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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je na seji dne 6/5-1993 obravnavalo pobudo Huseina Kasumovića iz Tržiča, ki ga 

zastopata Miro Senica ter Barbara Menart - Senica, odvetnika v Ljubljani in 

 

s k l e n i l o : 

 

Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne začne postopka za oceno ustavnosti zakona o dopolnitvi 

zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/91-I). 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

Pobudnik utemeljuje svojo pobudo z navedbo, da je dne 8/10-1991 vložil prošnjo za sprejem v 

državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 40. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 1/91-I, 30/91-I in 38/92). Z odločbo z dne 20/7-1992 njegovi prošnji ni bilo ugodeno 

iz razlogov, navedenih v tretjem odstavku 40. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije. Ta 

določa, da se ne glede na izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena vloga državljana druge 

republike za pridobitev državljanstva lahko zavrne, če so podani razlogi iz 8. točke prvega odstavka 

10. člena tega zakona, ki kot pogoj za pridobitev državljanstva z naturalizacijo določa, da sprejem v 

državljanstvo ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države. Določbo tretjega 

odstavka 40. člena zakona o državljanstvu pa je uveljavil zakon o dopolnitvi zakona o državljanstvu 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/91-I), ki je začel veljati dne 14/12-1991. Pobudnik zaradi 

navedenih razlogov meni, da se zakon uporablja retroaktivno, kar je v nasprotju z ustavo in predlaga 

naj ustavno sodišče ta zakon odpravi. 

 

Ustavno sodišče je ocenilo, da pobuda ni utemeljena. Zakon o dopolnitvi zakona o državljanstvu 

Republike Slovenije ne določa svojega učinka za nazaj in je začel veljati z dnem objave v državnem 

uradnem listu. Tudi v pobudnikovem primeru se ni uporabljal z učinkom za nazaj. Pobudnik je sicer 

vložil prošnjo za pridobitev državljanstva pred uveljavitvijo zakona, katerega ustavnost izpodbija. 

Vendar pa zakon o državljanstvu Republike Slovenije v 15. členu izrecno določa, da postane prosilec 

za državljanstvo po 40. členu zakona državljan šele z dnem, ko mu je vročena odločba o pridobitvi 

državljanstva. Odločba o tem, da se pobudnikovi prošnji ne ugodi, pa je bila izdana 20/7-1992, torej po 

uveljavitvi izpodbijanega zakona. Odločba torej ni z učinkom za nazaj posegla v pobudnikovo pravico, 

temveč se je oprla na zakonsko določbo, ki je začela veljati pred iztekom upravnega postopka. Glede 

na izrecno določbo 15. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije po mnenju ustavnega sodiča 

ni razlogov, da bi v tem primeru tako uporabo zakona označili kot retroaktivno. 

 

Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave 

Republike Slovenije, ob uporabi 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni 

list SRS, št. 39/74 in 28/76). 
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