




Ta depeša je bila poslana vsem občinskim upravnim organom na prvi dan obstoja nove države 
(26. 6. 1991). Občinski notranji organi so se kasneje s spremembo državne ureditve 
preoblikovali v upravne enote in so izvajali javno funkcijo urejanja upravnih notranjih zadev. 
Vse zadeve glede urejanja statusov, vključno z urejanjem prijave prebivališča, so bile v 
pristojnosti teh občinskih upravnih organov. 

Depeše kot take so instrument, navodila, preko katerih ministrstva pojasnjujejo, usmerjajo ali 
kako drugače razlagajo zakonska pravna pravila ali premoščajo zagate v praksi. V osnovi so 
torej depeše in usmeritve sestavni del delovanja države, težava pa nastane, ko se preko njih 
razlagajo nejasna ali vsebinsko prazna pravna pravila zakonov. V teh primerih se lahko zgodi, 
da depeše in usmeritve (torej ministrstvo) prekoračijo svojo vlogo in prevzamejo vlogo 
zakonodajalca, kar pa je absolutno nedopustno in protipravno.

S to depešo je Republiški sekretariat za notranje zadeve (danes MNZ) na prvi dan obstoja 
nove države pojasnjeval določena pravna vprašanja glede urejanja statusa tujcev –državljanov 
drugih republik SFRJ, ki so še prejšnji dan kot državljani SFRJ zakonito in brez kakršnihkoli 
dovoljenj kot domačini prebivali v Sloveniji.

Iz depeše je razvidno, da je tedaj država vse stalne prebivalce iz drugih republik, ki so 
prebivališče prijavili pred plebiscitom, v pravicah in dolžnostih izenačila z državljani nove 
države. Ni jasno točno kaj to pomeni, saj niti Zakon o tujcih niti ta depeša nista pojasnila, 
kako bo ta kategorija imela možnost regulirati svoj dejanski položaj stalnega prebivalca, saj je 
glede tega Zakon o tujcih molčal (nekateri so v Sloveniji živeli desetletja). Zaradi nejasnosti 
(položaj stalnega prebivalca oz. tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje namreč ni enak 
pravnemu položaju državljana) se v tej depeši kažejo prvi zametki tega, kar se je kasneje 
zgodilo – izbrisa.

Poleg te kategorije, so oblasti (brez pravnega temelja!) razlikovale tudi državljane drugih 
republik SFRJ, ki so stalno prebivanje prijavili med plebiscitom in osamosvojitvijo – to 
kategorijo so (brez pravne podlage!) obravnavali kot tujce, kot da ne prebivajo stalno v 
Sloveniji. Poudarjamo, da je vpliv na pravni status posameznika imel lashko samo datum 
osamosvojitve, nastanka nove države, nikakor pa pravnih posledic glede statusa neke osebe ni 
mogel imeti plebiscit (tudi državljani nove države RS so postali državljani šele po 
osamosvojitvi!). Včeraj torej domačin, stalni prebivalec, danes tujec brez statusa.

Ta prva depeša je bila sprejeta pred posebnim »posvetom ... s tega področja dela« in sama po 
sebi med vrsticami izbris zgolj nakazuje (in seveda iz današnjega vedenja o izbrisu). Kljub 
temu pa bi se izbrisu država na dan izdaje te depeše še lahko izognila.


