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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o grbu, zastavi in himni Republike 

Slovenije ter slovenski narodni zastavi /ZGZH/ 

 

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

    

1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – 

UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – 

UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – 

UZ70a 

6. člen 1 

    

tč. predpis določba pojasnilo 

    

1.1 Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter slovenski 

narodni zastavi /ZGZH/ 

Uradni list RS, št. 67/94 

 4 

    

tč. podrejeni predpisi določba pojasnilo 

    

1.1.1 Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki 

Sloveniji 

Uradni list RS, št. 38/04 
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1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o grbu, zastavi in himni Republike 

Slovenije ter slovenski narodni zastavi /ZGZH/ 

 

tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave določba pojasnilo 

    

1 Uporablja državni grb v pečatu, štampiljki ter oznakah dokumentov 

organov lokalnih skupnosti, kadar opravljajo posamezne naloge 

oziroma določene zadeve iz državne pristojnosti. 

9. člen 8 

2 Lahko uporablja grb RS na poslopjih, v katerih so uradni prostori 

organov lokalne skupnosti. 

10. člen 8 

3 Ob praznikih RS izobesi državno zastavo na poslopjih, v katerih so 

uradni prostori organov lokalne skupnosti. Ob državni zastavi lahko 

izobesi tudi slovensko narodno zastavo. Na območjih, kjer živita 

italijanska in madžarska narodna skupnost, izobesi zastavo narodne 

13. člen 9 
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skupnosti. 

4 Ob prazniku lokalne skupnosti lahko izobesi zastavo RS. Poleg zastave 

RS lahko izobesi tudi slovensko narodno zastavo. Na območjih, kjer 

živita italijanska in madžarska narodna skupnost, izobesi zastavo 

narodne skupnosti. 

1/14. člen 10 

5 Ob prazniku lokalne skupnosti lahko izobesi zastavo Evropske unije. (1.1.1) 

2/6. člen 

15 

6 Lahko izobesi zastavo RS za označevanje poslopij, v katerih so sedeži 

organov lokalne skupnosti. 

2/14. člen 10 

7 Na poslopjih organov lokalne skupnosti je lahko izobešena tudi zastave 

Evropske unije. 

(1.1.1) 

2/5. člen 

15 

 

2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o grbu, zastavi in himni 

Republike Slovenije ter slovenski narodni zastavi /ZGZH/ 

 

Izvajanje določil Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter slovenski narodni zastavi 

/ZGZH/ ima finančne posledice za državni proračun v okviru prerazporeditve finančnih sredstev med 

državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o grbu, zastavi in himni 

Republike Slovenije ter slovenski narodni zastavi /ZGZH/ znaša … EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine  

 

1 Ustava RS v 6. členu določa, da ima grb Slovenije 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 njimi 

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 Slovenije je belo-modra-rdeča slovenska narodna zastava z grbom Slovenije. Razmerje med 

širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave gredo po vrstnem redu: bela, modra, rdeča. 

Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Grb je v levem gornjem delu zastave tako, 

da sega z eno polovico v belo polje, z drugo pa v modro. 

 

3 Himna Slovenije je Zdravljica. 

 

3.1 Uporaba grba, zastave in himne Republike Slovenije 

 

4 Uporabo grba, zastave in himne ureja Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter 

slovenski narodni zastavi /ZGZH/. Zakon določa priložnosti, ko se grb, zastava in himna morajo 

uporabiti in priložnosti, v katerih se smejo uporabiti. Kot pravilo določa, da morata biti v primerih, 

ko sta državni grb in zastava ob uradnih priložnostih uporabljena skupaj z drugimi znamenji, 

postavljena na častno mesto (6. člen ZGZH), posebej pa našteva izjeme od tega pravila (prvi 

odstavek 11. člena, prvi odstavek 16. člena in 23. člen ZGZH). 

 

5 Grb, zastava in himna Republike Slovenije označuje pripadnost Republiki Sloveniji in se smejo 

uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni v Ustavi RS in ZGZH ter na način, ki je določen z 

ZGZH. Slovenska narodna zastava pa označuje pripadnost slovenskemu narodu in se sme uporabljati 

le v obliki, ki je določena v Ustavi RS, ter na način, ki je določen z ZGZH (2. člen ZGZH). 

 

6 ZGZH v 5. členu določa, da je himna sedma kitica pesmi Franceta Prešerna 'Zdravljica' na melodijo 

zborovske istoimenske skladbe skladatelja Stanka Premrla, kar pa je dejansko v nasprotju z 

določilom tretjega odstavka 6. člena Ustave RS, saj le-ta določa, da je himna Slovenije 'Zdravljica'. 

 

7 Če sta grb in zastava ob uradnih priložnostih postavljena, položena oziroma izobešena skupaj s 

slovensko zastavo, z zastavami italijanske in madžarske narodne skupnosti, z zastavami lokalnih 

skupnosti, vojaškimi ali skupaj s tujimi zastavami oziroma skupaj z drugimi znamenji, morata biti 

postavljena na častno mesto, če ni z ZGZH drugače določeno (6. člen ZGZH). 

 

8 V skladu z določilom 9. člena ZGZH organi lokalnih skupnosti uporabljajo grb v pečatu, štampiljki 

ter oznakah dokumentov, kadar opravljajo posamezne naloge oziroma določene zadeve iz državne 

pristojnosti. Ob navedenem pa se lahko grb uporablja na prostorih, v katerih so uradni prostori 



I/1/1/1 

 

Oktober 2019 3 

Z
G

Z
H

 

 

organov lokalnih skupnosti. Pravila uporabe grba določa ZGZH. V skladu z ZGZH se grb lahko 

uporablja na poslopjih, v katerih so uradni prostori organov lokalnih skupnosti (10. člen ZGZH). 

 

9 Kot določa ZGZH mora lokalna skupnost (pokrajina) izobesiti zastavo na poslopjih, v katerih so 

uradni prostori organov lokalne skupnosti ob praznikih Republike Slovenije, in sicer:  

• na dan 8. februarja, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, 

• na dan 27. aprila, dan upora proti okupatorju, 

• na dan 1. in 2. maja, praznik dela, 

• na dan 25. junija, dan državnosti, 

• na dan 26. decembra, dan samostojnosti (12. in 13. člen ZGZH). 

 

10 Ob navedenem pa morajo lokalne skupnosti na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna 

skupnost, izobesiti tudi zastavo narodne skupnosti. Lokalne skupnosti lahko izobesijo zastavo ob 

praznikih lokalne skupnosti in za označevanje poslopij, v katerih so sedeži organov lokalne skupnosti 

(14. člen ZGZH). Poleg zastave pa se lahko v navedenih primerih izobesi tudi slovenska narodna 

zastava; na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, pa se izobesi zastava 

narodne skupnosti. Pravila izobešanja zastave pa določa ZGZH. 

 

11 Na tem mestu je potrebno opozoriti, da grba, zastave oziroma slovenske narodne zastave ni 

dovoljeno uporabljati, če so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo. Ravno tako jih ni 

dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Republike Slovenije (7. 

člen ZGZH). 

 

3.2 Uporaba zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji 

 

12 Uporabo zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji ureja Uredba o uporabi zastave in 

himne Evropske unije v Republiki Sloveniji.  

 

13 Z zastavo in himno Evropske unije izkazuje Republika Slovenija članstvo v Evropski uniji (2. člen 

Uredbe). 

 

14 Zastava Evropske unije se izobeša izključno z zastavo Republike Slovenije. Pri tem mora biti zastava 

Republike Slovenije postavljena na častno mesto. Zastava Evropske unije sme biti izjemoma 

postavljena na častnem mestu, kadar se zastavi izobesita ob obisku predsednika Evropske komisije 

ali predsednika Evropskega parlamenta v Republiki Sloveniji (4. člen Uredbe). 

 

15 Zastava Evropske unije je lahko stalno izobešena na poslopjih organov lokalnih skupnosti. Lokalna 

skupnost pa lahko izobesi zastavo Evropske unije ob praznikih lokalne skupnosti ter ob praznikih 

Republike Slovenije. Zastava se izobesi na poslopjih, v katerih so uradni prostori organov lokalnih 

skupnosti, lahko pa tudi na drugih objektih. Pravila izobešanja zastave Evropske unije določa 

navedena Uredba (5. in 6. člen Uredbe). 

 

16 Podobno, kot to velja za zastavo Republike Slovenije, ni dovoljeno uporabljati zastave Evropske 

unije, če je poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo. Ravno tako je ni dovoljeno 

uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Evropske unije (3. člen Uredbe). 

 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pristojnosti, pokrajinski svet, pokrajinska uprava, grb, zastava, himna, 

Republika Slovenija, slovenska narodna zastava, zastava Evropske unije, Evropska unija. 

 

Uporabljene kratice 

 

Ustava RS - Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 

UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 

69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a). 

ZGZH - Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter slovenski narodni zastavi 

/ZGZH/ (Uradni list RS, št. 67/94).  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a). 

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter slovenski narodni zastavi /ZGZH/ (Uradni list RS, 

št. 67/94). 

 

Podzakonski akti 

 

Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/2004). 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208

