
 

Številka: 007-01/15-21/ 
Datum:  17. 1. 2018 
 
 
Na podlagi prvega odstavka 27. člena Poslovnika Državnega zbora je Zakonodajno-
pravna služba pripravila 
 

 
 

M N E N J E 
 

o Predlogu sklepa o priznanju Palestine (palestinskih ozemelj) kot neodvisne in 
suverene države, EPA 609-VII. 

 
 
Zakonodajno-pravna služba je Predlog sklepa preučila z vidika njegove skladnosti z 
Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika. 
 
Priznanje države je enostranski pravni akt, s katerim države sprejmejo že obstoječe 
dejstvo kot skladno z mednarodnim pravom. Priznanje države ima politično naravo in 
pomen. Mnenja o pravnem učinku priznanja v pravni teoriji niso enotna. Po enem 
mnenju naj bi priznanje imelo konstitutiven pomen, saj nepriznana država ne more 
sodelovati v mednarodnem komuniciranju. Po drugem pa ima priznanje le deklaratorni 
učinek, z njim se potrdi že obstoječe dejstvo. Država po tem mnenju nastane, ko so 
izpolnjeni kriteriji za njen nastanek, ne zaradi priznanja.1  
 
V zvezi s postopkom priznanja opozarjamo, da je doslej postopek priznanja držav 
potekal v skladu z Zakonom o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno 
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15), ki v 
drugem odstavku 3. člena določa, da lahko vlada, na predlog ministrstva za zunanje 
zadeve, predlaga Državnemu zboru, da se opredeli do določenega zunanjepolitičnega 
vprašanja. Takšno pravno podlago so vsebovali tudi dosedanji sklepi o priznanju držav, 
ki jih je sprejel Državni zbor na predlog vlade.2  

                                                
1Gl. Türk, Danilo; Temelji mednarodnega prava, 2. pregledana in dopolnjena izdaja, GV 
Založba, Ljubljana 2015, str. 74. 
2Gl. Sklep o priznanju Vzhodnega Timorja kot neodvisne in suverene države, Uradni list RS, št. 
48/02, Sklep o priznanju Republike Črne gore kot neodvisne in suverene države, Uradni list RS, 
št. 65/06, Sklep o priznanju Kosova kot neodvisne in suverene države, Uradni list RS, št. 23/08, 
Sklep o priznanju neodvisnosti in suverenosti Republike Južni Sudan, Uradni list RS, št. 57/11.  
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V zvezi s Predlogom sklepa opozarjamo tudi, da se v Predlogu sklepa uporabljajo 
različna poimenovanja za Palestino – Palestina (palestinska ozemlja) v naslovu 
Predloga sklepa, v samem sklepu pa Palestina, kar je treba poenotiti in določiti 
ustrezno poimenovanje.  
 
 
 
 
 
 
 

Nataša Voršič 
vodja 

  
 
 
Poslano: 
- Odboru za zunanjo politiko 


