Na podlagi 5. in 29. člena Statuta Zveze društev upokojencev Slovenije z dne 15. 12. 2016 je
Upravni odbor ZDUS na 10. redni seji dne 9. 2. 2017 sprejel

PRAVILNIK O PRAPORU, GRBU IN LOGOTIPU
ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE

I.

Temeljne določbe
1. člen

(1) S tem pravilnikom se določa oblika prapora, grba in logotipa Zveze društev
upokojencev Slovenije in njihova uporaba v Zvezi društev upokojencev Slovenije (v
nadaljevanju ZDUS), Pokrajinskih zvezah društev upokojencev (v nadaljevanju PZDU) in
Društvih upokojencev (v nadaljevanju DU).
(2) Ta pravilnik ureja tudi način razvitja prapora in imenovanje praporščakov.
2. člen
(1) Prapor označuje pripadnost ZDUS, PZDU in DU ter predstavlja slavnostno simbolno
obeležje.
II.

Oblika prapora, grba in logotipa Zveze društev upokojencev Slovenije
3. člen

Prapor
(1) Prapor ZDUS je dvostranski. Prednja stran je pokončna in izdelana iz svile v rdeči barvi
z zlato obrobo. V zgornjem delu je v sredini z zlato nitjo izvezen grb ZDUS, v spodnjem delu
pa je z velikimi tiskanimi črkami z zlato nitjo izvezen napis ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV
SLOVENIJE. Hrbtna stran je ležeča in izdelana iz svile v barvi šampanjca z zlato obrobo. Na
sredini je logotip ZDUS, izvezen v sivo-zeleni barvi.
(2) Dimenzija prapora je 85 centimetrov pri drogu in 120 centimetrov na nasprotni strani.
(3) Prapor je pripet na drog z ožjo stranjo. Drog prapora je univerzalen, pri čemer se na
vrhu nahaja nastavek z lipovim listom.
(4) Sestavni deli prapora so zaščitni etuiji prapora, droga in nastavki ter žalni trak.
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4. člen
Grb
(1) Grb ZDUS je sestavljen iz spodnjega dela, ki je oblikovan v črko U, katere zgornja
kraka sta poravnana z najvišjim vrhom stiliziranih hribov v znaku. V spodnjem delu notranje
strani grba se nahaja stiliziran znak, ki predstavlja morski val, nad njim pa je stiliziran znak v
obliki črke M, ki predstavlja hribovje. Na sredini znaka se nad kraki in v njegovem notranjem
okviru nahaja stiliziran znak za sonce.
(2) Grb ZDUS se pojavlja v barvni in črno-beli različici.
(3) Barvna različica grba je na rdeči barvni podlagi. Spodnji del je oblikovan kot črka U v
rumeni barvi. Stiliziran znak, ki predstavlja val, je v modri barvi. Stiliziran znak, ki predstavlja
hribovje, je v zeleni barvi. Stiliziran znak za sonce je rumene barve.
(4) Črno-bela različica grba je na beli podlagi. Celoten grb je v črni barvi.
5. člen
Logotip
(1) ZDUS uporablja dva logotipa. Prvi je sestavljen iz slikovnega in besedilnega dela,
namenjen je za vsesplošno uporabo in je označen z zaporedno številko 1. Drugi je sestavljen
le iz besedilnega dela in je namenjen vlogi znaka za prepoznavnost ZDUS. Uporablja se na
praporu predvsem pri projektih in programih, označen pa je z zaporedno številko 2.
(2) Logotip ZDUS številka 1 je sestavljen iz slikovnega dela na levi strani in besedilnega
dela na desni strani. Slikovni del prikazuje del jabolka v zelenih tonih s pecljem v rjavih tonih.
Besedilni del predstavlja kratica ZDUS, zapisana z malimi tiskanimi črkami. Črki Z in S sta sive
barve, črki D in U pa sta svetlo zelene barve in na mestu prekrivanja tvorita temnejšo zeleno
barvo.
(3) Logotip ZDUS številka 2 je sestavljen iz kratice ZDUS, pod njim pa je zapis z malimi
tiskanimi črkami: zveza društev upokojencev slovenije. V kratici sta črki Z in S sive barve, D in
U sta svetlo zelene barve in na mestu prekrivanja tvorita temnejšo zeleno barvo. Pod kratico
je zapis naziva ZDUS v sivi barvi. Razmerje med kratico in polnim nazivom je takšno, da je
širina obeh enaka.
6. člen
Oblikovne predloge
(1) Priloge tega pravilnika so oblikovne predloge prapora, grba in logotipa.
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III.

Oblika prapora, grba in logotipa Pokrajinskih zvez društev upokojencev in
Društev upokojencev
7. člen

Prapor PZDU in DU
(1) PZDU in DU imajo svoj prapor. Obliko in uporabo praporov urejajo z internimi
pravilniki in akti.
(2) Sklep o obliki in izdelavi prapora sprejme pristojen organ PZDU in DU na podlagi
lastnega pravilnika ali akta oziroma ob smiselni uporabi tega pravilnika.
(3) ZDUS priporoča PZDU in DU, da na sprednji strani uporabijo enako predlogo, kot je na
praporu ZDUS, na hrbtni strani pa predlogo, ki jo določijo sami in je navadno lokalne narave.
8. člen
Grb PZDU in DU
(1) PZDU in DU imajo svoj grb. Obliko in uporabo grbov urejajo z internimi pravilniki in
akti.
(2) ZDUS priporoča PZDU in DU, da kot znak prepoznavnosti in pripadnosti uporabljajo
grb ZDUS ob uporabi lastnega logotipa.
(3) ZDUS priporoča PZDU in DU, da grb ZDUS uporabijo v pečatu, štampiljki in oznakah
dokumentov.
9. člen
Logotip PZDU in DU
(1) PZDU in DU imajo svoj logotip. Obliko in uporabo logotipov urejajo z internimi
pravilniki in akti.
(2) ZDUS priporoča PZDU in DU, da kot znak prepoznavnosti in pripadnosti uporabljajo
logotip ZDUS ob uporabi lastnega grba.
(3) ZDUS priporoča PZDU in DU, da logotip ZDUS uporabijo v pečatu, štampiljki ter
oznakah dokumentov.
IV.

Uporaba prapora, grba in logotipa Zveze društev upokojencev Slovenije
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10. člen
Uporaba prapora ZDUS
(1)
-

Prapor ZDUS se lahko uporablja:
na Zboru članov ZDUS,
na slavnostnih prireditvah ZDUS,
na prireditvah ali srečanjih, ki jih organizirajo ZDUS, PZDU in DU v skladu z naravo
prireditve in odločitvijo organizatorja,
ob pogrebnih slovesnostih častnih članov ZDUS, funkcionarjev ali drugih aktivnih
članov ZDUS ob soglasju svojcev pokojnika,
ob drugih aktivnostih, katerih narava dovoljuje slavnostno in simbolično uporabo
prapora ter
na državnih prireditvah na povabilo organizatorja prireditve.
11. člen

Uporaba grba ZDUS
(1)
-

Grb ZDUS se uporablja:
v pečatu ali štampiljki,
na praporu,
na vabilih, čestitkah in podobnih dokumentih, ki jih uporabljajo predstavniki in
funkcionarji ZDUS, v primeru, da ni uporabljen eden od logotipov ZDUS,
ob mednarodnih, športnih, kulturnih ter drugih srečanjih, prireditvah in shodih,
v drugih primerih in pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik.
12. člen

Uporaba logotipa ZDUS
(1)
-

Logotip ZDUS se uporablja:
na praporu,
na uradnih dokumentih ZDUS,
na vabilih, čestitkah in podobnih dokumentih, ki jih uporabljajo predstavniki in
funkcionarji ZDUS, v primeru, da ni uporabljen grb ZDUS,
na spletni strani ZDUS,
v glasilu ZDUS Plus,
v drugih primerih in pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik.
V.

Postopek izdelave in razvitja prapora Zveze društev upokojencev Slovenije
13. člen

(1) Sklep o obliki in izdelavi prapora sprejme Upravni odbor ZDUS. Oblika prapora je
določena v tem pravilniku.
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(2) Postopek za izdelavo vodi oseba, zadolžena s strani Upravnega odbora ZDUS.
VI.

Pokrovitelji in donatorji prapora Zveze društev upokojencev Slovenije
14. člen

(1) V postopku izdelave prapora ZDUS lahko ZDUS, PZDU in DU pridobivajo pokrovitelje
in donatorje prapora.
(2) Pokrovitelji prapora se praviloma z nazivom nahajajo na traku, ki se pripne na zgornji
nosilec prapora pod nastavkom. Pokroviteljski trakovi so velikosti 15 centimetrov na zgornjem
krajšem delu, pripetem na drog, in 105 centimetrov. Pokroviteljski trak je izdelan iz rdeče
svile in ima na spodnjem krajšem delu rumeno obrobo. Naziv pokrovitelja je izvezen z
rumeno nitjo na daljšem delu in je lociran vodoravno sredinsko. Višino prispevka pokrovitelja
določi Upravni odbor ZDUS.
(3) Donatorji prapora se praviloma z nazivom nahajajo na žebljičku, pritrjenem na drog
prapora, in se razvrstijo kot zlati in srebrni. Višino prispevka donatorja določi Upravni odbor
ZDUS.
VII.

Razvitje prapora Zveze društev upokojencev Slovenije
15. člen

(1) Prapor se razvije slavnostno na prireditvi, ki jo določi Upravni odbor ZDUS. Na
prireditev ob razvitju se lahko povabi prapore sosednjih PZDU in DU.
(2) Prapor ZDUS praviloma sodeluje le pri razvitju praporov PZDU.
(3) Organizator prireditve določi točko v programu prireditve, ki najavi razvitje prapora.
Na začetku točke ali prireditve se zbrani prapori razvrstijo na vnaprej določeno mesto. V
primeru, da se prireditev odvija v zaprtem prostoru, se prapori razvrstijo na odru ali v njegovi
neposredni bližini.
(4) Po razvrstitvi praporov sledi slavnostno razvitje prapora, ki ga izvedeta predsednik
ZDUS ali njegov namestnik in vročitelj prapora, pri čemer je slednji praviloma pokrovitelj
prapora ali druga javna osebnost, ki jo določi Upravni odbor ZDUS.
(5) Vročitelj prapora ob pričetku drži zvit prapor s prevezanim trakom in kratko nagovori
navzoče. Zatem trak odveže, ga razvije in izroči predsedniku ZDUS ali njegovemu namestniku,
ki po kratkem nagovoru prapor vroči praporščaku ali njegovemu namestniku.
(6) Praporščak ali njegov namestnik se po prevzemu prapora napoti k ostalim
praporščakom, jih pozdravi z dotikom vrhov praporov in se postavi na čelo
postavljenih praporov. S tem je postopek razvitja prapora zaključen.
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16. člen
(1) Praporščaka in njegovega namestnika določi Upravni odbor ZDUS.
(2) Praporščak ali njegov namestnik sodelujeta na prireditvah, upoštevajoč določbe 10.,
17. in 18. člena tega pravilnika.
(3) Praporščak ali njegov namestnik na prireditvah nosi temno obleko, praviloma belo
srajco in bele rokavice.
VIII.

Sodelovanje praporov na prireditvah
17. člen

(1) Prapor ZDUS sodeluje na državnih prireditvah pod pogoji, ki jih določata Protokol
Republike Slovenije in organizator prireditve.

IX.

Prehodne in končne določbe
18. člen

(1) PZDU in DU lahko za izdelavo in uporabo prapora, grba in logotipa smiselno
uporabljajo ta pravilnik oziroma sprejmejo svoj pravilnik ali akt.
19. člen
(1) Ta pravilnik prične veljati naslednji dan, ko ga sprejme Upravni odbor ZDUS, smiselno
pa se ga lahko uporablja že prej.
(2) Pravilnik se po sprejemu objavi na spletni strani ZDUS in v glasilu ZDUS Plus.

V Ljubljani, 9. 2. 2017

Predsednik ZDUS
Janez Sušnik
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