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M N E N J E 
 

K PREDLOGU ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU 
REPUBLIKE SLOVENIJE (ZDRS-E) 

(skrajšani postopek) 
 
 
 

Zakonodajno-pravna služba je v skladu s prvim odstavkom 27. člena Poslovnika 
državnega zbora proučila navedeni predlog zakona z vidika skladnosti z Ustavo in 
pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika in daje k posameznim členom 
naslednje pripombe: 
K 1. členu: 
Ob predlagani rešitvi, s katero naj bi se starostna meja, do katere je možna priglasitev 
polnoletnih oseb v slovensko državljanstvo, dvignila iz 36 na 45 let, vendar le v primerih,  
ko je bila oseba na dan uveljavitve  Zakona o državljanstvu Republike Slovenije  ( 
Uradni list RS/I, št.1/91) starejša od 25 let, ugotavljamo, da gre za pridobitev 
državljanstva po rodu le za določeno kategorijo oseb (kar izhaja tudi iz obrazložitve 
predlagatelja). Pri odločitvi, komu omogočiti pridobitev državljanstva, gre nedvomno za 
politično odločitev. Ker naloga zakonodajno-pravne službe ni presojati tovrstnih 
(političnih) odločitev, v zvezi s predlagano rešitvijo nimamo posebnih pripomb. Ne glede 
na to pa menimo, da kaže v tem primeru ponovno skrbno pretehtati, ali je predlagana 
dopolnitev 6. člena zakona utemeljena. Veljavni zakon namreč nudi še vrsto drugih 
možnosti pridobitve državljanstva tudi za to kategorijo oseb, ki je predmet predloga 
zakona, tudi na izredno olajšan način (izredna naturalizacija). Opozorimo naj  še, da so 
bila že v okviru razprav  ob sprejemanju novele zakona v letu 2002 zastopana različna 
stališča glede starostne meje, vendar je  prevladalo stališče, kot je vsebovano v 
veljavnem zakonu.  
 2. členu: 
Predlagana dopolnitev drugega odstavka 13. člena zakona po našem mnenju ni 
utemeljena. Veljavne določbe zakona pogoja, da mora prednik izhajati iz območja 
Republike Slovenije, ne vsebujejo, pridobitev slovenskega državljanstva je skladno z 
veljavnim zakonom vezana le na dokazila o prednikih slovenskega porekla.  
V zvezi s predlagano rešitvijo iz petega odstavka 13. člena pa posebej opozarjamo na 
določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.24/06 - uradno 
prečiščeno besedilo), ki narekujejo, da mora upravni organ stranko, torej tudi prosilca za 
sprejem v državljanstvo, opozoriti na najbolj ugodno možnost, sicer pa mora upravni 
organ odločati v okviru zahtevka stranke. 
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Poslano: 
- Odboru za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 
 


