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ZADEVA: Izobešanje zastave-ureditev v Zakonu o grbu, zastavi in himni Republike 
Slovenije ter o slovenski narodni zastavi 
 
 
 
Spoštovani, 
 

Posredujemo kratko pojasnilo v zvezi z izobešanjem zastave.  

 

Grb, zastava in himna Slovenije so državni simboli, določeni v Ustavi Republike 

Slovenije. Način uporabe državnih simbolov, hkrati pa tudi obliko in način uporabe 

zastave Republike Slovenije (v nadaljevanju zastava) določa Zakon o grbu, zastavi in 

himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list, št. 67/94 in 14/99 

– odločba US, v nadaljevanju zakon).  

 

Zakon v 13. členu med drugim določa, da se zastava lahko izobesi ob praznikih 

Republike Slovenije na dan: 8. februarja, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik;  

27. aprila, dan upora proti okupatorju; 1. in 2. maja, praznik dela; 25. junija, dan 

državnosti in 26. decembra, dan samostojnosti. Zastava se nadalje lahko izobesi tudi ob 

drugih praznikih, določenih z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki 

Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/1991, 91/2005, 93/2005 – popravek, 112/2005 in 

52/2010, v nadaljevanju: ZPDPD): 8. junij, dan Primoža Trubarja; 17. avgust, združitev 

prekmurskih Slovencev z matičnim narodom; 15. september, vrnitev Primorske k 

matični domovini in 23. november, dan Rudolfa Maistra.  

 

V skladu z veljavno zakonodajo se v Republiki Sloveniji zastava izobeša ob državnih 

praznikih. Zakon v 14. členu ureja tudi  druge primere izobešanja zastave: 

1. ob mednarodnih srečanjih, 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 običaji takšnih shodov;  

2. ob praznikih lokalnih skupnosti;  

3. pri javnih manifestacijah, ki so pomembne za Republiko Slovenijo, in jih določi Vlada 

Republike Slovenije;  

4. v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem zakonom.  

Zastava je lahko izobešena za označevanje poslopij, v katerih so sedeži ministrstev ali 

drugih državnih organov in organov lokalne skupnosti.  

 
Lep pozdrav, 

 
Odnosi z javnostmi 

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo 


