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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 54. seji 9. 6. 2015 sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije (DeZPRS-1)

Komisija je obravnavala Predlog deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije
(DeZPRS-1), ki jo je Vlada RS posredovala Drţavnemu zboru v obravnavo in
sprejem.
Komisija predlog deklaracije podpira.
Uvodno predstavitev je podal mag. Leon Marc, predstavnik Ministrstva za zunanje
zadeve. Predstavil je potek oblikovanja deklaracije v okviru javnih razprav, razloge za
pripravo deklaracije ter bistvene elemente, ki jih le ta vsebuje. Opozoril je, da se bo
deklaracija uresničevala s strateškim dokumentom, ki ga sprejme Vlada in z
izvedbenim načrtom, ki ga sprejme Ministrstvo za zunanje zadeve. Vlada bo o
izvajanju deklaracije in strateškega dokumenta letno poročala Drţavnemu zboru.
Komisija ugotavlja, da so bila pred vloţitvijo Predloga deklaracije, v času od
novembra 2014, opravljena javna posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, med njimi
s predstavniki zakonodajne in izvršilne veje oblasti, s strokovnjaki s področja
mednarodnih odnosov, gospodarstveniki in predstavniki civilne druţbe. Posvetovanja
so zajemala obravnavo glavnih elementov in strukture deklaracije. Posvet sta
organizirala tudi Drţavni svet RS in Ministrstvo za zunanje zadeve 10. februarja
2015. Na podlagi razprav je Drţavni svet sprejel zaključke, ki jih je posredoval Vladi
RS. Komisija ugotavlja, da so bile pri pripravi besedila deklaracije upoštevane
naslednje pripombe glede: geografske usmeritve Slovenije, vrstnega reda ciljev
zunanje politike, krepitve političnega in gospodarskega sodelovanja na regionalni
ravni, podpore uveljavitvi slovenskega znanja na tujem in pretoku znanja, podpora
razvoju Luke Koper, boj proti terorizmu in ekstremizmom in ustrezen poudarek
gospodarski diplomaciji. Komisija hkrati ugotavlja, da predlagatelj ni upošteval
opozoril glede nasledstva Slovenije po SFRJ glede Avstrijske drţavne pogodbe.
Člani komisije izraţajo dvom ali dokument na ustrezen način obravnava ohranitev in
razvoj slovenskih skupnosti v svetu.

Komisija opozarja, da se med subjekti uresničevanja deklaracije ne navaja Drţavni
svet RS. Drţavni svet, ki predstavlja lokalne in funkcionalne interese slovenske
drţave in druţbe, meni, da lahko nadgradi obstoječi sistem gospodarske diplomacije
in je primeren subjekt povezovanja v primerih, ko se soočamo s federalno ali
regionalno ureditvijo v drugih drţavah.
Na podlagi navedenega komisija predlaga, da se v besedilo Predloga deklaracije
vključita naslednji dopolnitvi:
1. V 3. členu, ki opredeljuje prednostna področja in območja zunanje politike RS,
se doda nova alinea, ki se glasi:
»Celovita uresničitev Sporazuma o vprašanjih nasledstva (Uradni list RS –
Mednarodne pogodbe št. 20/2002) in ostalih odprtih nasledstvenih vprašanjih,
predvsem pa notifikacija nasledstva Avstrijske drţavne pogodbe;«
Obrazloţitev:
Komisija ugotavlja, da vprašanje glede nasledstva Slovenije po SFRJ glede
Avstrijske drţavne pogodbe ni vključeno med prednostna področja zunanje politike
RS. Drţavni svet je namreč menil, da je notifikacija potrebna z drţavnopravnega
vidika, ker bo šele s tem aktom uresničena Temeljna ustavna listina o samostojnosti
in neodvisnosti RS.
2. V 4. členu, ki opredeljuje izvajanje zunanje politike RS in uresničevanje
Deklaracije, se prva alinea za besedilom »Drţavnega zbora« dopolni z
besedilom »in Drţavnega sveta«.
Obrazloţitev:
Komisija izpostavlja vlogo oziroma pristojnosti Drţavnega sveta v postopku
obravnave zadev EU, kot jih določa Poslovnik Drţavnega zbora in kot jo določa 7.
člen Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priloţen Pogodbi
o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije. Na podlagi navedenega
komisija meni, da je utemeljeno, da se med subjekte, ki izvajajo zunanjo politiko RS,
vključi tudi Drţavni svet, ki sodeluje z Drţavnim zborom pri obravnavi stališč do
evropskih zadev.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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