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1. Glasovala sem za prvo in drugo točko izreka odločbe, pritrdilno ločeno mnenje pa podajam le k prvi 

točki izreka. 

 

Soglašam z razlogi, ki se nanašajo na drugo točko izreka, da se namreč v tej zadevi pobuda 

Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke zavrže zaradi neizkazanega pravnega interesa.  

 

2. Za prvo točko izreka sem glasovala, ker menim, da s strani Državnega sveta izpodbijane tri določbe 

Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 

67/94, dalje ZGZH), tj. drugi odstavek 13. člena, tretji odstavek 14. člena in drugi odstavek 21. člena, 

tolmačene v njihovem gramatikalnem ali pa tudi v običajnem pomenu besede, niso v nasprotju s 

slovensko Ustavo. Pobudnik pri tem ni izpodbijal drugih določb tega zakona ali njegove protiustavnosti 

v celoti. Ustavno sodišče pa se je v navedeni zadevi omejilo le na preizkus ustavnosti zgoraj 

omenjenih določb. 

 

3. Predmet ureditve ZGZH so slovenski državni simboli, tj. grb, zastava in himna Republike Slovenije 

ter slovenska narodna zastava (I. Splošne določbe, členi 1-5). Zato je razumljivo, da ta zakon ne ureja 

vsebine in oblike narodnih simbolov italijanske in madžarske avtohtone narodne skupnosti, temveč 

zgolj način njihove uporabe. Pomanjkanje negativne definicije teh narodnih simbolov v izpodbijanih 

določbah, da namreč narodni simboli obeh avtohtonih narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji ne 

smejo biti identični z državnimi simboli tuje države, torej še ne pomeni protiustavnosti. Način uporabe 

narodnih simbolov italijanske in madžarske avtohtone narodne skupnosti je v izpodbijanih določbah 

ZGZH predviden tako, da se narodni simboli omenjenih avtohtonih narodnih skupnosti lahko 

uporabljajo samo ob državnih simbolih Republike Slovenije oziroma tako, da imajo državni simboli 

Republike Slovenije prednost. Takšna splošna obveznost uporabe narodnih simbolov obeh omenjenih 

narodnih skupnosti izhaja tudi iz 6. člena ZGZH, ki določa, da morata biti slovenska zastava in grb 

praviloma vedno postavljena na častno mesto. Mutatis mutandis velja isti način uporabe tudi za himno 

narodne skupnosti, ki se po drugem odstavku 21. člena ZGZH lahko izvaja tudi ob himni, ter torej za 

himno Republike Slovenije. Izjemo v tem pogledu predstavlja 23. člen ZGZH, ki izrecno govori o himni 

tuje države ali celo mednarodne organizacije ter jima v tem pogledu iz razlogov kurtuazije v 

mednarodnih odnosih daje prednost pred himno Republike Slovenije. Vendar je povsem jasno, da se 

23. člen kot lex specialis nanaša na tuje državniške obiske ustrezne ravni (praviloma na ravni šefa 

države) ali na obiske najvišjih predstavnikov mednarodnih organizacij (načeloma tistih, katerih članica 

je Republika Slovenija) in ne na uporabo narodnih himn obeh avtohtonih narodnih skupnosti. V 

primeru obiska madžarskega šefa države na avtohtonem območju madžarske narodne skupnosti se 

bo torej igrala madžarska himna pred himno Republike Slovenije po določbah 23. člena ZGZH kot 

himna tuje države in ne kot narodna himna. Predstavniki madžarske avtohtone narodne skupnosti so 

Ustavnemu sodišču na javni obravnavi dne 28. 1. 1999 pojasnili, da sta obe madžarski himni, narodna 

in državna, identični. 

 

4. Simboli države so neposredni manifestativni izraz njene suverenosti, celovitosti in neodvisnosti. 

Zato sama s svojo zakonodajo določa njihovo uporabo na svojem državnem ozemlju in na območjih 

pod njeno suverenostjo ali jurisdikcijo. Uporaba državnih simbolov zunaj suverenosti ali jurisdikcije 

države je predmet mednarodne kurtuazije v mednarodnih odnosih, v kolikor gre za razne športne, 

kulturne ali podobne prireditve mednarodnih razsežnosti. V svojstvu identifikacije tuje države pa je 

takšna uporaba tujih državnih simbolov predmet urejanja po mednarodnem pravu. V večini primerov 

takšna uporaba spada pod diplomatske ali konzularne privilegije. Obstoje pa še nekateri drugi primeri. 

Po običajnem mednarodnem pravu se je razvilo tudi pravilo ladjine zastave, ki določa državno 
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pripadnost ladje in mednarodnopravne posledice, ki iz tega sledijo. Vendar mora tuja ladja, ko je v 

teritorialnem morju ali v notranjih morskih vodah druge države, praviloma izobesiti ob svoji zastavi tudi 

zastavo države, pod suverenostjo katere se nahaja. 

 

5. Po mednarodnem pravu torej ni splošne pravice do uporabe tujih državnih simbolov na ozemlju ali 

pod suverenostjo ali jurisdikcijo druge države. Obstojajo pa določeni primeri takšnih uporab, ki so 

predmet posebnega mednarodnopravnega urejanja in notranje zakonodaje posameznih držav. 

 

6. Slovenska Ustava v 64. členu pod posebnimi pravicami avtohtone italijanske in madžarske narodne 

skupnosti v Sloveniji med drugim določa, da je omenjenima avtohtonima skupnostima ter njunim 

pripadnikom zagotovljena pravica do svobodne uporabe narodnih simbolov. Načelo svobodne 

uporabe te ustavne pravice pa pomeni, da te pravice sicer ni mogoče omejevati, da pa je treba to 

pravico izvajati tako, da se ob tem spoštujejo druge ustavne pravice in svoboščine ter pravni red 

Republike Slovenije, njena ozemeljska celovitost in politična neodvisnost (člen 4 Ustave) ter njeni 

državni simboli (člen 6 Ustave). To je treba zlasti upoštevati ob dejstvu, da so narodni simboli 

avtohtonih narodnih skupnosti in sicer v primeru italijanske skupnosti narodna zastava, v primeru 

madžarske skupnosti pa narodna himna, identični z državnimi simboli večinskih narodov, katerima ti 

dve narodni skupnosti pripadata. Pravice omenjenih avtohtonih narodnih skupnosti do svobodne 

uporabe narodnih simbolov torej ni mogoče razlagati kot avtonomne, neodvisne ali samostojne 

pravice, kajti takšna razlaga bi presegla namen in pomen ustavne določbe 64. člena Ustave in 

posegla v druge ustavno zajamčene pravice ter zlasti v že omenjena 4. in 6. člen Ustave, ki varujeta 

kot objekt zaščite suverenost in neodvisnost slovenske države in njene državne simbole. 

 

7. Zatorej bi zakonodajalec v ZGZH, upoštevajoč ustavno načelo svobodne uporabe narodnih 

simbolov avtohtone italijanske in madžarske skupnosti, moral v tem zakonu primerno zavarovati himno 

in zastavo Republike Slovenije pred takšnim načinom uporabe simbolov italijanske in madžarske 

narodne skupnosti, ki ne bi več izkazoval njune narodne identitete, temveč pripadnost ali lojalnost tuji 

državi. Takšna uporaba narodnih simbolov bi namreč nujno posegla v suverenost in neodvisnost 

Republike Slovenije, ki sta najvišji kolektivni ustavni vrednoti vseh državljanov Republike Slovenije. 

ZGZH pa je v tem pogledu pomanjkljiv. V VI. delu tega zakona pod kazenskimi določbami v 26. in 27. 

členu namreč niso predvidene kršitve s strani Državnega sveta v tej zadevi izpodbijanih določb. Gre 

torej v tem primeru za norme brez sankcije. Z vidika določnosti kazenskega predpisa je namreč 

vprašljivo, ali je možno s splošno določbo druge točke prvega odstavka 27. člena ZGZH kaznovati za 

prekršek pravno osebo (narodni skupnosti sta osebi javnega prava po Zakonu o samoupravnih 

narodnih skupnostih, Uradni list RS, št. 65/94) v primeru zlorabe narodnih simbolov v luči kršitve 4. in 

6. člena Ustave zgolj iz naslova javnega reda ali krnitve ugleda Republike Slovenije, kar je predmet 

varstva v tej določbi. 

 

8. Ker Ustavno sodišče v odločbi U-I- 296/94 po načelu koneksitete (30. člen ZUstS) ni poseglo na 

vprašanje presoje, ali ZGZH kot predpis v zadostnem obsegu varuje kot objekt zaščite slovenske 

državne simbole v luči varstva slovenske ozemeljske celovitosti in politične neodvisnosti kot najvišje 

ustavno zajamčenih dobrin, sem se odločila za pritrdilno ločeno mnenje k prvi točki izreka te odločbe. 

 

 

                              dr. Mirjam Škrk 
 


