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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Udeta, ki se mu pridružujeta sodnik dr. Jerovšek in 

sodnik dr. Jambrek 

 

 

Glasoval sem proti odpravi sodbe Vrhovnega sodišča RS, št. U 1635/93-8 z dne 4.10.1995. Mnenja 

sem namreč, da že sam ustavni pritožnik v svoji pritožbi sploh ni navedel, katere ustavne pravice naj 

bi bile kršene. Ustavna pritožba je pravzaprav nepopolna in jo sploh ni bilo mogoče obravnavati. To je 

razvidno tudi iz večinske odločbe Ustavnega sodišča, ki je samo navedlo, katere ustavne pravice bi 

lahko bile kršene (zlasti jamstvo enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave). 

 

Poleg tega pa sem mnenja, da tožnik v upravnem postopku in v upravnem sporu ni navajal nič takega, 

kar bi zahtevalo odpravo odločbe Vrhovnega sodišča RS. Dejstvo je namreč, da tožnik dejansko ni 

živel v Sloveniji od oktobra 1991 (ko je kot pripadnik JLA zapustil Slovenijo) do decembra istega leta in 

od januarja 1992 do aprila 1993. Tožnik je sicer že v tožbi na Vrhovno sodišče RS zatrjeval, da se ni 

mogel vrniti v Slovenijo zaradi zapletov na meji, ki so jih imeli vsi prejšnji in upokojeni oficirji 

jugoslovanske armade ter da si je njegova žena ves čas prizadevala, da bi se lahko vrnil v Slovenijo. V 

ustavni pritožbi se pritožnik sklicuje na te svoje trditve in ponavlja, da je v Beogradu reševal vprašanje 

upokojitve, da bi se lahko dosti prej vrnil v Republiko Slovenijo k družini, če bi mu bilo to dovoljeno s 

strani uradnih organov, ter da je bila njegova več kot enoletna odsotnost iz Slovenije torej posledica 

ravnanj uradnih organov Republike Slovenije. Vendar je že Vrhovno sodišče RS ugotovilo, da je za 

uporabo prvega odstavka 40. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije bistveno vprašanje, 

ali je tisti, ki želi pridobiti slovensko državljanstvo, dejansko živel v Sloveniji. Tudi če bi tožnik dokazal, 

da je imela njegova žena stike z delavci Ministrstva za notranje zadeve, bi to še vedno ne 

upravičevalo več kot enoletne odsotnosti. Da bi pritožnik tudi formalno zaprosil za prost vstop v 

Slovenijo, pa niti sam ne zatrjuje. 
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