IZOBEŠANJE
SLOVENSKE ZASTAVE
USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
6. èlen
Zastava Slovenije je belo-modro-rdeèa slovenska narodna zastava z
grbom Slovenije. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti
dve. Barve zastave gredo po vrstnem redu: bela, modra, rdeèa. 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.
Uporabo grba, zastave in himne ureja zakon.

ZAKON O GRBU, ZASTAVI IN HIMNI REPUBLIKE SLOVENIJE
TER O SLOVENSKI NARODNI ZASTAVI
2. èlen
Grb, zastava in himna se smejo uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta
doloèeni v ustavi Republike Slovenije in v tem zakonu ter na naèin, ki je
doloèen s tem zakonom.
7. èlen
Grba, zastave oziroma slovenske narodne zastave ni dovoljeno
uporabljati, èe so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za
uporabo.
Grba, zastave oziroma slovenske narodne zastave ni dovoljeno
uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled
Republike Slovenije.
12. èlen
Zastava je stalno izobešena:
1. na poslopjih, v katerih je sedež predsednika republike, sedež
državnega zbora, sedež državnega sveta in sedež vlade;
2. na obmoèju mejnih prehodov;
3. na poslopju predstavništva Republike Slovenije v tujini in na
prevoznih sredstvih, ki jih vodja predstavništva uporablja pri
opravljanju uradne dolžnosti, v skladu z mednarodnimi predpisi in
obièaji države, v kateri je predstavništvo, oziroma v skladu s pravili in
prakso mednarodne organizacije, pri kateri je predstavništvo;
4. na ladjah in na drugih plovilih z zastavo so oznaèena tudi letala in
druga javna prevozna sredstva, ob pogojih in na naèin, ki jih doloèajo
predpisi.
13. èlen
Zastava se izobesi:
1. 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. Zastava se v primerih iz te
toèke izobesi na poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih
organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih
objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih zastava
je izobešena ves èas praznikov;
2. ob uradnem slovesu od predsednika republike, predsednika
državnega zbora oziroma predsednika državnega sveta kadar odhaja iz
Republike Slovenije na obisk v tujo državo, in ob njegovem sprejemu,
ko se vrne v Republiko Slovenijo;
3. ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblašèenega
predstavnika mednarodne organizacije v Republiko Slovenijo oziroma,
ob slovesu pri njegovem odhodu iz Republike Slovenije;
4. na dan žalovanja, ki ga doloèi Vlada Republike Slovenije, in to
spušèeno na pol droga;
5. v drugih primerih ob pogojih in na naèin, ki jih doloèi zakon.
V primerih iz L, 4. in 5. toèke prejšnjega odstavka tega èlena, je poleg
zastave lahko izobešena tudi slovenska narodna zastava na obmoèjih,
kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, je izobešena tudi
zastava narodne skupnosti.

14. èlen
Zastava je lahko izobešena:
1. ob mednarodnih sreèanjih, športnih, kulturnih in drugih
tekmovanjih, humanitarnih, vojaških in drugih prireditvah ter javnih
shodih, na katerih se Republika Slovenija predstavlja oziroma katerih
se udeležuje, v skladu s pravili in obièaji takšnih shodov;
2. ob praznikih lokalnih skupnosti;
3. pri javnih manifestacijah, ki so pomembne za Republiko Slovenijo, in
jih doloèi Vlada Republike Slovenije;
4. v drugih primerih, èe uporaba zastave ni v nasprotju s tem zakonom.
Zastava je lahko izobešena za oznaèevanje poslopij, v katerih so sedeži
ministrstev ali drugih državnih organov in organov lokalne skupnosti.
V primerih iz 2., 3. in 4. toèke prvega odstavka tega èlena, se poleg
zastave lahko izobesi tudi slovenska na rodna zastava na obmoèjih,
kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, je
izobešena tudi zastava narodne skupnosti.
16. èlen
Èe je zastava Republike Slovenije izobešena poleg kakšne druge
zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani izjemoma
sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave tuje države ali
mednarodne organizacije, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem
obisku voditelja tuje države oziroma pooblašèenega predstavnika
mednarodne organizacije.
Èe je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema ali veè
drugimi zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od
spredaj, drog z zastavo Republike Slovenije postavljen pred drogovi
teh zastav.
Èe je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema drugima
zastavama, mora biti zastava Republike Slovenije v sredini.
Èe je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z veè drugimi
zastavami, je zastava Republike Slovenije:
1. èe so zastave razvršèene v krogu - v sredini kroga tako, da jo je
razloèno videti;
2. èe so zastave razvršèene v polkrogu - v sredini polkroga;
3. èe so zastave razvršèene v koloni - na èelu kolone;
4. èe so zastave razvršèene v vrsti - na prvem mestu v vrsti oziroma,
gledano od spredaj, na levi strani;
5. èe so zastave razporejene v skupini - na èelu skupine.
17. èlen
Èe je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve zastave
razporejene od zgoraj navzdol po temle vrstnem redu: bela, modra,
rdeèa grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani zastave v levem
zgornjem delu.

UREDBA O UPORABI ZASTAVE IN HIMNE
EVROPSKE UNIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI
3. èlen
(1) Zastave Evropske unije ni dovoljeno uporabljati, èe je poškodovana
ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
(2) Zastave Evropske unije ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z
javnim redom ali tako, da se krni ugled Evropske unije.
4. èlen
(1) Zastava Evropske unije se izobeša izkljuèno skupaj z zastavo
Republike Slovenije. Pri tem mora biti zastava Republike Slovenije
postavljena na èastno mesto.
(2) Zastava Evropske unije sme biti postavljena izjemoma na èastnem
mestu, kadar se zastavi izobesita ob uradnem obisku predsednika
Evropske komisije ali predsednika Evropskega parlamenta v Republiki
Sloveniji.
5.èlen
(1) Zastava Evropske unije je stalno izobešena ob zastavi Republike
Slovenije:
– na poslopjih, v katerih je sedež državnega zbora, državnega sveta,
predsednika republike in vlade;
– na obmoèjih mejnih prehodov in
– na poslopjih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike
Slovenije v tujini.
(2) Zastava Evropske unije je lahko stalno izobešena tudi na poslopjih
drugih državnih organov in organov lokalnih skupnosti.
6.èlen
(1) Zastava Evropske unije se izobesi ob zastavi Republike Slovenije ob
obisku tujih državnikov in pooblašèenih predstavnikov mednarodnih
organizacij v Republiki Sloveniji.
(2) Zastava Evropske unije se lahko izobesi ob zastavi Republike
Slovenije:
– ob mednarodnih sreèanjih, športnih, kulturnih in drugih dogodkih,
ob humanitarnih, vojaških in drugih prireditvah ter javnih shodih, ob
praznikih lokalnih skupnosti ter ob javnih manifestacijah, ki jih doloèi
Vlada Republike Slovenije, in
– ob praznikih Republike Slovenije.
(3) V primeru iz druge alineje prejšnjega odstavka tega èlena se zastavi
izobesita na poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih organov,
organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih objektih.
7.èlen
(1) Èe se izobešata samo zastavi Republike Slovenije in Evropske unije,
se slednja izobesi, gledano od spredaj, desno od zastave Republike
Slovenije.
(2) V primeru iz drugega odstavka 4. èlena te uredbe se zastava
Evropske unije izobesi levo od zastave Republike Slovenije.
8.èlen
(1) Èe se izobešajo tri zastave – zastavi Republike Slovenije in Evropske
unije ter še tretja zastava – se zastava Republike Slovenije izobesi
vedno v sredini.
(2) Ob uradnih in delovnih obiskih tujih državnikov se, gledano od
spredaj, zastava tuje države izobesi levo od zastave Republike
Slovenije, desno od nje pa zastava Evropske unije.
(3) V drugih primerih izobešanja treh zastav se zastava Evropske unije,
gledano od spredaj, izobesi levo od zastave Republike Slovenije, desno
od nje pa tretja zastava (npr. obèinska, zastava organizacije itd.).

9. èlen
(1) V primeru izobešanja štirih ali veè zastav v vrsti ob uradnih ali
delovnih obiskih tujih državnikov se uveljavlja naèelo odstopanja
èastnega mesta zastavi tuje države. Zastave se v tem primeru izobesijo,
gledano od spredaj od leve proti desni, po naslednjem vrstnem redu:
zastava tuje države, zastava Republike Slovenije, zastava Evropske
unije, zastava lokalne skupnosti in druge zastave.
(2) Ob pomembnejših domaèih prireditvah (npr. športnih, kulturnih,
vojaških, humanitarnih itd.) se zastave, gledano od spredaj od leve
proti desni, izobesijo po naslednjem vrstnem redu: zastava Republike
Slovenije, zastava Evropske unije, zastava lokalne skupnosti in zastava
organizatorja.
(3) Ob mednarodnih sreèanjih in prireditvah (politiènih, gospodarskih,
športnih, kulturnih, vojaških itd.) se zastave, gledano od spredaj od
leve proti desni, izobesijo po naslednjem vrstnem redu: zastava
Republike Slovenije, zastava Evropske unije, zastave sodelujoèih držav,
razvršèene po slovenskem oziroma angleškem ali drugem abecednem
redu, èe tako doloèa diplomatska praksa, zastava lokalne skupnosti in
zastava organizatorja prireditve (npr. zastave športnih zvez, kulturnih
organizacij, društev, multilateralnih organizacij itd.).
(4) Èe se izobešajo štiri ali veè zastav v krogu, se zastava Republike
Slovenije, gledano od spredaj, izobesi v sredini kroga levo, v sredini
kroga desno zastava Evropske unije, ostale pa izmenièno po vrstnem
redu kot v prvem, drugem ali tretjem odstavku tega èlena levo od
zastave Republike Slovenije in desno od zastave Evropske unije.
(5) Èe se izobešajo štiri ali veè zastav v polkrogu, se zastava Republike
Slovenije, gledano od spredaj proti sredini, izobesi v sredini polkroga
levo, v sredini polkroga desno zastava Evropske unije, ostale pa kot je
doloèeno v prejšnjem odstavku tega èlena.
(6) V primeru izobešanja štirih ali veè zastav v koloni oziroma v skupini
se zastava Republike Slovenije izobesi na èelu kolone oziroma skupine,
ostale pa na naèin kot je doloèeno v prvem, drugem ali tretjem
odstavku tega èlena.
(7) Èe gre v primeru iz prvega, èetrtega, petega in šestega odstavka
tega èlena za obisk iz drugega odstavka 4. èlena te uredbe, odstopi
zastava Republike Slovenije èastno mesto zastavi Evropske unije.
(8) Naèin izobešanja po tem èlenu odredi predstavnik gostitelja.

UREDBA O IZOBEŠANJU ZASTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH
1. èlen
Vzgojno-izobraževalni zavodi (vrtci, osnovne, srednje, glasbene in
višje šole, dijaški domovi, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami ter drugi vzgojno-izobraževalni zavodi) imajo
stalno izobešeno zastavo Republike Slovenije.
3. èlen
Za izobešanje in razporejanje zastav v vzgojno-izobraževalnih zavodih
se uporablja Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o
slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) in Uredba o uporabi
zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
38/04).
Ob državni zastavi in zastavi narodnostne skupnosti so lahko stalno
izobešene še slovenska narodna zastava, zastava Evropske unije,
zastava obèine ter šolska zastava. Zastava Republike Slovenije je v tem
primeru na èastnem mestu, torej levo.
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