
VABILO  

Številka: 604-21/2019 
Datum: 9. oktober 2019 

Združenje občin Slovenije Vas vabi na seminar z naslovom 
 

»OBLIKOVNA (Ne)USKLAJENOST IN OBVEZNOST PRAVILNE UPORABE 
 ZASTAV V OBČINAH V SLOVENIJI« 

 
Zakaj smo v 25. letu obstoja številnih občin in v 29. letu države, edinstveno  malomarni pri uporabi 

simbolov?   
Zakaj so veličastni sprejemi športnikov in drugih po občinah nasprotje samega sebe?   

Ste  že kdaj pozorno proučili podobe slavnostnih prizorišč? 
 

v torek 26. novembra 2019, s pričetkom ob 10.00 uri, v sejni sobi Viktorija, Zdravniška 
zbornica Slovenije,  162, Ljubljana  

_________________________________________________________________________________________ 
 
Vabimo vas na seminar, kjer vam bo operativni zastavoslovec1, Stanislav Jesenovec, predstavil prepotrebno oblikovno 
in namensko usklajenost in uporabo zastav občin  in v občinah v Sloveniji. 
Zastave občin so nastajale v različnih obdobjih obstoja Slovenije, po različnih vzorcih ter pod različnimi vplivi. Zato 
ugotavlja, da le-te niso po razmerju ter namembnosti usklajene z najpomembnejšo zastavo v naši državi, zastavo 
Republike Slovenije ter njeno predhodnico slovensko narodno zastavo.  

Na posvetu se bo predavatelj osredotočil na pravilno izhodišče za oblikovanje, opremo ter pravilen izgled 
zastav ob uporabi. Izpostavil bo tudi možne načine samostojnega nameščanja občinskih zastav ter pravila, ko so le te 
izobešene z drugimi več ali manj vrednimi zastavami v prostorih ali na prostem. 

Prav tako bo operativni zastavoslovec, ki to tematiko kot edini v državi in zamejstvu proučuje polnih dvajset 
let, o njej piše in predava, navedel, kaj na bi vseboval odlok, ki naj bi ga imela občina o svojih simbolih: imenu, grbu, 
zastavi,  slavnostni pesmi, častnih znakih župana in drugih funkcionarjev lokalne skupnosti.  

Ob tem bo tudi opredelil pravilno razmerje zastave občine do narodnih in državnih zastav, zastave EU in njenih 
skladov, itn. Opozoril bo tudi na  primere nepravilnih in pravilnih ureditev zastav in drugih simbolov v Sloveniji, na 
mejah, v zamejstvu in tujini.  

Na predavanju boste vse to lažje doumeli z okrog 150 izvirnimi avtorski posnetki in primerki, ki bodo razkrili na 
kaj vse je potrebno biti pozoren pri uporabi vseh simbolov občine, naroda in države doma in  svetu. Uporabil bo tudi 
več primerov nepravilnih in pravilnih ureditev simbolov.     

 
Udeležence vabimo, da že pred predavanjem oddate  morebitna pisna vprašanja, da bo predavatelj odgovore lahko 
vpletel že v sam nastop.   
 
V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. 
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si 
Posvet bo predvidoma trajal 2 uri. 
 
Vljudno vabljeni.         Združenje občin Slovenije 

                                                           
1
 Izpostavlja uporabo simbolov, predvsem zastav, ki so že ali naj bi bile na terenu.  
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