
O D L O K  
USTAVODAJNE SKUPŠČINE LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

o   p r o g l a s i t v i  

U S T A V E  
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ustavodajna skupščina Ljudske Republike Slovenije, kot vrhovni 

predstavnik narodne suverenosti Ljudske Republike Slovenije in izraz 

enotne volje slovenskega ljudstva o d l o č a ,  

da se ustava Ljudske Republike Slovenije, sprejeta na seji Ustavodajne 

skupščine Ljudske Republike Slovenije, proglasi in objavi narodu in 

državljanom Ljudske Republike Slovenije. 



USTAVA  

LJUDSKE REPUBLIK E SLO VEN IJ E  

PRVI DEL 

OSN OVNA  NAČE LA  

I. POGLAVJE LJUDSKA REPUBLIKA SLOVENIJA 

1. člen 

Ljudska Republika Slovenija je ljudska država republikanske oblike. 
 

2. člen 

Slovenski narod si je v svoji osvobodilni borbi in v skupni borbi vseh narodov 

Jugoslavije ustvaril svojo ljudsko državo Ljudsko Republiko Slovenijo. Izražajoč 

svojo svobodno voljo, živeti skupno z bratskimi narodi v federativni državi, se je 

slovenski narod na osnovi pravice do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve 

in do združitve z drugimi narodi ter na osnovi načela enakopravnosti združil z 

drugimi narodi Jugoslavije in njihovimi ljudskimi republikami: Ljudsko Republiko 

Srbijo, Ljudsko Republiko Hrvatsko, Ljudsko Republiko Bosno in Hercegovino, 

Ljudsko Republiko Makedonijo in Ljudsko Republiko črno goro v skupno zvezno 

državo Federativno Ljudsko Republiko Jugoslavijo. 

3. člen 

Državni grb Ljudske Republike Slovenije je polje, obdano z žitnim klasjem. 

Klasje je spodaj povezano s trakom in prepleteno z lipovimi listi. Med vrhovoma 

klasja je peterokraka zvezda. V spodnjem delu polja so na 
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92. člen 

Člani vlade vodijo posamezne panoge državne uprave Iz republiške 

pristojnosti; neposredno so odgovorni vladi LRS za pravilno vodstvo poverjenih jim 

poslov in za pravilno izvajanje vladne politike. 

Člani vlade imajo pravico izdajati pravilnike, navodila in odredbe na osnovi 

in za izvrševanje zveznih in republiških zakonov ter uredb, navodil in odredb 

Zvezne vlade in vlade LRS. 

Člani vlade skrbe za pravilno izvrševanje zveznih in republiških zakonov ter 

uredb, navodil in odredb Zvezne vlade in vlade LRS in so odgovorni za njihovo 

uporabo v panogi državne uprave, ki jo vodijo. 

 

83. člen 

Člani vlade LRS so kazensko odgovorni, če pri opravljanju svojih službenih 

dolžnosti kršijo ustavo FLRJ, ustavo LRS, zvezne zakone ali zakone LRS. 

Odgovorni so za škodo, ki jo prizadenejo državi z nezakonitim delom. 

Natančnejše določbe o odgovornosti članov vlade LRS prepisuje zakon LRS. 

 

84. člen 

Ministrstva LRS so zvezno-republiška in republiška. 

Zvezno-republiška ministrstva so: ministrstvo za finance, ministrstvo za 

notranje zadeve, ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za industrijo in rudarstvo, 

ministrstvo za trgovino in preskrbo, ministrstvo za kmetijstvo, ministrstvo za 

gozdarstvo, ministrstvo za delo in ministrstvo za gradnje. 

Republiška ministrstva so: ministrstvo za prosveto, ministrstvo za ljudsko 

zdravstvo, ministrstvo za socialno skrbstvo in ministrstvo za komunalne zadeve. 

 

85. člen 

Zvezno-republiška ministrstva vodijo določene panoge državne uprave in 

opravljajo poleg poslov lastne pristojnosti tudi posle zvezno-republiških 

ministrstev Zvezne vlade po njihovih pravilnikih, navodilih, odredbah in odločbah. 

 

86. člen 

Republiška ministrstva vodijo samostojno določene panoge državne uprave, 

spadajoče v pristojnost republike, in so odgovorna samo vladi LRS. 

 

87. člen 

Občezvezna ministrstva morejo za izvrševanje poslov iz svoje pristojnosti pri 

vladi LRS postaviti svoje pooblaščence. 



 

TRETJI DEL 

PREHO DNE IN ZAK LJUČNE DO LOČBE  

127. člen 

Z dnem, ko dobi ustava veljavo, so razveljavljeni vsi zakoni in drugi pravni 

predpisi, ki so v nasprotju z ustavo. 

Odloki, zakoni in uredbe, potrjeni z odločbo Ustavodajne skupščine LRS z dne 

20. novembra 1946, ostanejo v veljavi, dokler ne bo o njih izdana dokončna odločba. 

Ljudska skupščina LRS bo v enem letu od dne ko dobi veljavo ustava, 

pregledala vse odloke, zakone in uredbe, potrjene z odločbo Ustavodajne skupščine 

LRS z dne 20. novembra 1946, da jih spravi v sklad z ustavo FLRJ, ustavo LRS in 

zveznimi zakoni in da izda zakone o tem, kateri teh odlokov, zakonov in uredb 

ostanejo v veljavi brez sprememb, oziroma, da izda zakone o spremembah in 

dopolnitvah teh odlokov, zakonov in uredb. 

Predsednik vlade LRS pravočasno stavi Ljudski skupščini LRS predloge, da se 

spravijo zakoni, odloki in uredbe v sklad z ustavo. 

Ustava dobi veljavo s proglasitvijo na seji Ustavodajne skupščine LRS. 

128. Člen 

Dano v Glavnem mestu Ljubljani 16. januarja 1947. 

Prezidij Ljudske skupščine Ljudske Republike Slovenije 

Sekretar:  

France Lubej s. r. 
Predsednik:  

Josip Vidmar s. r. 

Podpredsednika: 

Edvard Kocbek s. r. 

Stane Kavčič s. r. 

Edvard Kardelj s. r. 

Boris Kidrič s. r. 

Miha Marinko s. r. 

Josip Rus s. r. 

dr. Marijan Brecelj s. r. 

Člani: 

Ivan Maček s. r. Jaka Avšič s. r. 

Oton Župančič s. r. Janez Hribar s. r. 

Tone Fajfar s. r. Angelca Ocepek s. r. 

Franc Leskošek s. r. Tone Dolinšek s. r. 

Zoran Polič s. r. Rudolf Hribernik s. r. 
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