
 

 
 
 
 

 
Številka: 007-01/15-21/ EPA 609-VII 
Datum:  5. 4. 2018 
 
 
 
 
Gospod 
Jožef Horvat 
predsednik Odbora za zunanjo politiko 
 
 
 
 
Spoštovani, 
 
 
na vaše zaprosilo št. 007/01/15-21 z dne 5. 4. 2018 o dopustnosti zahteve predsednika 
Državnega zbora, da Odbor za zunanjo politiko ponovno odloča o Predlogu sklepa o 
priznanju Palestine (palestinskih ozemelj) kot neodvisne in suverene države, EPA 609-
VII (V nadaljnjem besedilu Predlog sklepa), menimo, da določba 48.a člena Poslovnika 
državnega zbora (v nadaljnjem besedilu PoDZ-1) ni podlaga za ponoven sklic seje 
matičnega delovnega telesa, saj je bila seja matičnega delovnega telesa sklicana in 
izvedena. Sklic seje na podlagi 48.a člena PoDZ-1 je mogoč v primeru, ko predsednik 
delovnega telesa ne bi sklical seje v določenem roku, ki bi omogočal obravnavo na že 
sklicani seji Državnega zbora. 
 
Na seji je odbor odločil, da ni pravne podlage za odločanje o Predlogu sklepa o 
priznanju Palestine (palestinskih ozemelj) kot neodvisne in suverene države. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da je Predlog sklepa brezpredmeten. Takšna odločitev ni 
neposredno predvidena v PoDZ-1, vendar izhaja iz ugotovitve, da Predloga sklepa 
glede na prvi odstavek 169.a člena PoDZ-1, v povezavi z drugim odstavkom 3. člena 
Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1), ni predlagal upravičeni predlagatelj in da za 
odločanje o sklepu ni zakonske pravne podlage. Iz navedenega izhaja, da je na 
sklicani seji matičnega delovnega telesa to zavzelo stališče, da predloga ni mogoče 
vsebinsko obravnavati. Takšna presoja pomeni odločitev matičnega delovnega telesa, 
ki onemogoča ponovno obravnavo in sprejem odločitve, ki bi bila v nasprotju z že 
sprejetim stališčem. To pomeni, da ni mogoče pripraviti predloga vsebinske odločitve, 
do katere bi se opredelil Državni zbor.    
 
V primerih, ko predloga akta ne predlaga upravičeni predlagatelj, poslovniški pogoji za 
obravnavo takšnih aktov niso izpolnjeni. Zadnji takšen primer je bil Predlog priporočila 
v zvezi s problematiko upravljanja državnega premoženja (EPA 2719-VII), v katerem je 
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Zakonodajno-pravna služba tudi podala svoje mnenje. Predsednik Državnega zbora je 
na podlagi našega mnenja z dopisom št. 001-03/18-4/8 z dne 20.3.2018 obvestil 
predsednika Komisije za nadzor javnih financ, da pogoji za obravnavo tega akta niso 
izpolnjeni. 
 
 
 
 
 
 
Sekretarka 
Mira Palhartinger, l.r.  

Nataša Voršič 
vodja 

 


