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Preambula Ustave Republike Slovenije izhaja iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in 

neodvisnosti Republike Slovenije z dne 25. junija 1991, ki v svoji preambuli ugotavlja, da nekdanja 

Socialistična Federativna Republika Jugoslavija ni delovala kot pravno urejena država in da so se v 

njej hudo kršile človekove pravice. Ob upoštevanju tega historičnega dejstva in izhajajoč iz svojega 

temeljnega poslanstva postavlja preambula Ustave na prvo mesto svobodno demokratično ustavno 

ureditev, ki zagotavlja temeljne človekove pravice in svoboščine. V ospredje postavlja človekovo 

dostojanstvo in njegovo duhovno, politično in gospodarsko svobodo. Človekove pravice in temeljne 

svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi Ustave. Način njihovega uresničevanja in druge 

oblike njihovega omejevanja so ustavno dopustne le ob pogojih iz 15. člena Ustave in izhajajoč iz 

splošnih ustavnih vrednot, le če so v skladu s splošnimi ustavnimi načeli. 

 

Izhodišče za temeljno ureditev svobodne demokratične družbe je pojmovanje, da ima človek svojo 

lastno vrednost in da sta svoboda in enakost trajni temeljni vrednoti državne enotnosti. 

 

Zato je temeljna ustavna ureditev tista, ki je povezana z vrednotami. Je nasprotje totalitarne države, ki 

kot izključna oblast monopolne politične elite odklanja človekovo dostojanstvo, njegove osebnostne 

pravice, varnosti, svobodo in enakost. Vse to so temeljne predpostavke svobodne demokratične 

družbene ureditve. 

 

63. člen Ustave izrecno proglaša kot protiustavno vsakršno vzpodbujanje k narodni, rasni, verski ali 

drugi neenakopravnosti. Velika skupina državljanov, ki je pridobila državljanstvo na podlagi 40. člena 

Zakona o državljanstvu in katere člani so od pridobitve državljanstva postali enakopravni z drugimi 

državljani Republike Slovenije, bi bila postavljena v izrazito neenakopraven položaj z odvzemom 

državljanstva Republike Slovenije in bi lahko ostali tudi brez državljanstva. 

 

Protiustavna in neupravičena diskriminacija je bila v mnogih primerih značilnost prejšnjega 

nedemokratičnega sistema pod monopolom komunistične partije. V tem sistemu je prihajalo do 

množičnih odvzemov državljanstva pa tudi do drugih oblik diskriminacije na podlagi kriterijev 

družbenopolitične primernosti, o čemer se je Ustavno sodišče izreklo v svoji odločbi št. U-I-344/94 z 

dne 1.6.1995, ko je odločalo o ustavnosti Zakona o notariatu. 

 

S svojo odločbo je Ustavno sodišče odločalo le o ustavni dopustnosti referendumskega vprašanja o 

odvzemu državljanstva. 

 

Dejstvo pa je, da 40. člen povzroča celo vrsto pravnih in dejanskih problemov, ki jih bo država morala 

razreševati. 

 

Nesporno je, da se vsak pravno urejeni sistem mora izogibati podeljevanju državljanstva osebam, ki 

ga že imajo, in ki se dotedanjemu ne želijo odpovedati. Zato se 40. člen pokaže kot pravna ureditev, ki 

nima primere niti v državah nekdanje Sovjetske zveze, niti v državah nekdanje SFRJ, saj je 

uzakonjeno sprejemanje tujcev brez pogojev in zgolj na dejstvu, da je prosilec imel na dan 23. 

decembra 1990 stalno prebivališče v Sloveniji in da tu dejansko živi. Sprejemanje tujcev, ki so se 

določenega dne iz različnih ekonomskih, socialnih in drugih razlogov znašli v državi, v državljanstvo 

brez pogojev, pomeni tudi za kasnejše urejene razmere, do katerih bo nujno prišlo v državah na 

teritoriju nekdanje Jugoslavije, akt enostranske volje, pred katerega so bile postavljene te države. Zato 



 2 

ni mogoče izključevati tudi ustreznih zahtev teh držav do Slovenije in do še vedno svojih državljanov, 

vključno z zahtevo po izpolnjevanju njihovih državljanskih obveznosti. Znano je, kakšne odzive v 

Sloveniji je povzročila ureditev sosednje Republike Italije, ki je omogočila pridobitev njihovega 

državljanstva našim državljanom. 

 

Smiselno bi namreč bilo, ko bi se vprašanje državljanstva državljanov drugih republik nekdanje SFRJ 

reševalo začasno za prehodno obdobje, ko bi se poleg sukcesije držav naslednic SFRJ urejal tudi 

režim državljanstva teh oseb, skladno z njihovimi interesi in interesi držav, katerih državljani so. 

Ustavni zakon za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije je 

namreč državljanom drugih republik zagotovil izenačenost v pravicah in dolžnostih do pridobitve 

državljanstva, sicer po omenjenem 40. členu. 

 

Seveda s tem ne misliva, da Republika Slovenija ni bila dolžna ob razpadu prejšnje skupne države, 

glede na enakost vseh, tudi tujcev, ki so ustvarjali in delali v Sloveniji daljše obdobje, tem omogočiti 

pridobitev slovenskega državljanstva, seveda s pravico izbire oziroma s pogojem, da se odpovedo 

prejšnjemu državljanstvu, ne da bi se s tem odpovedali svoji narodni pripadnosti. Glede na pravno 

ureditev teh vprašanj je treba ugotoviti, da je dvojno državljanstvo dejansko izjema, ki jo dopuščajo 

države le za posamezne primere ali posebne okoliščine, kot na primer sprejem v državljanstvo 

nekdanjih državljanov, ki so zapustili državo zaradi politične represije ali so se izselili kot ekonomska 

emigracija. Ustava namreč v drugem odstavku 5. člena omogoča, da Slovenci brez slovenkega 

državljanstva lahko uživajo v Sloveniji posebne pravice in ugodnosti, katerih vrsto in obseg določa 

zakon. 

 

Dejstvo je, da je Slovenija ne le sprejela omenjeni člen zakona, pač pa ga je tudi realizirala z izdajo 

posamičnih odločb, kar pomeni predstavlja odgovornost nosilcev tedanje oblasti in kar jo zavezuje, da 

od tu dalje uporablja samo mehanizme, ki so dopustni v demokratični in pravni državi. Zato se 

Ustavno sodišče ob tej zahtevi tudi ni spuščalo v vprašanja ali država sme zahtevati od svojih 

državljanov naj se opredelijo za eno od državljanstev, da bi tako poleg pravic, ki jih priznava 

državljanom lahko terjala tudi dosledno izpolnjevanje državljanskih obveznosti in preprečila možnost 

izogibanja ali celo izigravanja državljanskih dolžnosti. 
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