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1. Najprej moram jasno povedati, da soglašam z utemeljitvijo v točki 9 obrazložitve. S tem, da pri 

odločanju niso bila ugotovljena in navedena konkretna dejstva, ki bi kazala na pritožnikovo sedanjo 

konkretno nevarnost za varnost in obrambo države, je bila pritožniku kršena pravica do enakega 

varstva pravic iz 22. člena Ustave in pravica do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. Zato sem 

lahko glasoval za izrek odločbe. 

 

2. Nisem pa mogel soglašati z argumenti, ki jih kot podlago za ugotovitev, da je bila pritožniku kršena 

pravica iz 22. člena Ustave, navaja odločba v 7. točki obrazložitve. To kršitev naj bi bilo Vrhovno 

sodišče zagrešilo tudi s tem, da je pri presoji, ali bi začasno prebivanje pritožnika kot tujca 

nasprotovalo razlogom varnosti ali obrambe države, neposredno uporabilo določbe Uredbe o merilih 

za ugotavljanje izpolnjevanja določenih pogojev za pridobitev državljanstva RS z naturalizacijo. Po 

mnenju večine se namreč pravna ureditev, ki ureja pridobitev državljanstva, po svoji vsebini in namenu 

bistveno razlikuje od pravne ureditve, ki ureja (zlasti začasno) prebivanje tujcev v Sloveniji. Pogoji, ki 

so predpisani za pridobitev državljanstva, naj bi bili zahtevnejši od pogojev, predpisanih za izdajo 

dovoljenja za začasno prebivanje. Ravno tako naj bi bili interesi države na področju državljanstva 

drugačni od interesov države na področju prebivanja tujcev v republiki Sloveniji. Zato naj bi bilo merila 

Uredbe mogoče uporabiti le v kontekstu opredeljevanja nedoločenih pravnih pojmov na področju 

državljanstva. Ker so bila v pritožnikovem primeru neposredno uporabljena pri odločanju o njegovi 

prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, naj bi prišlo do tako očitno napačne uporabe 

materialnega prava, da je bilo s tem poseženo v pritožnikovo pravico po 22. členu Ustave. 

 

3. Ne morem soglašati s stališčem, da so pogoji - kar se tiče varnosti ali obrambe države - pri 

pridobitvi državljanstva zahtevnejši od enakih pogojev pri pridobitvi dovoljenja za začasno prebivanje. 

To bi pomenilo, da tujcu, ki je "ravno dovolj nevaren", da se mu iz tega razloga lahko odreče 

državljanstvo z naturalizacijo, iz tega razloga (še) ni mogoče odkloniti dovoljenja za začasno 

prebivanje. Če je na eni strani res, da so (drugi|) pogoji za pridobitev državljanstva zahtevnejši (gre 

zlasti za okoliščine, ki vzpostavljajo pristno vez med državo in prosilcem za sprejem v državljanstvo, 

medtem ko je razmerje med državo in tujcem, ki začasno prebiva, mnogo površnejše), pa na drugi 

strani ni samoumevno, da pogoji za začasno prebivanje, ki so v tem smislu res "milejši", dajejo 

prosilcem določen popust tudi, kar se tiče njihove nevarnosti za varnost in obrambo države. Ne samo 

zahtevnost pogojev, tudi interes države, je na tej točki v obeh primerih isti: zagotoviti varnost oziroma 

je ne ogrožati. V tem delu se namen obeh predpisov torej prekriva, nedoločena pravna pojma v obeh 

primerih pomenita isto. Problem in razlika v primeru ZDRS in ZTuj torej ni v vsebini nedoločenega 

pravnega pojma (pravno vprašanje, ki ga delno ureja Uredba), ampak kvečjemu glede vprašanja, 

katere dejanske okoliščine so lahko v posameznem primeru zadostna podlaga, da bi sprejem v 

državljanstvo oziroma začasno prebivanje ogrožala varnost oziroma obrambo države (to pa ni več 

pravno vprašanje, ampak vprašanje pravilno oziroma popolno ugotovljenega dejanskega stanja). Zato 

pa tudi stališče Vrhovnega sodišča, da je uporaba meril iz Uredbe pravno ustrezna podlaga za 

opredelitev nedoločenih pravnih pojmov iz določbe 23. člena ZTuj, ne samo da ni očitno napačno, 

ampak je pravno povsem korektno. 

 

4. Kršitve torej ne vidim v tem, da je bila Uredba na navedeni način neposredno uporabljena tudi ob 

odločanju o začasnem prebivanju. Kot izhaja iz prve točke tega ločenega mnenja lahko soglašam le s 

tem, da je protiustavna takšna neposredna uporaba Uredbe, ki bi pripeljala do tega, da Uredba za 

določene primere uvaja - četudi ovržno - domnevo o obstoju nevarnosti za varnost in obrambo. 

Pripominjam pa, da vse navedeno velja tudi za odločanje o pridobitvi državljanstva z naturalizacijo. 

Tudi v postopkih za pridobitev državljanstva z naturalizacijo lahko Uredba služi le kot pravni okvir, ki 

usmerja organ, ko preiskuje konkretni dejanski stan, na podlagi katerega je šele mogoče prepričljivo 

utemeljiti obstoj takšne nevarnosti. Takšna razlaga jasno izhaja tudi iz obrazložitve odločbe Ustavnega 

sodišča Up 2/94, na katero se sklicuje tudi obrazložitev v tč. 9. V tistem primeru je Ustavno sodišče 

jasno povedalo in z ustavnopravnimi razlogi utemeljilo, da ... sama ugotovitev, da je bil pritožnik 

pripadnik varnostne službe JA in da je ... med agresijo JA na Republiko Slovenijo pomagal pri zbiranju 
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podatkov o oficirjih JA, ki so prestopili k TO, ne zadošča za ugotovitev, da bi bil sprejem takšne osebe 

nevaren za varnost in obrambo države. Tudi dejstvo, da v navedenem primeru ni šlo za pridobitev 

državljanstva z naturalizacijo, pač pa za primer (pravice do) pridobitve državljanstva po 40. členu 

ZDRS, ne zmanjšuje pomena navedenega stališča US za primere, kot jih obravnavam v tem ločenem 

mnenju. Ta okoliščina, ki je v navedenem primeru krepila pritožnikov položaj, namreč v navedeni 

odločbi za večino ni bila odločilna (primerjaj tč. 1 ločenega mnenja sodnika Krivica v navedeni zadevi). 

 

5. Napaka in kršitev 22. člena torej ni bila storjena s tem, da je bila kot pravna podlaga za ugotavljanje 

nevarnosti v postopku dovoljenja za začasno prebivanje uporabljena tudi Uredba, ki naj bi se lahko 

uporabljala samo v postopkih za pridobitev državljanstva z naturalizacijo (tč. 7 obrazložitve), marveč 

šele v naslednjem koraku, ko je bila uporabljena kot predpis, ki ustvarja pravno domnevo o nevarnosti 

(tč. 9 obrazložitve). Na ta način bi Uredbe tudi na njenem "matičnem" področju državljanstev ne bilo 

dopustno uporabiti. 
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