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Zadeva:

Pisno poslansko vprašanje poslanke Anje Bah Žibert v zvezi s kaznimi
zaradi izobešanja tujih zastav - odgovor
Vaš dopis številka 020-07/19-1187/2 z dne 1. 8. 2019

Zveza:

Spoštovani gospod predsednik,
v prilogi vam pošiljamo odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s kaznimi zaradi
izobešanja tujih zastav, ki ga je ministru za notranje zadeve postavila poslanka Državnega
zbora Republike Slovenije ga. Anja Bah Žibert.

Lep pozdrav,

Boštjan Poklukar
minister

Priloga:
– odgovor
Poslati:
– naslovniku – po e-pošti

Odgovor ministra za notranje zadeve na pisno poslansko vprašanje poslanke Anje Bah
Žibert.
Poslanka Državnega zbora Republike Slovenije Anja Bah Žibert je 1. 8. 2019, preko
podpredsednice Državnega zbora Republike Slovenije Tine Heferle, ministru za notranje
zadeve postavila pisno poslansko vprašanje v zvezi s kaznimi zaradi izobešanja tujih zastav.
Poslanka je izpostavila novico iz medijev, da so hrvaški policisti izrekli globo državljanu na
Hrvaškem, ker je na svojem domu izobesil zastavo nekdanje Socialistične republike Hrvaške
(na kateri je rdeča peterokraka zvezda), s čimer je kršil zakon o grbu, zastavi in himni Republike
Hrvaške. V Sloveniji je bilo vprašanje izobešanja zastave nekdanje totalitarne države, ki jo, žal,
vidimo celo na državnih proslavah, že večkrat izpostavljeno v javnosti. Ministrova predhodnica
je pred časom zavzela stališče, da izobešanje tujih zastav lahko predstavlja prekršek po zakonu
o javnem redu in miru, če posamezniku ali skupini povzroča vznemirjenje in razburjenje, slednje
pa nedvomno velja za mnoge sorodnike žrtev vojnega in povojnega nasilja, ki se je odvijalo pod
peterokrako rdeče zvezdo.

Minister za notranje zadeve na postavljeno poslansko vprašanje odgovarja oziroma
pojasnjuje:
1. Ali na ministrstvu za notranje zadeve menite, da obstoječa zakona o javnem redu in
miru ter o prekrških celovito in v zadostni meri urejata vprašanje izobešanja ali
nošenja zastave na javnih dogodkih, ki pri posamezniku ali skupini povzroča
vznemirjenje in razburjenje?
Ministrstvo meni, da oba zakona v zadostni meri urejata izpostavljeno vprašanje.
2. Kolikšna je višina kazni zaradi izobešanja ali nošenja zastave na javnih dogodkih, ki
pri posamezniku ali skupini povzroča vznemirjenje in razburjenje?
V primeru prekrška po prvem odstavku 7. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni
list RS, št. 70/06; ZJRM-1), je globa za posameznika predpisana v razponu od 104,32 (25.000
tolarjev) do 417,29 evrov (100.000 tolarjev).
Če pa so dejanja iz 7. člena tega zakona storjena z namenom vzbujanja narodnostne, rasne,
spolne, etnične, verske, politične nestrpnosti ali nestrpnosti glede spolne usmerjenosti, se
storilec kaznuje z globo najmanj 834,59 evra (200.000 tolarjev), kar določa 20. člen ZJRM-1.
3. Koliko prijav zaradi izobešanja ali nošenja zastave na javnih dogodkih, na kateri je
peterokraka zvezda, je v zadnjih desetih letih obravnavala Policija?
Policija ne vodi posebne evidence o številu prejetih tovrstnih prijav, zato tega podatka nimamo.
4. Koliko kazni zaradi izobešanja ali nošenja zastave na javnih dogodkih, na kateri je
peterokraka zvezda, je v zadnjih desetih letih spisala Policija?
Na podlagi 2. točke drugega odstavka 123. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije
(Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US in 47/19) policija v zvezi z
izvajanjem policijskih pooblastil vodi in vzdržuje evidenco prekrškov, v kateri pa posebej ne
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obdeluje podatka o tem, ali je bil posamezen prekršek storjen z izobešanjem ali nošenjem
zastave s peterokrako zvezdo na javnih dogodkih. Zato policija zahtevanega podatka nima.
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