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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

Številka: 001-1/2019/524
Datum: 7. 11. 2019

Zadeva: Odgovor Vlade Republike Slovenije na pisno poslansko vprašanje 
poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z odločbo Ustavnega 
sodišča o Zakonu o tujcih – predlog za obravnavo

Zveza:              vaš dopis št. 00104-365/2019/2 z dne 25. 10. 2019

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 
65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na …… seji dne ………. sprejela naslednji  

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca 
Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča o Zakonu o tujcih in ga 
pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

                                                             Stojan TRAMTE
                                                                                          generalni sekretar

Priloga:
- odgovor na pisno poslansko vprašanje

Sklep prejmejo:
- Državni zbor Republike Slovenije,
- Služba Vlade RS za zakonodajo,
- Ministrstvo za pravosodje,
- Ministrstvo za notranje zadeve.
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2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Andreja Katič, ministrica
- dr. Dominika Švarc Pipan, državna sekretarka
- Gregor Strojin, državni sekretar
- mag. Nina Koželj, generalna direktorica Direktorata za kaznovalno pravo in človekove 
pravice
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pri pripravi dela ali celotnega gradiva niso sodelovali zunanji strokovnjaki.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo nima nikakršnih učinkov na področjih iz tretje alineje tretjega odstavka 8. člena 
Poslovnika Vlade RS.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradiva ni potrebno predhodno objaviti na spletni strani.



3

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Andreja Katič
   ministrica

Prilogi:
- Predlog sklepa Vlade RS
- Predlog odgovora Vlade RS na pisno poslansko vprašanje
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Številka:
Datum: 

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 
in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na …… seji dne ………. sprejela naslednji  

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča o Zakonu o tujcih in ga pošlje 
Državnemu zboru Republike Slovenije.

                                                             Stojan TRAMTE
                                                                                          generalni sekretar

Priloga:
- odgovor na pisno poslansko vprašanje

Sklep prejmejo:
- Državni zbor Republike Slovenije,
- Služba Vlade RS za zakonodajo,
- Ministrstvo za pravosodje,
- Ministrstvo za notranje zadeve.
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Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega
v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča o Zakonu o tujcih

Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Zmago Jelinčič Plemeniti je dne 25. 10. 2019 
na Vlado Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi 
z odločbo Ustavnega sodišča o Zakonu o tujcih. 

Vlada v zvezi z zastavljenimi vprašanji pojasnjuje, da institut varuha človekovih pravic pomeni 
neformalno obliko varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih 
organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil, ki ga določa prvi odstavek 
159. člena Ustave Republike Slovenije1  (v nadaljevanju: Ustava), pristojnosti in pooblastila 
Varuha človekovih pravic pa podrobneje ureja Zakon o varuhu človekovih pravic 2  (v 
nadaljevanju: ZVarCP). V zvezi s pristojnostmi Varuha človekovih pravic Vlada izpostavlja 3. 
člen ZVarCP, ki določa, da se varuh pri svojem delu ravna po določilih ustave in mednarodnih 
pravnih aktov o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, pri svojih intervencijah pa se 
lahko sklicuje tudi na načela pravičnosti in dobrega upravljanja.

Varuh človekovih pravic je samostojen in neodvisen organ, ki lahko skladno s pooblastilom iz 
pete alineje prvega odstavka 23.a člena Zakona o ustavnem sodišču3 (v nadaljevanju: ZUstS) 
vloži zahtevo za oceno ustavnosti, če meni, da predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje 
javnih pooblastil, nedopustno posega v človekove pravice ali temeljne svoboščine. 

V zvezi z vprašanji in izpostavljeno odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-
59/17-27 z dne 18. 9. 2019, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 62/19, s katero je Ustavno 
sodišče razveljavilo drugi, tretji in četrti stavek drugega odstavka ter tretji odstavek 10.b člena 
Zakona o tujcih pa Vlada meni, da so razlogi za odločitev razvidni iz same odločbe. 

                                                  
1 Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16
2 Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo
3 Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12
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