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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) na seji 

dne 16. februarja 1996  

 

s k l e n i l o : 

 

Zahteva D.M. z dne 25. januarja 1996 za izdajo odločbe o pridobitvi državljanstva se zavrže. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

1. Vlagatelj je vložil prošnjo za izdajo odločbe o pridobitvi državljanstva, potem ko Ministrstvo za 

notranje zadeve namesto svoje odpravljene odločbe (z odločbo Ustavnega sodišča št. Up- 38/93 z 

dne 6.7.1995) niti v zakonitem roku po 62. členu Zakona o upravnih sporih niti v naknadnem roku 7 

dni po 64. členu Zakona o upravnih sporih ni izdalo novega upravnega akta. 

 

2. Po 64. členu Zakona o upravnih sporih (Uradni list SFRJ, št. 4/77 in 60/77 ter Uradni list RS, št. 

55/92 in 66/93) sme stranka v takem primeru zahtevati akt "od sodišča, ki je izdalo sodbo na prvi 

stopnji". Če bi bilo odločanje v upravnem sporu dvostopenjsko in če bi bila upravna odločba 

odpravljena šele z odločbo drugostopenjskega sodišča, bi torej kljub temu stranka morala zahtevati 

izdajo akta od prvostopenjskega sodišča, čeprav to ni odpravilo upravnega akta. Po analogiji je torej 

tudi v pričujočem primeru za odločanje o taki zahtevi pristojno Vrhovno sodišče in ne Ustavno sodišče. 

 

3. Zato je Ustavno sodišče vloženo prošnjo, ki jo je po vsebini štelo za zahtevo v smislu prvega 

odstavka 64. člena Zakona o upravnih sporih, kot nepristojno zavrglo. 

 

4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 

RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž 

Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. 

Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno. 

 

 

P r e d s e d n i k 

dr. Tone Jerovšek 

 

 


