
 

 
 
 
 
Ljubljana, 4. aprila 2007 

 
 

S K L E P I  
 
Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in 
po svetu je na 8. redni seji 4. aprila 2007 obravnavala, Poročilo o obisku delegacije 
Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu pri Slovencih v Avstraliji od 
22. do 27. februarja 2007 in sprejela naslednje sklepe, ki jih je posredovala Vladi 
Republike Slovenije, da jih bo upoštevala pri nadaljnjem urejanju odnosov s Slovenci 
po svetu: 
 

• Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu predlaga Vladi 
Republike Slovenije, naj čimprej pripravi predloga sporazumov o 
preprečevanju dvojnega obdavčevanja ter zdravstvenem varstvu. 

 
 Komisija bo v skladu s pogovori v avstralskem parlamentu na 
 Veleposlaništvo Avstralije na Dunaju naslovila predlog, naj o predlogu za 
 sklenitev sporazumov pristojne organe v Avstraliji obvesti tudi po 
 diplomatskih poteh. 

 
Obrazložitev: 

 
Republika Slovenija z Avstralijo nima sklenjenega Sporazuma o 
preprečevanju dvojnega obdavčevanja. Obstoj pravne praznine najbolj 
prizadene Slovence, ki živijo v Avstraliji, saj je njihov dohodek znatno bolj 
obdavčen, kot bi bil v primeru obstoja takšnega sporazuma. Kot primer se 
lahko navede obdavčitev pokojnine slovenskega izseljenca z dopolnjeno 
pokojninsko dobo tudi v Republiki Sloveniji. Ne glede na obseg dohodka (v 
tem primeru pokojnine) mora plačati 20 % davek na bruto znesek, kar 
predstavlja dvojno obdavčitev. 

 
Pobudo za sklenitev Sporazuma o zdravstvenem varstvu je Ministrstvo za 
zdravje RS že pripravilo, Komisija pa predlaga Vladi Republike Slovenije, naj 
si zaradi potreb Slovencev v Avstraliji prizadeva za njegovo čimprejšnjo 
sklenitev. 

 
• Komisija ponovno predlaga Vladi Republike Slovenije, naj v skladu s 

sprejetimi sklepi Komisije na seji, 19. januarja 2006, ter Mnenjem k 
predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu 
Republike Slovenije (ZDRS-D) -druga obravnava- s 24. oktobra 2006, 
sprejme nadaljnje ukrepe v smeri olajšanega pridobivanja slovenskega 
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državljanstva. Še enkrat naj se preuči možnost, da postane rod glavni 
pogoj za pridobitev državljanstva, optantom, ki so se po II. svetovni vojni 
odpovedali jugoslovanskemu državljanstvu, pa naj se omogoči obnoviti 
državljanstvo Republike Slovenije. 

 
Obrazložitev: 

 
Tudi Slovenci v Avstraliji so izrazili nezadovoljstvo z rešitvami slovenske 
zakonodaje na področju pridobivanja državljanstva. Pridobivanje slovenskega 
državljanstva je oteženo predvsem, kadar gre za naslednje kategorije 
vlagateljev: 

 
• Slovenci rojeni pred in med II. svetovno vojno na italijansko okupiranem 
ozemlju, ki je sedaj del Republike Slovenije, in so se po vojni preselili v Italijo 
ter optirali za italijansko državljanstvo, da bi si rešili življenje in kariero; 
• Slovenci, ki so se po vojni preselili v tujino, da bi si pridobili delo in 
zagotovili bivanje ter so se zaradi tega odpovedali jugoslovanskemu 
državljanstvu; 
• otroci staršev, rojeni v tujini, katerih samo eden od staršev je slovenski 
državljan, pri čemer je podelitev mogoča samo do dopolnjenega 36. leta 
starosti. Dogaja se, da npr. člani iste družine zaradi različne starosti ne morejo 
dobiti državljanstva po istem postopku. Po enostavnejšem in cenejšem 
postopku ga lahko pridobijo samo osebe do dopolnjenega 36. leta starosti. 

 
Pridobitev državljanstva je sicer mogoča po 13. členu po postopku izredne 
naturalizacije, kar pa je za Slovence po svetu nesprejemljivo, saj jih enači s 
tujci. 
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