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Datum: 5. 4. 2018  
 
dr. Milan Brglez 
predsednik Državnega zbora 
 
 
Zadeva: Odgovor na poziv za sklic seje Odbora za zunanjo politiko 
 
 
Spoštovani predsednik Državnega zbora, 
 
danes, 5. 4. 2018, sem prejel vaš dopis, v katerem ocenjujete, da je zaradi zlorabe 
Poslovnika Državnega zbora potreben ponoven sklic seje Odbora za zunanjo politiko, 
in sicer danes, 5. 4. 2019. V dopisu me pozivate k sklicu do 12. ure, sicer boste v 
skladu z 48. a členom poslovnika sejo sklicali sami, in sicer danes ob 16. uri. 
 
Naj vam v nadaljevanju odgovorim na nekaj izmed vaših navedb. 
1. V dopisu navajate, da ob obravnavi točke na seji ni bila omogočena predstavitev 
stališč vabljenemu ministru za zunanje zadeve. Naj spomnim, da je predlagatelj 
Predloga sklepa o priznanju Palestine (palestinskih ozemelj) kot neodvisne in suverene 
države, EPA 609-VII (v nadaljevanju: Predlog sklepa) na seji dobil besedo, svoje 
stališče je tudi predstavil v uvodnem delu. Glede prisotnosti Vlade na 67. nujni seji 
Odbora vam sporočam, da je bil na 67. nujno sejo Odbora vabljen predsednik Vlade, ki 
pa se je za sejo, opravičil, Odbor pa tudi ni prejel obvestila o nadomeščanju na seji 
Odbora. Dodajam tudi, da Odbor do začetka 67. nujne seje na podlagi 116. člena 
Poslovnika ni prejel stališča vlade, ki bi ga minister za zunanje zadeve eventuelno 
lahko predstavil.  
 
2. V dopisu navajate tudi, da o Predlogu sklepa ni bila omogočena razprava članic in 
članov Odbora. Naj navedem, da je razprava o Predlogu sklepa potekala na 107. seji 
Odbora 31. 1. 2018 in ker ni bilo več interesa za razpravo, sem razpravo tudi zaključil, 
nato pa na podlagi tretjega odstavka 73. člena Poslovnika sejo prekinil. 
 
3. Na včerajšnji seji, 4. 4. 2018, je bil v skladu z 69. členom Poslovnika podan 
proceduralni predlog, ki se glasi: »Na podlagi Zakonodajno-pravne službe z dne 17. 1. 
2018, da pravni podlagi za priznanje držav, ki izhaja iz drugega odstavka 3. člena 
Zakona o zunanjih zadevah, ni bilo zadoščeno in da vlada, kot edina legitimna 
predlagateljica sklepa o priznanju nove države le-tega ni predložila, k čemur je bila 
sicer pozvana v prvem sklepu 7. nujne seje Odbora za zunanjo politiko z dne 28. 11. 
2014, ugotavljam, da ni pravne  podlage za odločanje o Predlogu sklepa o priznanju 
Palestine (palestinskih ozemelj) kot neodvisne in suverene države, EPA 609-VII. S tem 
je obravnava na matičnem delovnem telesu končana«. Naj na tem mestu navedem, da 
je bil predlog z 10 glasovi ZA in 6 PROTI sprejet, zato sem ugotovil, da je Predlog 
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sklepa brezpredmeten in da bo ta ugotovitev posredovana tudi predsedniku Državnega 
zbora.  
 
Na podlagi zgoraj navedenega torej zanikam vaše trditve, da je bila razprava poslank 
in poslancev onemogočena in tudi onemogočeno predstavitev stališče Vlade. Ob tem 
poudarjam, da je v skladu z drugim odstavkom 61. člena Poslovnika matično 
delovno telo zavzelo stališče (10 ZA, 6 PROTI), ki je razvidno iz zgoraj navedene 
tretje točke, zato ne bom sklical nove seje Odbora za zunanjo politiko, kot me 
pozivate.  
 
Ob tem ponovno opozarjam na nezakonitost Predloga sklepa in vas prosim, da mi do 
roka, ki ste ga postavili za sklic nujne seje, podate pisni odgovor, zakaj je bil Odboru v 
obravnavo dodeljen Predlog sklepa, kljub temu, da je mnenje Zakonodajno-pravne 
službe nedvoumno poudarilo, da Predlog sklepa nima zakonske podlage in je opozorilo 
na vprašanje aktivne legitimacije predlagatelja tovrstnih sklepov.  
 
Hkrati vas obveščam, da bom na Zakonodajno-pravno službo naslovil tudi prošnjo za 
mnenje, ali je sklicevanje sej za točke dnevnega reda, za katerega je matično delovno 
telo zavzelo stališče, dopustno.  
 
Spoštovani, vaš odgovor pričakujem do roka, ki ste mi ga postavili za sklic seje.  
 
Z lepimi pozdravi,  
 
 
 
 
 
 Jožef Horvat 

predsednik 
 
 
 
Poslano: 

− članicam in članom Odbora za zunanjo politiko, 
− vodjem poslanskih skupin,  
− Vladi RS, 
− predlagatelj zahteve, skupina poslank in poslancev, prvopodpisani dr. Matej T. 

Vatovec,  
− Zakonodajno-pravna služba.  

 
 


