poklicne organizacije
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, 

- enega predstavnika za področje socialnega varstva volijo poklicne organizacije
strokovnih delavcev na področju socialnega varstva.

Za poklicne organizacije v smislu druge do šeste alinee prejšnjega odstavka se
štejejo poklicne zbornice, združenja, društva, zveze in druge poklicne
organizacije, organizirane za območje države.

 

 
a) Volitve predstavnika univerz, visokih in višjih šol

 

Vrh        Dno Člana državnega sveta - predstavnika univerz, visokih in višjih šol voli volilno telo,
ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki univerz, visokih in višjih šol.

Vsaka univerza ter visoka oziroma višja šola izvoli v volilno telo po enega
predstavnika.

 

 
b) Volitve drugih predstavnikov negospodarskih dejavnosti

 

Vrh        Dno

Povezave:

USTA (10)

Druge predstavnike negospodarskih dejavnosti v državnem svetu volijo volilna
telesa, ki jih sestavljajo izvoljeni predstavniki ustreznih poklicnih organizacij.

Poklicne organizacije izvolijo v ustrezno volilno telo vsaka po enega predstavnika
ne glede na število članov in po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih sto
članov.

 

 

Vrh        Dno Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo predložijo poklicne organizacije v
roku iz 14. člena tega zakona republiški volilni komisiji. Seznamu priložijo
dokazilo o vpisu v register, pravila organizacije in podatke o številu članov.

 

 
6. Volitve predstavnikov lokalnih interesov

 

Vrh        Dno

Povezave:

USTA (1)

Dvaindvajset članov državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov izvolijo
lokalne skupnosti.
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Za volitve predstavnikov lokalnih interesov se oblikuje največ dvaindvajset volilnih
enot. Volilna enota se oblikuje za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Volilne
enote določi zakon.

 

 

Vrh        Dno

Povezave:

SOCS (1)

USTA (1)

Za volitve članov državnega sveta se v vsaki volilni enoti oblikuje volilno telo, ki ga
sestavljajo:

- člani predstavniškega organa lokalne skupnosti, če se člani državnega sveta
volijo v volilni enoti, ki obsega območje ene lokalne skupnosti,

- izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti, če se člani državnega sveta volijo v
volilni enoti, ki obsega območje dveh ali več lokalnih skupnosti.

 

 

Vrh        Dno

Povezave:

USTA (1)

Predstavnike lokalnih skupnosti v volilnem telesu iz druge alinee prejšnjega
člena izvolijo predstavniški organi lokalnih skupnosti.

Vsaka lokalna skupnost izvoli v volilno telo po enega predstavnika ne glede na
število prebivalcev in po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih pet tisoč
prebivalcev. 

Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo predložijo predstavniški organi
lokalnih skupnosti v roku iz 14. člena tega zakona volilni komisiji volilne enote.

 

 

Vrh        Dno Kandidate za člane državnega sveta določijo predstavniški organi lokalnih
skupnosti.

Kadar se člani državnega sveta volijo v dveh ali več lokalnih skupnostih, vsaka
lokalna skupnost lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor članov državnega
sveta se voli v volilni enoti.

 

 

Vrh        Dno Volilni odbor pošlje zapisnik o volitvah skupaj z drugim volilnim materialom volilni
komisiji volilne enote.

Volilna komisija volilne enote pošlje republiški volilni komisiji poročilo o izidu
volitev v volilni enoti.

 

  Drugi del 

 

ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA SVETA

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

Vrh        Dno

Povezave:

Publikacije (1)

USTA (1)

Spremembe:

Primerjava

Državni svet ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvoli z večino glasov vseh
članov. 

Funkcija podpredsednika je častna in se opravlja nepoklicno.

 

 

Vrh        Dno

Povezave:

Publikacije (1)

Predsednik predstavlja državni svet, pripravlja, sklicuje in vodi seje državnega
sveta ter usklajuje delo državnega sveta z delom državnega zbora.

Podpredsednik pomaga predsedniku pri pripravljanju in vodenju sej ter ga
nadomešča v primeru zadržanosti.

 

 

Vrh        Dno Državni svet ima mandatno-imunitetno komisijo.

Mandatno-imunitetno komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani, ki se izvolijo
izmed predstavnikov interesnih skupin.

Državni svet ima lahko druga stalna in občasna delovna telesa.

Sestava in naloge delovnih teles se določijo s poslovnikom ali s posebnim
sklepom. V sestavi delovnih teles so ustrezno zastopani predstavniki interesnih
skupin.

 

 

Vrh        Dno Državni svet ima sekretarja, ki ga imenuje svet.

Sekretar vodi službo državnega sveta.
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