
 

 

ZAKON 
O  D RŽAVNIH  S IMBOLI H 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen (vsebina zakona) 

 
Ta zakon ureja: 

− uporabo zastave Republike Slovenije, grba Republike Slovenije in himne Republike Slovenije, 

− uporabo slovenske narodne zastave, 

− uporabo zastave Evropske unije in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji, 

− uporabo simbolov drugih držav, mednarodnih organizacij, lokalnih samoupravnih skupnosti ter 

narodnih skupnosti na ozemlju Republike Slovenije. 
 

2. člen (oblika in vsebina) 
 

Zastava Republike Slovenije, grb Republike Slovenije, himna Republike Slovenije ter slovenska 

narodna zastava se smejo uporabljati le v obliki in z vsebino, kot sta določeni v Ustavi Republike 
Slovenije, ter na način, ki je določen s tem zakonom. 

 
Zastava Evropske unije in himna Evropske unije se smeta uporabljati le v obliki in z vsebino, kot sta 

določeni v pravnih aktih Evropske unije, ter na način, ki je določen s tem zakonom. 

 
3. člen (označevanje pripadnosti in članstva) 

 
Zastava Republike Slovenije, grb Republike Slovenije in himna Republike Slovenije označujejo 

pripadnost Republiki Sloveniji. 

 
Slovenska narodna zastava označuje pripadnost slovenskemu narodu. 

 
Z zastavo Evropske unije in himno Evropske unije Republika Slovenija izkazuje članstvo v Evropski 

uniji.  
 

4. člen (grafične priloge) 

 
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba Republike Slovenije, zastave Republike 

Slovenije in slovenske narodne zastave ter besedilo in notni zapis melodije himne Republike Slovenije 
so kot priloga sestavni del tega zakona. 

 

5. člen (častno mesto) 
 

Če sta zastava Republike Slovenije ali grb Republike Slovenije izpostavljena skupaj z drugimi 
zastavami ali grbi oziroma skupaj z drugimi znamenji, morata biti vedno postavljena na častno mesto, 

če ni s tem zakonom drugače določeno. 
 

 

6. člen (spoštljiv odnos) 
 

Zastave Republike Slovenije, grba Republike Slovenije, slovenske narodne in zastave Evropske unije ni 
dovoljeno uporabljati, če so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo. 

 

Zastave Republike Slovenije, grba Republike Slovenije, slovenske narodne in zastave Evropske unije 
na javnih krajih in javnih mestih ali tako, da je to javno vidno, ni dovoljeno zažgati, razrezati ali kako 

drugače poškodovati ali uničiti, razen če gre za spoštljivo uničenje z namenom upokojitve zastave. 
 



 

 

Zastave Republike Slovenije, grba Republike Slovenije, himne Republike Slovenije, slovenske narodne 

zastave, zastave Evropske unije in himne Evropske unije ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim 
redom ali tako, da se krni ugled Republike Slovenije ali Evropske unije. 

 
7. člen (pravice intelektualne lastnine in komercialna uporaba) 

 

Zastava Republike Slovenije, grb Republike Slovenije slovenska narodna zastava ali njihovi sestavni 
deli ter notni zapis melodije in besedilo himne Republike Slovenije niso avtorskopravno varovani. 

 
Zastave Republike Slovenije, grba Republike Slovenije, slovenske narodne zastave ali njihovih 

sestavnih delov ter notnega zapisa melodije in besedila himne Republike Slovenije se ne sme 
zavarovati ali uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec.  

 

Prejšnji odstavek se ne nanaša na certifikacijske in kolektivne znamke, katerih nosilci so ministrstva ali 
Vlada Republike Slovenije. 

 
Zastave Republike Slovenije, grba Republike Slovenije, slovenske narodne zastave ali njihovih 

sestavnih delov ter notni zapis melodije in besedilo himne Republike Slovenije se lahko uporabljajo za 

označevanja blaga in storitev samo pod pogoji, določenimi v pravilniku, ki ga sprejme minister 
pristojen za gospodarstvo.  

 
Himne Republike Slovenije ni dovoljeno izvajati z namenom tržnega oglaševanja oziroma 

zaznamovanja storitev. 
 

 

II. ZASTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

8. člen (svoboda izobešanja zastav) 
 

Zastava Republike Slovenije, slovenska narodna zastava ter zastava Evropske unije so lahko stalno ali 

občasno izobešene tako na javnih kot na zasebnih mestih in v prostorih, če izobešanje teh zastav ni v 
nasprotju z določbami tega zakona. 

 
9. člen (obvezno stalno izobešanje na poslopjih) 

 

Zastava Republike Slovenije mora biti stalno izobešena: 

− na poslopjih in v prostorih, v katerih so sedež državnega zbora, sedež državnega sveta, sedež 
predsednika republike in sedež vlade; 

− na poslopjih, v katerih so sedeži organov državne uprave, sedeži pravosodnih organov ter sedeži 

drugih državnih organov; 

− na poslopjih, v katerih so sedeži samoupravnih lokalnih skupnosti ter njihovih organov;  

− na poslopjih, v katerih so sedeži javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij, 
javnih skladov in vzgojno-izobraževalnih zavodov; 

− na območju mejnih prehodov; 

− na poslopjih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini. 

 
Poleg zastave Republike Slovenije mora v vseh zgoraj navedenih primerih biti stalno izobešena tudi 

zastava Evropske unije, na sedežih samoupravnih lokalnih skupnosti ter njihovih organov pa tudi 

zastava samoupravne lokalne skupnosti. 
 

10. člen (obvezno stalno izobešanje na prevoznih sredstvih) 
 

Zastava Republike Slovenije mora biti stalno izobešena  

− na prevoznih sredstvih, ki jih uporabljajo predsednik republike, predsednik državnega zbora, 
predsednik državnega sveta, predsednik vlade ter predsednik vrhovnega sodišča; 



 

 

− na prevoznih sredstvih, ki jih vodje predstavništev Republike Slovenije uporabljajo pri opravljanju 

uradne dolžnosti, v skladu z mednarodnimi predpisi in običaji države, v kateri je predstavništvo, 

oziroma v skladu s pravili in prakso mednarodne organizacije, pri kateri je predstavništvo. 
 

Zastava Republike Slovenije mora biti stalno izobešena na ladjah in na drugih plovilih ob pogojih in na 
način, ki jih določa zakon, ki ureja pomorski promet.  

 

S podobo zastave morajo biti označena tudi letala in druga zračna vozila, ob pogojih in na način, ki jih 
določa zakon, ki ureja zračni promet. 

 
Podrobnejše predpise za uporabo zastave na ladjah in drugih plovilih, na letalih ter na drugih zračnih 

vozilih, izda minister, pristojen za promet. 
 

11. člen (obvezno občasno izobešanje na javnih krajih in javnih mestih) 

 
Zastava Republike Slovenije se mora izobesiti ob naslednjih priložnostih: 

− ob vseh praznikih v Republiki Sloveniji, in sicer na javnih krajih in javnih mestih v skladu s 

predpisi lokalnih samoupravnih skupnosti ali v skladu s krajevnimi običaji; 

− ob uradnem slovesu od predsednika republike, predsednika državnega zbora, predsednika 
državnega sveta ali predsednika vrhovnega sodišča, kadar odhaja iz Republike Slovenije na obisk 

v tujo državo, in ob njegovem sprejemu, ko se vrne v Republiko Slovenijo, pri čemer natančnejša 

pravila o načinu izvajanja te alineje določi vlada v protokolarnih pravilih; 

− ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblaščenega predstavnika mednarodne 
organizacije v Republiko Slovenijo oziroma ob slovesu pri njegovem odhodu iz Republike 

Slovenije, pri čemer natančnejša pravila o načinu izvajanja te alineje določi vlada v protokolarnih 
pravilih. 

 
Poleg zastave mora v vseh zgoraj navedenih primerih biti izobešena tudi zastava Evropske unije. 

 

 
12. člen (obvezno skupno izobešanje) 

 
Zastava Evropske unije, zastave drugih držav, zastave mednarodnih organizacij ter zastave narodnih 

skupnosti se lahko na ozemlju Republike Slovenije izobešajo izključno skupaj z zastavo Republike 

Slovenije. 
 

13. člen (izobešanje tujih zastav) 
 

Zastav tujih držav ter mednarodnih organizacij se na javnih krajih in javnih mestih ali tako, da so 
javno vidne, ne sme izobešati. 

 

Zastave tujih držav ter mednarodnih organizacij se lahko na javnih krajih in javnih mestih ali tako, da 
so javno vidne, izobesijo samo ob uradnih ali delovnih obiskih voditeljev držav ali vodij mednarodnih 

organizacij, uradnih delegacij tujih držav ali mednarodnih organizacij ali uradnih predstavnikov 
zakonodajnih, sodnih ali izvršilnih organov tujih držav ali mednarodnih organizacij, ob mednarodnih 

srečanjih in mednarodnih športnih ali drugih javnih prireditvah ali javnih shodih z mednarodno 

udeležbo. 
 

Zastave mednarodnih organizacij so lahko stalno izobešene pred posameznim ministrstvom, če 
področje delovanja mednarodne organizacije spada v področje delovanja takega ministrstva. 

 

Zastave tujih držav ter mednarodnih organizacij se lahko izobesijo samo, če se s tem ne krni ugleda 
Republike Slovenije, tuje države ali mednarodne organizacije, smiselno na krajih in na način, kot ga 

določa ta zakon. 
 

Lokalne samoupravne skupnosti ter druge pravne in fizične osebe ne smejo uporabljati zastav tujih 
držav ali zastav mednarodnih organizacij kot svojih lastnih zastav.  

 



 

 

Narodne skupnosti ne smejo uporabljati zastav tujih držav ali zastav mednarodnih organizacij kot 

svojih lastnih zastav, razen če lahko slovenska narodna skupnost v matični državi take narodne 
skupnosti kot svojo uporablja zastavo Republike Slovenije ali slovensko narodno zastavo. O tem, ali 

obstaja vzajemnost iz prejšnjega stavka, izda potrdilo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. 
 

14. člen (izobešanje zastav narodnih skupnosti) 

 
Zastave narodnih skupnosti se lahko na javnih krajih in javnih mestih ali tako, da so javno vidne, 

izobesijo samo na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, t.j. za pripadnike 
italijanske narodne skupnosti na območjih občin Koper, Izola, Piran in Ankaran in za pripadnike 

madžarske narodne skupnosti na območjih občin Lendava, Dobrovnik, Šalovci, Moravske Toplice in 
Hodoš. 

 

Na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih, v katerih poteka vzgojno-izobraževalno delo v italijanskem oziroma madžarskem učnem 

jeziku, in v dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodih izobesi tudi zastava narodne skupnosti.  
 

15. člen (hierarhija izobešanja zastav) 

 
Zastave se vedno, razen če ta zakon ne določa drugače, izobešajo upoštevajoč naslednjo hierarhijo, 

pri čemer 1. zastava predstavlja častno mesto: 
1. zastava Republike Slovenije  

2. zastava Evropske unije 
3. zastava tuje države  

4. zastava mednarodne organizacije  

5. zastava glavnega mesta  
6. zastava pokrajine 

7. zastava mestne občine  
8. zastava občine  

9. slovenska narodna zastava  

10. zastava italijanske in madžarske narodne skupnosti 
11. zastava krajevne skupnosti  

12. druge zastave  
 

V primeru, da je skupaj izobešenih več zastav iste kategorije, se te razvrstijo znotraj kategorije po 

slovenskem abecednem redu. 
 

Ob uradnih ali delovnih obiskih voditeljev držav ali vodij mednarodnih organizacij, uradnih delegacij 
tujih držav ali mednarodnih organizacij ali uradnih predstavnikov zakonodajnih, sodnih ali izvršilnih 

organov tujih držav ali mednarodnih organizacij se uveljavlja načelo odstopanja častnega mesta 
zastavi tuje države ali mednarodne organizacije. 

 

Ob pomembnejših domačih prireditvah (npr. športnih, kulturnih, vojaških, humanitarnih itd.) lahko 
zastava Slovenije odstopi častno mesto zastavi organizatorja, ki ne sme biti zastava tuje države. 

 
16. člen (vrstni red izobešanja zastav) 

 

Vrstni red zastav, kot je določen v tem zakonu, je vedno določen z vidika gledalcev, katerim je 
postavitev zastav namenjena, ter vedno sledi častnemu mestu in hierarhiji, določeni v prejšnjem členu 

tega zakona. 
 

V primeru izobešanja dveh zastav je častno mesto levo. 
 

V primeru izobešanja treh zastav je častno mesto v sredini, drugo mesto je levo in zadnje mesto 

desno. 
 

V primeru izobešanja štirih ali več zastav je častno mesto levo oziroma prvo v vrsti. 
 



 

 

V primeru izobešanja več zastav na en drog, je častno mesto vedno na vrhu droga. Če je med njimi 

zastava Slovenije, je ta vedno na vrhu, hkrati pa na istem drogu ne sme biti zastave druge države. 
 

V primeru izobešanja štirih ali več zastav v krogu, je častno mesto v sredini kroga ali v sredini kroga 
levo, v sredini kroga desno pa je drugo mesto. Ostale zastave si sledijo izmenično po vrstnem redu 

levo od častnega mesta in desno od drugega mesta. 

 
V primeru izobešanja štirih ali več zastav v polkrogu, je častno mesto v sredini polkroga ali v sredini 

polkroga levo, v sredini polkroga desno pa je drugo mesto. Ostale zastave si sledijo izmenično po 
vrstnem redu levo od častnega mesta in desno od drugega mesta. 

 
Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema ali več drugimi zastavami na prekrižanih 

drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Republike Slovenije postavljen pred drogovi 

teh zastav. 
 

Slikovni prikaz in primeri izobešanja so kot priloga sestavni del tega zakona. 
 

17. člen (vodoravno in navpično nameščanje zastave Republike Slovenije) 

 
Če je zastava Republike Slovenije na drog nameščena s krajšo stranico (t.j. v vodoravnem načinu), 

morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po tem vrstnem redu: bela, modra, rdeča. 
Grb Republike Slovenije mora biti, gledano od spredaj, umeščen pokončno na levi strani zastave v 

levem zgornjem delu tako, da sega z eno polovico v belo polje, z drugo pa v modro.  
 

Če je zastava Republike Slovenije na drog nameščena z daljšo stranico (t.j. v navpičnem načinu), 

morajo biti barve zastave razporejene od leve oziroma od droga proti desni po naslednjem vrstnem 
redu: bela, modra, rdeča; grb mora biti, gledano od spredaj, umeščen pokončno na levi strani zastave 

v levem zgornjem delu tako, da sega z eno polovico v belo polje, z drugo pa v modro. 
 

Slikovni prikaz in primeri nameščanja zastave Republike Slovenije so kot priloga sestavni del tega 

zakona. 
 

18. člen (umestitev zastave na oblačilih in prevoznih sredstvih) 
 

Podoba zastave Republike Slovenije v obliki našitka ali tiska na oblačilih mora biti na rokavih oziroma 

ramenih oblačil vedno obrnjena v smer gibanja. Grb mora biti vedno na tistem delu zastave, ki je bliže 
sprednji strani telesa. 

 
Zastava ali podoba zastave Republike Slovenije mora biti na boku prevoznega sredstva obrnjena v 

smer gibanja. Grb mora biti na tistem delu zastave, ki je bliže sprednjemu delu prevoznega sredstva. 
 

19. člen (prilagajanje razmerij) 

 
Razmerja zastave Republike Slovenije se nikoli ne prilagaja razmerju drugih zastav. 

 
20. člen (druga ravnanja z zastavo) 

 

Zastava Republike Slovenije se dviga in spušča, izobeša in snema oziroma prenaša z običajno 
počastitvijo, v skladu z običaji o ravnanju z zastavo. 

 
Zastava Republike Slovenije se spusti na pol droga ob dnevu žalovanja, ki ga razglasi vlada Republike 

Slovenije. 
 

Zastave Republike Slovenije se ne sme uporabljati kot pregrinjala za prekrivanje predmetov (npr. 

spomenikov in obeležij ob odkritjih) z izjemo prekrivanja krste ob pogrebih. 

 
Po zastavi Republike Slovenije je prepovedano pisati ali risati. 



 

 

 

V primeru, ko zastava ni več primerna za uporabo, jo je potrebno uničiti spoštljivo z namenom 
upokojitve in sicer z zažigom ali razrezom na kose, tako da zastava izgubi svojo originalno podobo.  

 
 

III. GRB REPUBLIKE SLOVENIJE 

 
21. člen (izključna uporaba grba) 

 
Grb Republike Slovenije se lahko uporablja izključno za označevanje državnih organov Republike 

Slovenije, drugih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ter njihovih 
pripadnikov. 

 

Grb Republike Slovenije se lahko uporablja tudi za označevanje športnikov ali drugih tekmovalcev, ki 
nastopajo na uradnih tekmovanjih za državne reprezentance Slovenije. 

 
Podrobnejše predpise za uporabo grba po posameznih področjih izdajo za ta področja pristojni 

ministri. 

 
22. člen (obvezna uporaba grba) 

 
Grb Republike Slovenije se mora uporabljati: 

− na poslopjih, v katerih so sedež državnega zbora, sedež državnega sveta, sedež predsednika 

republike in sedež vlade, kot tudi v prostorih teh organov; 

− na poslopjih, v katerih so sedeži organov državne uprave, sedeži pravosodnih organov ter sedeži 
drugih državnih organov, kot tudi v prostorih teh organov; 

− na poslopjih, v katerih so sedeži javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in 

javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, kot tudi v prostorih teh oseb 

javnega prava; 

− na poslopjih, v katerih so sedeži organov lokalnih samoupravnih skupnosti, kot tudi v prostorih 
teh organov, kadar ti organi opravljajo posamezne naloge oziroma določene zadeve iz državne 

pristojnosti, kot tudi v prostorih teh organov; 

− na območju mejnih prehodov in na objektih organov mejne kontrole, kot tudi v prostorih teh 
organov; 

− na poslopjih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini, kot tudi v 

prostorih teh predstavništev. 

 
Podoba grba Republike Slovenije mora biti vsebovana: 

− v pečatu, štampiljki, žigu ter oznakah dokumentov in znakih vseh državnih organov ter drugih 

oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija; 

− v pečatu, štampiljki, žigu ter oznakah dokumentov organov lokalnih samoupravnih skupnosti, 
kadar opravljajo posamezne naloge oziroma določene zadeve iz državne pristojnosti; 

− v pečatu, štampiljki, žigu ter oznakah dokumentov lokalnih samoupravnih skupnosti, podjetij in 

drugih organizacij ter posameznikov, ki imajo javno pooblastilo, kadar opravljajo posamezne 
naloge oziroma določene zadeve iz državne pristojnosti, 

− v celostni grafični podobi in na vseh dokumentih državnega zbora, državnega sveta, predsednika 

republike vlade in drugih državnih organov. 

 
23. člen (način uporabe grba) 

 
Za uporabo grba Republike Slovenije skupaj z grbi drugih držav ali simboli mednarodnih organizacij ter 

za uporabo grbov drugih držav in simbolov mednarodnih organizacij se smiselno uporabljajo določbe 

tega zakona o izobešanju, hierarhiji in vrstnem redu zastav iz 12., 13., 15. in 16. člena tega zakona. 
 

Grb Republike Slovenije mora biti vedno upodobljen v pokončni legi. 
 

 



 

 

IV. HIMNA REPUBLIKE SLOVENIJE 

 
24. člen (vsebina himne) 

 
Himna Republike Slovenije je skladba "Zdravljica" skladatelja Stanka Premrla, pri čemer se pri 

vokalnem izvajanju himne izvaja zgolj besedilo sedme kitice pesmi Franceta Prešerna "Zdravljica". 

 
25. člen (izvajanje himne) 

 
Himna Republike Slovenije se izvaja v skladu s tem zakonom, svečano in usklajeno z običaji, s katerimi 

navzoči pozdravljajo himno.  
 

Himna Republike Slovenije se izvaja z glasbili, s petjem ali z glasbili in s petjem. 

 
26. člen (svobodno izvajanje himne) 

 
Himna Republike Slovenije se lahko izvaja tako na javnih kot na zasebnih mestih in prireditvah, če 

izvajanje himne ni v nasprotju s tem zakonom. 

 
27. člen (obvezno izvajanje himne) 

 
Himna Republike Slovenije se mora obvezno izvajati ob naslednjih priložnostih: 

− ob uradnem slovesu od predsednika republike, kadar odhaja iz Republike Slovenije na obisk v 

tujo državo, in ob njegovem sprejemu, ko se vrne v Republiko Slovenijo; 

− ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblaščenega predstavnika mednarodne 
organizacije v Republiko Slovenijo in ob slovesu pri njegovem odhodu iz Republike Slovenije; 

− pri polaganju vencev, ki jih polagajo uradni predstavniki Republike Slovenije oziroma predstavniki 

tujih držav ali mednarodnih organizacij ob spomenikih, na pokopališčih ter na drugih podobnih 

krajih; 

− na proslavah in drugih slovesnostih, s katerimi se zaznamujejo dogodki, pomembni za Republiko 
Slovenijo; 

− ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih prireditvah ali 

podobnih akcijah in drugih javnih shodih, na katerih se Republika Slovenija predstavlja oziroma 
katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov; 

− na pogrebu osebnosti, ki ji Republika Slovenija izkazuje posebno čast. 

 

Himna Evropske unije se mora obvezno izvajati: 

− ob uradnih obiskih predsednika Evropske komisije in predsednika Evropskega parlamenta in ob 
njunem odhodu iz Republike Slovenije, 

− ob uradnih slovesnostih ob praznovanju Dneva Evrope. 

 
 28. člen (izvajanje drugih himen) 

 
Himen tujih držav ter slovesnih pesmi mednarodnih organizacij se na javnih krajih in javnih mestih ali 

tako, da so javno slišne, ne sme izvajati. 

 
Na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se ob svečanih prireditvah 

teh skupnosti lahko izvaja tudi himna narodne skupnosti. 
 

Ob vseh svečanih prireditvah, povezanih z Evropsko unijo, se lahko izvaja tudi Himna Evropske unije. 

Himna Evropske unije se v Republiki Sloveniji vedno igra zgolj s himno Republike Slovenije, pri čemer 
je na prvem mestu himna Republike Slovenije. Ob sprejemih z vojaškimi častmi ob uradnih obiskih 

predsednika Evropske komisije in predsednika Evropskega parlamenta himna Republike Slovenije 
izjemoma odstopi častno mesto himni Evropske unije. 

 
 



 

 

Himne tujih držav ali slovesne pesmi mednarodnih organizacij se lahko na javnih krajih in javnih 

mestih ali tako, da so javno slišne, izvajajo samo ob uradnih ali delovnih obiskih voditeljev držav ali 
vodij mednarodnih organizacij, uradnih delegacij tujih držav ali mednarodnih organizacij ali uradnih 

predstavnikov zakonodajnih, sodnih ali izvršilnih organov tujih držav ali mednarodnih organizacij, ob 
mednarodnih srečanjih in mednarodnih športnih ali drugih javnih prireditvah ali javnih shodih z 

mednarodno udeležbo. 

 
Če se himna izvaja skupaj s himno tuje države ali s slovesno pesmijo mednarodne ali druge 

organizacije, se izvede najprej himno tuje države oziroma slovesno pesem mednarodne ali druge tuje 
organizacije, nato pa himno Republike Slovenije.  

 
 

V. NADZORSTVO 

 
29. člen  

 
Izvajanje določb tega zakona nadzoruje policija, razen določb 7. člena, katere nadzoruje tržna 

inšpekcija. 

 
Za nadzor nad izvajanjem določb o prekrških iz 30. člena tega zakona ter za odločanje o teh prekrških 

je pristojno tudi občinsko redarstvo. 
 

 
VI. KAZENSKE DOLOČBE 

 

30. člen 
 

Z globo v razponu od 400,00 EUR do 2.500,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, če uporablja 
zastavo Republike Slovenije, grb Republike Slovenije, himno Republike Slovenije, slovensko narodno 

zastavo, zastavo Evropske unije ali himno Evropske unije v obliki, z vsebino ali na način, ki je v 

nasprotju z Ustavo Republike Slovenije oziroma v nasprotju z določbami tega zakona oz. če krši 
katerokoli drugo določbo tega zakona. 

 
Z globo v razponu od 200,00 EUR do 1.500,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali 

odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja 

dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka. 

 
Z globo v razponu od 100,00 EUR do 700,00 EUR se kaznuje samostojni podjetnik, posameznik in 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
 

Z globo v razponu od 100,00 EUR do 500,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega 

odstavka tega člena. 
 

 
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

 
31. člen 

 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 

− Zakon o himni Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90); 

− Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/04); 

− Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS, 

št. 47/08). 

− 4., 14. in 15. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20) 
 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1623
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2056
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2998
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2450


 

 

32. člen 

 
Ta zakon začne veljati eno leto po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 

Ljubljana, dne ___________________ 

 
 

 
Predsednik 

Državnega zbora 
Republike Slovenije 

 

___________________ 
 
 

 

 
 

 

PRILOGA 1: Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba Republike Slovenije,  
 

PRILOGA 2: Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje zastave Republike Slovenije, 
 

PRILOGA 3: Besedilo in notni zapis melodije himne Republike Slovenije, 
 

PRILOGA 4: Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje slovenske narodne zastave,  

 
PRILOGA 5: Slikovni prikaz in primeri izobešanja več zastav 

 
PRILOGA 6: Slikovni prikaz in primeri nameščanja zastave Republike Slovenije 

 

 
 


