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Navodilo o uporabi grba, zastave in himne 
Planinske zveze Slovenije
Na podlagi Statuta Planinske zveze Slovenije (14. 4. 2012) je predsedstvo PZS na svoji redni seji, 2. 1. 2013 sprejelo Navodilo o uporabi 
grba, zastave in himne Planinske zveze Slovenije.

***

V statutu so simboli Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PZS) definirani v členih 7 in 8:

SIMBOLI PZS

7. člen (simboli)
(1) Simboli PZS so: grb PZS, zastava PZS, prapor PZS in himna PZS.

(2) Prapor PZS in himna PZS sta svečana simbola PZS.

8. člen (grb, zastava, prapor in himna)
(1) Grb PZS je silhueta Jalovca, ki jo obkroža moder trak v obliki podkve z napisom Planinska zveza Slovenija. Spodaj je moder trak 
povezan z belim trakom, na katerem je letnica 1893, ko je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo. Na vozlišču je bel trak obli-
kovan s pentljo, v kateri je kratica SPD.

(2) Zastava PZS je modre barve z grbom PZS.

(3) Prapor PZS je modre barve, obrobljen je z zlatim trakom. Na čelni strani prapora je grb PZS. Na hrbtni strani prapora je v središču 
prapora elipsa v katerem je upodobljen pogled na Triglav z juga. Elipsa je obrobljena z modrim okvirom, v središču je zavita zlata nit. 

(4) Himna PZS je prva kitica pesmi Oj, Triglav, moj dom pesnika Matije Zemljiča Slavina in skladatelja Jakoba Aljaža.

***

Grb PZS, zastava PZS in himna PZS (v nadaljnjem besedilu: grb, zastava in himna) označujejo pripadnost slovenskemu planinstvu in PZS.

Grb, zastava in himna se smejo uporabljati le v obliki in z vsebino, ki je določena s Statutom PZS ter na način, ki je določen s tem navodilom.

Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo, ali v nasprotju z javnim redom ali 
tako, da se krni ugled PZS.

Grba in zastave se ne sme uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev. Ta rešitev se ne nanaša na 
blagovne znamke ter storitve, katerih nosilec je PZS. Himne ni dovoljeno izvajati z namenom tržnega oglaševanja oziroma zaznamo-
vanja storitev.

Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave ter besedilo in notni zapis melodije himne so sestavni del tega 
navodila.

***
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Grb

Grb se uporablja:
1. v pečatu in štampiljki,
2. za označevanje planinskih poti in planinskih koč,
3. v prostorih in na poslopjih, v katerih je sedež PZS oz. PD,
4. na vabilih in čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih uporablja predsednik PZS,
5. v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa to navodilo.

Grb se lahko uporablja:
1. v prostorih in na poslopjih, v katerih je sedež društev, ki so člani PZS,
2. v pečatu, štampiljki ter oznakah dokumentov društev, ki so člani PZS,
3. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih 

prireditvah in javnih shodih, na katerih se PZS predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu 
s pravili in običaji takšnih shodov in

4. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem navodilom.

Souporaba grba
Če se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani; izjemoma sme biti na desni strani grba 
Slovenije ali ustreznega znaka mednarodne organizacije, kadar se ta grb oziroma znak uporablja ob uradnem obisku voditelja oziroma 
pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije.

Če se grb uporablja skupaj z dvema drugima enakovrednima grboma oziroma znakoma, mora biti grb v sredini.

Zastava

Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti tri. Barva zastave je Cyan                    
(100 %). Grb je v sredini zastave tako, da sega z vrhnjo polovico v zgornjo polovico 
zastave in s spodnjo polovico v spodnjo polovico zastave.

Zastava je stalno izobešena:
1. na zgradbi PZS, v kateri je sedež PZS.

Zastava PZS se lahko izobesi tudi:
1. na planinskih kočah,
2. ob praznikih Republike Slovenije skupaj z zastavo Slovenije,
3. ob prireditvah, ki jih organizira PZS,
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4. ob planinskih spomenikih,
5. ob prireditvah, ki jih organizirajo društva, ki so člani PZS, če so dejavnosti 

v skladu s Statutom PZS,
6. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, huma-

nitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se PZS predstavlja 
oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov,

7. ob praznikih društev, ki so člani PZS,
8. pri javnih manifestacijah, ki so pomembne za PZS, in jih določi predsedstvo 

PZS,
9. v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem navodilom.

Zastava se v teh primerih izobesi na zgradbah, lahko pa tudi na drugih primernih 
krajih.

Če je zastava izobešena skupaj z dvema drugima enakovrednima zastavama, mora biti zastava v sredini.

***

Slikovni prikazi izobešanja več zastav:

Zastava in grb
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z zastavo Slovenije, z zastavami lokal-
nih skupnosti, skupaj s tujimi zastavami oziroma skupaj z drugimi znamenji, morata biti postavljena na častno mesto, pri čemer imajo 
prednost državni simboli Slovenije.

***
Himna
Himna se izvaja svečano, ob izkazovanju počastitve v skladu z običaji, s katerimi navzoči pozdravljajo himno. Himna se izvaja z glasbili, 
s petjem, ali z glasbili in s petjem.

Besedilo himne je:
»Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan,
kako me izvabljaš iz nizkih ravan,
v poletni vročini na strme vrhe,
da tam si spočije v samoti srce,
kjer potok izvira v skalovju hladan:
oj, Triglav, moj dom, kako si krasan!«
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Oj, Triglav, moj dom

Matija Zemljič 
Jakob Aljaž

Himna se izvaja:
1. na proslavah in drugih slovesnostih, s katerimi se zaznamujejo dogodki, pomembni za PZS

Himna se lahko izvaja:
1. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih prireditvah ali podobnih akcijah in drugih 
javnih shodih, na katerih se PZS predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov,
2. na pogrebu osebnosti, ki ji PZS izkazuje posebno čast in
3. v drugih primerih, če uporaba himne ni v nasprotju s tem navodilom.

Če se himna izvaja skupaj s himno Slovenije ali s slovesno pesmijo mednarodne ali druge organizacije, se izvede najprej himno Slovenije 
oziroma slovesno pesem mednarodne ali druge tuje organizacije, nato pa himno PZS.

***

Prehodno obdobje za izvajanja tega navodila je dve leti.

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS


