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V skladu z dolotili Zakona o ptaznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji pradni list
RS, 5t. 112/05 - utadno ptetiSieno besedilo, 52/1.0, 40 /1,2 - ZIJJF in 1,9 /1,5), Zakona o grbu,
zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavt (LTradni list RS, lt. 67 /94) n
Uredbe o upotabi zast^ye in himne Evtopske unije v Republiki Sloveniii (tiradni list RS, 5t.

38 / 0 4) izdajam naslednj e

NAVODTLO O TZOBESANJU ZASTAV
V OBEINI VRANSKO

Zastave, ki se izobe5aio so:

- z^st^Ya Republike Slovenije,
- z^st^Ya Evropske unije,
- z staY^ Obiine Vtansko.

II.

Zastava Republike Sloveniie je lahko stalno izobe5ena za oznaievanje poslopi), v katerih so sedeii
driavnih organov, organov Obiine Vransko in obtinskih javnih zavodov.

Zastava Republike Sloveniie se izobesi:
- 8. febru^q^ - Preiernov dan oz. slovenski kulturni pnzntk;
- 27. aprtla - dan upora proti okupatorju;
- f . in 2. maja - ptaznik dela;
- 25. juniia - dan driavnosti;
- 26. decembta - dan samostojnosti in enotnosti.

Zastava Republike Slovenije se lahko izobesi:
- 14. maia - praznik Obiine Vransko;
- 8. junija - dan Primol,a Trubarja;
- 17 . avgusta - zdraLitev prekmurskih Slovencev z matitnim narodom;
- 15. septembra - dan vmitve Primotske k matiini domovini;
- 25. oktobra - dan suverenosti;
- 23. novembra - dan Rudolfa Maistra.

Zastava Republike Slovenije se lahko izobesi tudi ob ruzlttrrth pomembnih dogodkih -
prirediwah, sreianjih, iavnih shodih, Sportnih, kulturnih i" d*grh tekmovaniih ter v drugih
primerih, de uporaba zast^ye ni v nasprotlv z zakoflom.

I.

I

Zastava Republike Slovenije se izobe5a samostojno ali v kombinaciji z drugimi zastavami.



III.

Zastava Evropske unije je lahko stalno izobeiena za oznatevanje poslopii, v katerih so sedeZi

driavnih organov, orgaflov Obiine Vtansko in obiinskih iavnih zavodov.

Zastava Evtopske uni)e se lahko izobesi skupaj z zastavo Republike Sloveniie ob nasledniih
priloinostih:

- ob ptaznikih Republike Sloveniie;
- 14. maia - ob ptazniku Obiine Vtansko;
- ob mednarodnih sreianjih, Sportnih, kulturnih in drugih dogodkih, ob humanitarnih,

vojaSkih i" d*g,h prirediwah, iavnih shodih ter ob javnih manifestacijah, ki )ih doloii
Vlada Republike Slovenije.

Zastava Evropske unije se izobeia izkljutno skupaj z z^stayo Republike Slovenije, pri temer
mora biti z^stay^ Republike Slovenije postavliena na iastno mesto.

IV,

Zastava Obiine Vransko je stalno izobe5ena pred sedeiem Obiine Vransko.

Zastava Obiine Vransko ie lahko stalno izobe5ena:
- pred sedeiem obdinskih javnih zavodov;
- pred Sportnimi, kulturnimi in turistitnimi objekti.

Zastava Obtine Vransko se izobesi v prostoru, kjer se sklepajo zakonske zveze.

Zastava Obtine Vransko se lahko izobesi:
- ob praznikih Republike Slovenije skupaj z z^st^yo Republike Slovenije in zastavo

Evropske unije;
- t7^ kulturnih, Sportnih in drugih prirediwah.

Obiinska z^stav^ se lahko izobesi samostojno ali v kombinacl)i z dru$rnl zastavami.

V.

Zastave se praviloma izobesijo na dan pred praznikom oz. delovni dan pred praznikom in se

umaknejo naslednii dan po prazniku oz. nalkasneje prvi delovni dan po prazniku ali po
prenehaniu razlogov za izobeianie, ie ni po predpisih dovoljeno stalno izobe5anje.

VI.

Ne sme)o se uporabliati poikodovane ali po zunan)osti neprimerfle zastave.

Nepravilne in neprimerne z^st^ve je potebno zamenjaa ali umakniti z drogov, zgradb i" d*gth
obiektov ter prostorov. Nepravilne oziroma neprimerne so zastave, ki so zlrnazafle, flatrg fle,
zbledele itd., zaradi iesar nimajo vet prvotnih standardnih barv ali oblike.
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