
Številka 1

URADNI  L IST
R E P U B L I K E  S L O V E N I J E
Ljubljana, torek 25. junij 1991 Cena 50 dinarjev Leto I

Ker je izpolnjen pogoj po tretjem odstavku 438. 
člena ustave Republike Slovenije v zvezi s 5. točko 
ustavnega amandmaja LXXXVIII k ustavi Republike 
Slovenije, sprejema Skupščina Republike Slovenije na 
skupni seji vseh zborov dne 25. junija 1991 na podlagi 
440. člena ustave Republike Slovenije 

O D L O K
o razglasitvi ustavnega amandmaja k ustavi Republike 

Slovenije
Razglaša se ustavni amandma C k ustavi Republike 

Slovenije, ki so ga na podlagi 5. točke ustavnega aman
dmaja LXXXVI1I k .ustavi Republike Slovenije, sprejeli 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 
dela na skupni seji dne 24. junija 1991.

Št. 001-02/89-2/74
Ljubljana, dne 25. junija 1991.

Skupščina 
Republike Slovenije

Predsednik 
dr. France Bučar 1. r.

2. '

U S T A V N I  A M A N D M A  
K USTAVI REPUBLIKE SLOVENIJE

Ta ustavni amandmaje sestavni del ustave Republike 
Slovenije in začne veljati z njegovo razglasitvijo.

AMANDMA C 
. 1. Grb Republike Slovenije ima obliko ščita. V 

sredini ščita je na modri podlagi lik Triglava v beli barvi, 
pod njim sta dve valoviti modri črti, ki ponazarjata morje 
in reke, nad njim pa so v obliki navzdol obrnjenega 
trikotnika razporejene tri zlate šesterokrake zvezde. Ščit 
je ob stranicah rdeče obrobljen. Grb se oblikuje po 
določenem geometrijskem in barvnem pravilu.

2. Zastava Republike Slovenije je belo-modro-rdeča 
slovenska narodna zastava z grbom Republike Slovenije. 
Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. 
Barve zastave se vrste po temle vrstnem redu: bela, 
modra, rdeča. Vsaka barva zavzema po širini tretjino 
prostora zastave. Grb je v levem zgornjem delu zastave 
tako, da sega z eno polovico v belo polje, z drugo 
polovico pa v modro polje.

3. Uporabo grba in zastave uredi zakon.
4. S tem amandmajem se nadomestita 8. in 9. člen 

ustave Republike Slovenije.

Št. 001-02/89-2/74
Ljubljana, dne 24. junija 1991.

3.
Ker je izpolnjen pogoj iz 3. točke ustavnega aman

dmaja XCV1II k ustavi Republike Slovenije, sprejema 
Skupščina Republike Slovenije na skupni seji vseh zborov 
dne.25. junija 1991

O D L O K
o razglasitvi temeljne ustavne listine o samostojnosti in 

neodvisnosti Republike Slovenije
Razglaša se temeljna ustavna listina o samostojnosti 

in neodvisnosti Republike Slovenije, ki ga je sprejela 
Skupščina.Republike Slovenije na skupni seji vseh zborov 
dne 25. junija 1991.

Št. 001-02/91-12/2 
Ljubljana, dne 25. junija 1991.

Skupščina 
Republike Slovenije

Predsednik 
dr. France Bučar 1. r.

4.
Izhajajoč iz volje slovenskega naroda in prebivalcev 

Republike Slovenije, izražene na plebiscitu o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije dne 
23. decembra 1990,

upoštevajoč dejstvo, da je bila Republika Slovenija 
država že po doslej veljavni ustavni ureditvi in je le d e l. 
svojih suverenih pravic uresničevala v Socialistični 
federativni republiki Jugoslaviji,

ob dejstvu, da SFRJ ne deluje kot pravno urejena 
država in, se v njej hudo kršijo človekove pravice, 
nacionalne pravice in pravice republik in avtonomnih 
pokrajin,

ob dejstvu, da federativna ureditev Jugoslavije ne 
omogoča rešitve politične in gospodarske krize, in da 
med jugoslovanskimi republikami ni prišlo do sporazuma, 
ki bi omogočil osamosvojitev republik ob sočasnem 
preoblikovanju jugoslovanske zvezne države v zvezo 
suverenih držav,

ob trdni odločenosti, da Republika Slovenija spoštuje 
enake pravice drugih jugoslovanskih republik ter z njimi 
enakopravno, demokratično in po mirni poti postopno- 
ureja vsa vprašanja iz dosedanjega skupnega življenja, 
spoštuje njihovo suverenost in ozemeljsko celovitost, 

ter ob. pripravljenosti, da se bo z drugimi 
jugoslovanskimi republikami kot samostojna in neodvisna 
država tudi v prihodnje dogovarjala o institucionalnih in 
drugih povezavah,

s p r e j e m a

Skupščina Republike Slovenije na skupni seji vseh 
zborov dne 25. junija 1991 na podlagi ustavnih 
amandmajev LXVII1, LXXII in XCJX k ustavi Republike 
Slovenije ter v skladu s 4. členom zakona o plebiscitu o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

T E M E L J N O  U S T A V N O  L I S T I N O  
O SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI 

REPUBLIKE SLOVENIJE

1
Republika Slovenija je samostojna in neodvisna drža

va.
Za Republiko Slovenijo preneha veljati ustava SFRJ.
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Republika Sloveniji prevzema vse pravice in dolžno
sti, ki so bile z ustavo Republike Slovenije in ustavo 
SFRJ prenesene na organe SFRJ.

Prevzem izvrševanja teh pravic in dolžnosti se uredi 
z ustavnim zakonom.

II
Državne meje Republike Slovenije so mednarodno 

priznane državne meje dosedanje SFRJ z Republiko Avs
trijo, z Republiko Italijo in Republiko Madžarsko v delu, 
v katerem te države mejijo na Republiko Slovenijo, ter 
meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko v 
okviru dosedanje SFRJ.

III
Republika Slovenija zagotavlja -varstvo človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju 
Republike Slovenije, ne glede na njihovo narodno pripad
nost, brez sleherne diskriminacije, skladno z ustavo Repu
blike Slovenije in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami.

Italijanski in madžarski narodni skupnosti v Repu
bliki Sloveniji in njunim pripadnikom so zagotovljene vse 
pravice iz ustave Republike Slovenije in veljavnih medna
rodnih pogodb.

IV - ,
Ta ustavni akt začne veljati z razglasitvijo na skupni

seji vseh zborov Skupščine' Republike Slovenije.'

Št: 001-02/91-12/2
Ljubljana, dne 25. junija 1991.

Skupščina 
Republike Slovenije

Predsednik 
dr. France Bučar 1. r.

5. ■
Ker je izpolnjen pogoj iz 3. točke ustavnega aman

dmaja XCVIII k ustavi Republike Slovenije, sprejema 
Skupščina Republike Slovenije na skupni seji vseh zborov 
dne 25. junija 1991

O D L O K
o razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo temeljne' 

ustavne listineo samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije

Razglaša se ustavni zakon za izvedbo temeljne us
tavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije 
na skupni seji vseh zborov dne 25. junija 1991.

Št. 001-02/91-12/1
Ljubljana, dne 25. junija 1991.

Skupščina 
Republike Slovenije

Predsednik 
dr. France Bučar 1. r.

6.
U S T A V N I  Z A K O N  

ZA IZVEDBO TEM ELJNE USTAVNE LISTINE O 
SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI REPUBLIKE 

SLOVENIJE
1. člen

.Organi Republike Slovenije prevzamejo v skladu s 
tem zakonom izvrševanje pravic in dolžnosti, ki so bile z 
ustavo Republike Slovenije in ustavo SFRJ prenesene, na 
organe SFRJ.

2. člen *
Delegatom v Zveznem zboru Skupščine SFRJ iz • 

Republike Slovenije preneha mandat.
Delegatom Skupščine Republike Slovenije v Zboru 

republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki so opravljali to 
funkcijo do uveljavitve tega zakona, in delegatom Skup
ščine Republike Slovenije za Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, ki so bili izvoljeni na skupni seji vseh 
zborov Skupščine Republike Slovenije dne 30. julija 1990, 
preneha mandat.

Skupčina Republike Slovenije izvoli dvanajstčlansko 
delegacijo, ki na podlagi njenih pooblastil sodeluje v 
Skupščini SFRJ v pogajanjih za izvedbo postopka razdru
žitve dosedanje SFRJ, v pogajanjih o reševanju tekočih 
vprašanj in v dogovarjanju o morebitnem oblikovanju 
skupnosti suverenih držav na ozemlju dosedanje SFRJ.

Dosedanji član Predsedstva SFRJ iz Republike Slove
nije je pooblaščen, da kot predstavnik Republike Slove
nije v skladu s smernicami Skupščine Republike Slovenije 
sodeluje v delu Predsedstva SFRJ.

Organi Republike Slovenije pri uresničevanju nalog, 
ki izhajajo iz tega zakona, sodelujejo z ustreznimi organi 
dosedanje SFRJ.

3. člen
Na ozemlju Republike Slovenije veljajo mednarodne 

pogodbe,, ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo na 
Republiko Slovenijo. •

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v treh 
mesecih predloži Skupščini Republike Slovenije pregled 
mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na Republiko Slove
nijo, na podlagi katerega Skupščina Republike Slovenije 
sprejme akt o notifikaciji teh mednarodnih pogodb dru
gim pogodbenim strankam.

4. člen
Do izdaje ustreznih predpisov Republike Slovenije 

se v Republiki Sloveniji smiselno uporabljajo kot republi
ški predpisi tisti zvezni predpisi, ki so veljali v Republiki 
Sloveniji ob uveljavitvi tega zakona, kolikor ne nasprotu
jejo pravnemu redu Republike Slovenije in kolikor ni s 
tem zakonom drugače določeno.

Pristojnosti, ki šo jih imeli po predpisih iz prejšnjega 
odstavka organi in organizacije SFRJ, preidejo v skladu 
s tem zakonom na organe in organizacije Republike 
Slovenije. Če takega organa oziroma organizacije ni. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi začasno 
pristojni organ oziroma organizacijo.

5. člen
Z  dnem uveljavitve tega zakona začnejo z delom 

Banka Slovenije, Republiška carinska uprava, Republiški 
devizni inšpektorat, Republiška uprava za zračno plovbo, 
Republiška uprava za telekomunikacije, Urad Republike 
Slovenije za standardizacijo in meroslovje ter Urad Repu
blike Slovenije za varstvo.industrijske lastnine.

Organi iz-prvega odstavka tega člena prevzemajo 
svoje pristojnosti v skladu z zakonom, lahko pa tudi po 
dogovoru z ustreznimi organi dosedanje SFRJ.

6. člen
Upravni organi SFRJ, njihove enote ali deli, k i'so  

opravljali zadeve iz svoje pristojnosti na ozemlju Repu
blike Slovenije, preidejo v upravne organe Republike 
Slovenije. '

Delavci organov iž prejšnjega odstavka nadaljujejo z 
delom kot delavci upravnih organov Republike Slovenije. 
Z zakonom se določi rok, do katerega morajo ti delavci 
izpolniti splošne pogoje, ki so predpisani za sklenitev 
delovnega razmerja v organih Republike Slovenije.
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Vozišče znotraj območja je široko 5 m in je speljano 
vzdolž celotne južne, vzhodne in zahodne ter deloma 
severne fasade objekta.

Manipulacijske površine so urejene 'med voziščem in 
objektom kot 3 m širok utrjen pas.

•Parkirišče z 8 parkirnimi mesti je urejeno pred glav
nim vhodom na vzhodnem delu območja. Za parkiranje 
je možno uporabljati tudi del manipulacijske ppvršine na 
severovzhodnem delu območja.

Vse prometne manipulacijske ih parkirne površine so 
utrjene in asfaltirane. Površina deponije je  utijena v 
makadamu.

9. člen
Pogoji glede hortikulturne ureditve: proste površine 

območja se zatravijo in zasadijo z avtohtonim drevjem, 
kot določa situacija.

10. člen
Pogoji glede komunalne ureditve: 
kanalizacija je zasnovana v ločenem sistemu. Fekalne 

vode se zbirajo v triprekatni nepretočni greznici z ureje
nim rednim praznjenjem. Po izgradnji »F« kanala vzdolž 
magistralne ceste, se mora objekt obvezno priključiti na 
ta kanal,

tehnološke onesnažene vode iz lakirnice ni dovoljeno 
speljati v greznico, ampak se uredi reciklažni postopek z 
odvozom suspenzov na zato določeno deponijo,

meteorne vode s strešin in utrjenih površin se odva
jajo preko peskolovov in lovilcev olj po posebnem kanalu 
v bližnji potok,

površina, kjer stoji objekt za skladišče kemikalij, 
mora biti urejena tako, da ob morebitnem razlitju kemi
kalije ne morejo pronicati v tla ali pa celo teči v naravni 
recipient,

vodovodno omrežje se priključi na obstoječi primarni 
vodovod Vrhnika-Drenov grič AC fi 200 ob opuščeni 
trasi železniške proge,

poraba vode mora biti kontrolirana z vodomerom 
ustreznega preseka,

hidrantno omrežje je  zunanje z. namestitvijo dveh 
hidrantov, kakor je prikazano v grafični prilogi in notranje 
z namestitvijo hidrantne mreže in gasilskih aparatov, 

objekt bo priključen na obstoječo TP Ščetinama, 
telefonski priključek se naveže na obstoječe PTT 

omrežje oziroma razvodišče ob Tržaški cesti,
javna razsvetljava se izvede po grafični prilogi, 
ogrevanje objekta bo plinsko s priključkom iz obsto

ječega plinovoda,
zunanjo ureditev (utijene asfaltne in makadamske 

površine, parkiranje, zelenica, hortikultura) je potrebno 
izvesti v celoti.

VII. D R U G I PO GOJI

11. člen
Pred izdajo gradbenega dovoljenja bo potrebno pri

dobiti vodnogospodarsko soglasje.
Projekt bo moral upoštevati predpise o dovoljenih 

ravneh hrupa.
Dostop gasilskih vozil do objekta bo možen po 

dovoznih poteh ob objektu, najmanj s treh strani.
Stabilnost bo določena s predhodno geomehansko 

raziskavo predobremenitvenega nasipa, izdelanega na 
podlagi LD 52/91.

Raba prostora med zahodno mejo zazidalnega ob
močja in predlogom parcelacije (površina I) ter dovozne 
ceste, urejene v koridorju D , bo začasna do izgradnje

industrijske cone, ki bo določila nadaljnjo rabo prostora 
ali do širitve tega zazidalnega načrta.

Vse komunalne naprave se morajo po izgradnji indu
strijske cone priključiti na skupne komunalne naprave.

VIII. ETAPE IZVAJANJA

12. člen
Zazidalni načrt bo v celoti realiziran v eni-fazi.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV 
IN IZVAJALCEV

13. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata 

investitor in izvajalec natančno upoštevati določila zazidal
nega načrta, č e  se pogoji v naslednjih etapah spremenijo, 
vendar so še v skladu z osnovnimi določili zazidalnega 
načrta, si mora investitor pridobiti novo lokacijsko odloč
bo.

Če spremenjeni pogoji ne ustrezajo temu zazidalnemu 
načrtu, je potrebno zazidalni načrt novelirati.

X. KONČNA DOLOČILA

14. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri občinskem 

upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora in na 
sedežu Krajevne skupnosti Sinja Gorica.

15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja urbani

stična inšpekcija Medobčinskega inšpektorata občin Idri
ja, Logatec in Vrhnika.

16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3/6-012-010/91
Vrhnika, dne 26. septembra 1991.

Predsednik 
Skupščine občine Vrhnika 

France Kvaternik, dipl. inž. 1. r.

POPRAVEK

V Temeljni ustavni listini o  samostojnosti in neodvi
snosti Republike Slovenije, objavljeni v Uradnem  listu 
Republike Slovenije, št. 1-4/91-1 z dne 25. junija 1991 se 
točka IV pravilno glasi:

»Za izvedbo tega ustavnega akta se sprejme ustavni 
zakon na skupni seji vseh zborov Skupščine Republike 
Slovenije z dvotretjinsko večino delegatov vseh zborov.«; 

točka IV pa je pravilno točka V.

Uredništvo
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Republika Sloveniji prevzema vse pravice in dolžno
sti, ki so bile z ustavo Republike Slovenije in ustavo 
SFRJ prenesene na organe SFRJ.

Prevzem izvrševanja teh pravic in dolžnosti se uredi 
z ustavnim zakonom.

II
Državne meje Republike Slovenije so mednarodno 

priznane državne meje dosedanje SFRJ z Republiko Avs
trijo, z Republiko Italijo in Republiko Madžarsko v delu, 
v katerem te države mejijo na Republiko Slovenijo, ter 
meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko v 
okviru dosedanje SFRJ.

III
Republika Slovenija zagotavlja -varstvo človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju 
Republike Slovenije, ne glede na njihovo narodno pripad
nost, brez sleherne diskriminacije, skladno z ustavo Repu
blike Slovenije in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami.

Italijanski in madžarski narodni skupnosti v Repu
bliki Sloveniji in njunim pripadnikom so zagotovljene vse 
pravice iz ustave Republike Slovenije in veljavnih medna
rodnih pogodb.

IV - ,
Ta ustavni akt začne veljati z razglasitvijo na skupni

seji vseh zborov Skupščine' Republike Slovenije.'

Št: 001-02/91-12/2
Ljubljana, dne 25. junija 1991.

Skupščina 
Republike Slovenije

Predsednik 
dr. France Bučar 1. r.

5. ■
Ker je izpolnjen pogoj iz 3. točke ustavnega aman

dmaja XCVIII k ustavi Republike Slovenije, sprejema 
Skupščina Republike Slovenije na skupni seji vseh zborov 
dne 25. junija 1991

O D L O K
o razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo temeljne' 

ustavne listineo samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije

Razglaša se ustavni zakon za izvedbo temeljne us
tavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije 
na skupni seji vseh zborov dne 25. junija 1991.

Št. 001-02/91-12/1
Ljubljana, dne 25. junija 1991.

Skupščina 
Republike Slovenije

Predsednik 
dr. France Bučar 1. r.

6.
U S T A V N I  Z A K O N  

ZA IZVEDBO TEM ELJNE USTAVNE LISTINE O 
SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI REPUBLIKE 

SLOVENIJE
1. člen

.Organi Republike Slovenije prevzamejo v skladu s 
tem zakonom izvrševanje pravic in dolžnosti, ki so bile z 
ustavo Republike Slovenije in ustavo SFRJ prenesene, na 
organe SFRJ.

2. člen *
Delegatom v Zveznem zboru Skupščine SFRJ iz • 

Republike Slovenije preneha mandat.
Delegatom Skupščine Republike Slovenije v Zboru 

republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki so opravljali to 
funkcijo do uveljavitve tega zakona, in delegatom Skup
ščine Republike Slovenije za Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, ki so bili izvoljeni na skupni seji vseh 
zborov Skupščine Republike Slovenije dne 30. julija 1990, 
preneha mandat.

Skupčina Republike Slovenije izvoli dvanajstčlansko 
delegacijo, ki na podlagi njenih pooblastil sodeluje v 
Skupščini SFRJ v pogajanjih za izvedbo postopka razdru
žitve dosedanje SFRJ, v pogajanjih o reševanju tekočih 
vprašanj in v dogovarjanju o morebitnem oblikovanju 
skupnosti suverenih držav na ozemlju dosedanje SFRJ.

Dosedanji član Predsedstva SFRJ iz Republike Slove
nije je pooblaščen, da kot predstavnik Republike Slove
nije v skladu s smernicami Skupščine Republike Slovenije 
sodeluje v delu Predsedstva SFRJ.

Organi Republike Slovenije pri uresničevanju nalog, 
ki izhajajo iz tega zakona, sodelujejo z ustreznimi organi 
dosedanje SFRJ.

3. člen
Na ozemlju Republike Slovenije veljajo mednarodne 

pogodbe,, ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo na 
Republiko Slovenijo. •

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v treh 
mesecih predloži Skupščini Republike Slovenije pregled 
mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na Republiko Slove
nijo, na podlagi katerega Skupščina Republike Slovenije 
sprejme akt o notifikaciji teh mednarodnih pogodb dru
gim pogodbenim strankam.

4. člen
Do izdaje ustreznih predpisov Republike Slovenije 

se v Republiki Sloveniji smiselno uporabljajo kot republi
ški predpisi tisti zvezni predpisi, ki so veljali v Republiki 
Sloveniji ob uveljavitvi tega zakona, kolikor ne nasprotu
jejo pravnemu redu Republike Slovenije in kolikor ni s 
tem zakonom drugače določeno.

Pristojnosti, ki šo jih imeli po predpisih iz prejšnjega 
odstavka organi in organizacije SFRJ, preidejo v skladu 
s tem zakonom na organe in organizacije Republike 
Slovenije. Če takega organa oziroma organizacije ni. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi začasno 
pristojni organ oziroma organizacijo.

5. člen
Z  dnem uveljavitve tega zakona začnejo z delom 

Banka Slovenije, Republiška carinska uprava, Republiški 
devizni inšpektorat, Republiška uprava za zračno plovbo, 
Republiška uprava za telekomunikacije, Urad Republike 
Slovenije za standardizacijo in meroslovje ter Urad Repu
blike Slovenije za varstvo.industrijske lastnine.

Organi iz-prvega odstavka tega člena prevzemajo 
svoje pristojnosti v skladu z zakonom, lahko pa tudi po 
dogovoru z ustreznimi organi dosedanje SFRJ.

6. člen
Upravni organi SFRJ, njihove enote ali deli, k i'so  

opravljali zadeve iz svoje pristojnosti na ozemlju Repu
blike Slovenije, preidejo v upravne organe Republike 
Slovenije. '

Delavci organov iž prejšnjega odstavka nadaljujejo z 
delom kot delavci upravnih organov Republike Slovenije. 
Z zakonom se določi rok, do katerega morajo ti delavci 
izpolniti splošne pogoje, ki so predpisani za sklenitev 
delovnega razmerja v organih Republike Slovenije.
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7. člen
Diplomatska in konzularna predstavništva, kulturno

-  informativni centri in druga predstavništva SFRJ v 
tujini, ustanovljena po zakonu o opravljanju zunanjih 
zadev iz pristojnosti zveznih upravnih organov in zveznih 
organizacij (Uradni list SFRJ, št. 56/81), prenehajo oprav
ljati naloge iz okvira svojih pristojnosti za Republiko 
Slovenijo, če z dogovorom z ustreznimi organi dosedanje 
SFRJ ni drugače urejeno.

Predstavništva iz prejšnjega odstavka opravljajo na
loge za državljane Republike Slovenije in pravne osebe 
iz Republike Slovenije v tujini v okviru pristojnosti in 
pooblastil organov Republike Slovenije.

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko po 
predhodnem soglasju Komisije za mednarodne odnose 
Skupščine Republike Slovenije sklene dogovor v okviru 
dosedanje SFRJ, da diplomatska in konzularna predstav
ništva, kulturno-informativni centri in druga predstavni
štva SFRJ v tujini prevzamejo zastopanje oziroma varova
nje interesov Republike Slovenije.

8. člen
Vsi sodni in upravni postopki, ki so se začeli pred 

organi SFRJ, se nadaljujejo pred pristojnimi organi Repu
blike Slovenije.

Posamični pravni akti, ki so jih izdali organi SFRJ 
ali organi drugih republik SFRJ, pa še niso bili izvršeni, 
so izvršljivi na ozemlju Republike Slovenije ob načelu 
dejanske vzajemnosti, če,ne. nasprotujejo pravnemu redu\ 
Republike Slovenije.

Posamični pravni akti," ki jih po uveljavitvi tega 
zakona izdajo organi drugih republik dosedanje SFRJ, 
veljajo v Republiki Sloveniji v primerih, na način in pod 
pogoji, ki veljajo za posamične pravne akte tuje države.

9. člen
Republika Slovenija prevzame v upravljanje vse pre

mično in nepremično premoženje, s katerim so na ozem
lju Republike Slovenije do uveljavitve tega zakona uprav
ljali zvezni organi ter poveljstva, enote in zavodi Jugoslo
vanske ljudske armade.

Prevzem premoženja Jugoslovanske ljudske armade 
se izvrši postopoma, najkasneje do konca leta 1993, v 
skladu z odredbami Predsedstva Republike Slovenije o 
preimenovanju enot Jugoslovanske ljudske armade, v ' 
enote Teritorialne obrambe Slovenije.

Republiški upravni organ, pristojen za obrambo v 
skladu z zakonom oziroma dogovorom zagotovi, da v 
skladu z odločitvami Predsedstva Republike Slovenije 
premoženje iz prejšnjega odstavka, s katerim so do uve
ljavitve tega zakona upravljala poveljstva, enote in zavodi 
Jugoslovanske ljudske armade, prevzamejo v upravljanje 
poveljstva, enote in zavodi Teritorialne obrambe Repu
blike Slovenije.

10. člen
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v treh 

mesecih predloži Skupščini Republike Slovenije izhodišča 
za pogajanja za uveljavitev ustreznega deleža Republike 
Slovenije pri delitvi nepremičnega in premičnega premo
ženja SFRJ, ki se nahaja na ozemlju SFRJ in v tretjih 
državah ob upoštevanju deleža, ki ga je Republika Slove
nija prispevala v premoženje SFRJ.

11. člen
Republika Slovenija bo na podlagi sporazuma o' 

pravnem nasledstvu SFRJ prevzela tisti delež državnih 
dolgov SFRJ, ki se nanaša na Republiko Slovenijo, in 
tisti delež s strani SFRJ garantiranih dolžniških obvezno
sti, katerih koristniki so pravne osebe s sedežem na 
ozemlju Republike Slovenije.

Republika Slovenija bo prevzela ustrezen delež tistih

državnih dolgov SFRJ, katerih neposredni koristnik ni 
ugotovljiv.

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je poo
blaščen za pogajanja o prevzemu deležev državnih dolgov 
SFRJ iz prvega in drugega odstavka tega člena.

12. člen
Državni arhivi SFRJ, ki se nahajajo na ozemlju 

Republike Slovenije, pripadejo Republiki Sloveniji.
Republiki Sloveniji pripadejo, vsi državni arhivi 

SFRJ, ki se nanašajo na Republiko Slovenijo.
Republika Slovenija prevzame terjatve SFRJ glede 

državnih arhivov, ki se nahajajo v tretjih državah in imajo 
svoje poreklo na ozemlju Republike Slovenije, in držav
nih arhivov, ki se nahajajo v tretjih državah in se nanašajo 
na Republiko Slovenijo.

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je dolžan 
storiti vse, kar je potrebjjp za pridobitev državnih arhi
vov, omenjenih v drugem in tretjem odstavku tega člena, 
ter za določitev pravičnega deleža ostalih državnih arhi
vov SERJ, ki pripade Republiki Sloveniji.

- 13. člen
Državljani drugih republik, ki so na dan plebiscita o 

neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije 23. 
decembra 1990 imeli prijavljeno stajno prebivališče v 
Republiki Sloveniji in tukaj tudi dejansko živijo, so do 
pridobitve državljanstva Republike Slovenije po 40. členu 
zakona o državljanstvu Republike Slovenije oziroma do 
izteka rokov po 81. členu zakona o tujcih izenačeni v 
pravicah in dolžnostih z državljani Republike Slovenije, 
razen v primerih iz 16. člena tega zakona.

14. člen
Republika Slovenija zagotavlja v skladu z dogovorom 

iz devetega člena tega zakona aktivnim vojaškim osebam, 
vojakom po pogodbi in civilnim osebam v službi v Jugo
slovanski ljudski armadi statusne, socialne in druge pravi
ce, pridobljene do uveljavitve tega zakona po zveznih 
predpisih v poveljstvih, enotah in zavodih Jugoslovanske 
ljudske armade, ki se na po.dlagi 4. člena ustavnega 
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XCVI in XCVII 
k ustavi Republike Slovenije na področju ljudske 
obrambe preimenujejo v poveljstva, enote in zavode 
Teritorialne obrambe Republike Slovenije, če v roku, 
določenem v aktu o-preimenovanju, nadaljujejo delo kot 
pripadniki Teritorialne obrambe Republike Slovenije.

Pravice iz prejšnjega odstavka zagotavlja Republika 
Slovenija tudi drugim aktivnim vojaškim osebam, voja
kom po pogodbi in civilnim osebam v službi v Jugoslovan
ski ljudski armadi, ki nadaljujejo službo v Teritorialni 
obrambi Republike Slovenije.

15. člen
Državljanom Republike Slovenije, ki na dan uvelja

vitve tega zakona služijo vojaški rok v Jugoslovanski 
'ljudski armadi, preneha dolžnost služenja vojaškega roka 
v Jugoslovanski ljudski armadi. Njihov odpust iz Jugoslo
vanske ljudske armade uredijo pristojni organi Republike 
Slovenije sporazumno z organi SFRJ..

Republika Slovenija nudi pravno varstvo vsem držav
ljanom Republike Slovenije, ki jim preneha dolžnost 
služenja vojaškega roka v skladu s tem zakonom.

16. člen
Fizičnim osebam, ki ob uveljavitvi tega zakona ni

majo državljanstva Republike Slovenije, ter pravnim ose
bam, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona svoj sedež izven 
Republike Slovenije, so ob dejanski vzajemnosti, do ure
ditve pravic tujih oseb glede nepremičnin, zajamčene 
lastninska- pravica in druge.stvarne pravice na nepremič
ninah v obsegu, kot jih imajo ob uveljavitvi tega zakona.
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Do ureditve pravic tujih oseb na nepremičninah 
osebe iz prejšnjega odstavka ne morejo pridobiti lastnin
ske pravice ali drugih stvarnih pravic na nepremičninah 
na območju,Republike Slovenije, razen na podlagi dedo
vanja in ob pogoju dejanske vzajemnosti. '

17. člen
Delegatom v Zveznem zboru Skupščine SFRJ iz 

Republike Slovenije in delegatom Skupščine Republike 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 
ki jim po 2. členu tega zakona preneha mandat, zagotavlja 
Republika Slovenija pravice po predpisih, ki veljajo za 
funkcionarje Republike Slovenije ali dosedanje’ SFRJ, če 
je za njih to ugodnejše.

Osebam, ki so bile na predlog organov Republike 
Slovenije izvoljene na funkcije ali imenovane na delovna 
mesta v organih dosedanje SFRJ, in ki jim preneha 
funkcija oziroma delovno razmerje v organih SFRJ, zago
tavlja Republika Slovenija pravice po predpisih, ki veljajo 
za funkcionarje oziroma delavce v državnih organih Re
publike Slovenije ali dosedanje SFRJ, če je 'z a  njih to 
ugodnejše.

18. člen
Republika Slovenija zagotaylja varstvo pravic borcev, 

vojaških invalidov, članov družin padlih borcev in užival
cev vojaških pokojnin s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ter borcev, vojaških invalidov in članov družin " 
padlih borcev, narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije v 
Deželi Furlaniji-Julijski krajini v Republiki Italiji in v 
Deželi Koroški v Republiki Avstriji, v obsegu in pod 
pogoji, ki so jih do uveljavitve tega zakona določali 
predpisi SFRJ.

19. člen
Ža dinarske hranilne vloge in sredstva na tekočih 

računih občanov, vložena v bankah na ozemlju Republike 
Slovenije, za katere je do uveljavitve tega zakona jamčila 
Narodna banka Jugoslavije, prevzame jamstvo Banka 
Slovenije po stanju na dan uveljavitve tega zakona.

Za dinarske hranilne vloge in sredstva ha tekočih 
računih občanov, ki imajo stalno prebivališče na ozemlju 
Republike Slovenije, vložena v Poštni hranilnici, za ka
tera je do uveljavitve tega zakona jamčila Narodna banka 
Jugoslavije, prevzame jamstvo Banka Slovenije po stanju 
na dan uveljavitve tega zakona.

Za devize na deviznih računih in deviznih hranilnih ‘ 
knjižicah, vložene v bankah na ozemlju Republike Slove
nije, za katere je do uveljavitve tega zakona jamčila . 
SFRJ, prevzame jamstvo Republika Slovenija po stanju 
na dan uveljavitve tega zakona.

20. člen
Določbe kazenskega zakona SFRJ (Uradni list SFRJ, 

št. 44/76, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90 in 38/90), s katerim je 
kot predmet kazenskopravnega varstva določena SFRJ, 
njen pravni red, njeni organi, predstavniki ali državni 
simboli ali se kazenskopravno varstvo kako drugače do
loča glede na dosedanje ozemlje SFRJ ali dosedanje 
državljanstvo SFRJ, se v Republiki Sloveniji uporabljajo 
kot določbe, s katerimi se varuje Republika Slovenija, 
njen pravni red. njeni organi, predstavniki, državni sim
boli, oziroma se kazenskopravno varstvo omejuje na 
ozemlje oziroma državljanstvo Republike Slovenije, koli
kor ti objekti niso varovani s kazenskim zakonom Repu-

- blike Slovenije (Uradni list SRS, št. 12/77. 3/78, 19/84, 
47/87, 33/89 in 5/90).

Glede uporabe kazenske zakonodaje Republike Slo
venije za kazniva dejanja, storjena zunaj ozemlja Repu
blike Slovenije, se uporabljajo določbe XII. poglavja 
kazenskega zakona SFRJ s tem, da se omejijo na kazen
sko zakonodajo Republike Slovenije in na državljanstvo

Republike Slovenije, ter da se za kazniva dejanja, stor
jena v tujini, štejejo kazniva dejanja, storjena zunaj ozem
lja Republike Slovenije.

21. člen
Izvršni svet skrbi za izvrševanje tega zakona in v 

okviru svojih pristojnosti sprejema akte in ukrepe, ki so 
potrebni za njegovo izvrševanje, ter o tem poroča Skup- ■ 
ščini Republike Slovenije najmanj vsake tri mesece.

22. člen
Ne glede na 74. člen zakona o zunanjih zadevah, 39. 

člen zakona o organizaciji in delovnem področju republi
ške uprave ter 18: člen zakona o cenah, začno ti zakoni 
veljati z dnem uveljavitve tega zakona.

23. člen
Ta zakon začne veljati z- razglasitvijo.
Št. 001-02/91-12/1
Ljubljana, dne 25. junija 1991.

Skupščina 
Republike Slovenije

t

Predsednik 
■ dr. France Bučar I. r.

I ■

7.
D E K L A R A C I J A  
OB NEODVISNOSTI

Izhajajoč iz pravice slovenskega naroda do samood
ločbe , iz načel mednarodnega prava, iz ustave dosedanje 
SFRJ in iz ustave Republike Slovenije so se prebivalci 
Republike Slovenije na plebiscitu dne 23. decembra 1990 
z absolutno večino odločili, da si za prihodnje življenje 
oblikujejo samostojno in neodvisno državo Republiko 
Slovenijo, ki ne bo več združena v Socialistično federa
tivno republiko Jugoslavijo.

V skladu s to odločitvijo je Skupščina Republike ■ 
Slovenije na sejah vseh zborov dne 25. junija 1991 na 
podlagi soglasnega predloga vseh parlamentarnih strank 
in poslanskih skupin sprejela ustavni akt o samostojnosti 
in neodvisnosti Republike Slovenije.

I

Slovenija je  v sodelovanju z Republiko Hrvaško' že 
pred plebiscitom o samostojnosti in neodvisnosti predlo
žila ostalim jugoslovanskim republikam predlog spora
zuma o zvezi suverenih-držav oziroma model konfedera
cije, v okviru katere bi članice dosedanje federacije tudi 
v prihodnje sodelovale na gospodarskem, obrambnem, 
zunanjepolitičnem in na drugih področjih. Predlog ni 
naletel,na ustrezen odziv. Skupščina Republike Slovenije 
je razpisala plebiscit, na katerem se je prebivalstvo Slove
nije z veliko večino glasov odločilo za sa'mostojno in 
neodvisno državo Republiko Slovenijo.

Z  resolucijo o predlogu za sporazumno razdružitev 
Socialistične’federativne republike Jugoslavije in drugimi 
akti ter sporočili je Slovenija obvestila jugoslovanske 
republike in jugoslovansko javnost o svojih načrtovanih 
korakih, h katerim jo je zavezal plebiscit ter predlagala 
Jugoslaviji oziroma jugoslovanskim republikam kot kon
stitutivnim subjektom federacije sporazumno razdružitev 
na dve ali več suverenih držav, ki naj .si med seboj 
priznajo mednarodnopravno subjektiviteto. Obenem je 
ponovno izrazila tudi pripravljenost za dogovor d trajnih 
in institucionaliziranih oblikah sodelovanja, vključno z 
ureditvijo medsebojnih odnosov.v morebitni jugoslovan
ski konfederativni ali gOspodarški skupnosti ali kakšni 
drugi ustrezni povezavi v korist njenih narodov oziroma 
državljank in državljanov.


