URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 6

PREDDVOR

Preddvor, 20. november 1995

Cena 100 SIT

LETO I

II. GRB
47.
***
Na podlagi 10. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
in 14/95 in 13. člena statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor 2/95), je
Občinski svet Občine Preddvor na svoji 10.
seji dne 13.11.1995 sprejel

ODLOK
o grbu in zastavi Občine Preddvor

6. člen
Grb ima obliko ščita in je obrobljen z
močnejšo modro črto ter razcepljen na štiri
polja s tanko modro črto.
V prvem polju ščita na heraldični desni strani
je v modrem polju na sredini bela pravokotna
prečka, ki zavzema eno tretjino prvega polja.
V drugem polju stoji na heraldični levi strani
na beli podlagi rdeč pokončen lev z
razcepljenim repom. V tretjem polju na destni
strani poteka rdeče-bela poševna šahirana
prečka na beli podlagi, ki se spušča od leve
proti desni, oziroma proti dnu ščita. V četrtem
polju na levi strani ščita so štirikrat po tri
modro-bela šahirana polja.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Predvor ima svoj grb in zastavo.
2. člen
Grb in zastava Občine Preddvor se smeta
uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta
določeni s tem odlokom.
3. člen
Grb in zastavo Občine Preddvor, ter njune dele
se ne sme uporabljati za kakršenkoli namen
brez dovoljenja pristojnega organa.
4. člen
Uporaba poškodovanega ali po videzu drugače
neprimernega grba oziroma zastave Občine
Preddvor je prepovedana.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v
nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni
ugled Občine Preddvor.
5. člen
Avtroske pravice grba in zastave si pridrži
Občina Preddvor.

7. člen
Osnovna izvedba je tribarvna, bela, modra
(pantone lestvica 2945 C) in rdeča (pantone
lestvica 1797 C).
Enobarvna izvedba se uporablja le v
miniaturni velikosti (za pečate, glave uradnih
listin ipd.). in sicer tako, da se za rdečo in
modro barvo uporablja temno.
8. člen
Grb Občine se uporablja:
1. na pečatu in žigih Občine Preddvor;
2.v prostorih in na poslopju sedeža Občine
Preddvor;
3. na svečanih sejah občinskega sveta;
4. na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih
uradnih izkazih, ki jih za službene namene
uporabljajo župan, podžupan, tajnik Občine,
predsednik in člani Občinskega sveta;
5. v drugih primerih in ob pogojih, ki jih
odloča odlok.
9. člen
Grb Občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih
srečanjih, športnih, kulturnih in drugih
tekmovanjih,
humanitarnih
in
drugih
prireditvah in javnih shodih, na katerih se
Občina Preddvor predstavlja oziroma katerih
se udeležuje, v skladu s pravili in običaji
takšnih shodov;
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2. na neprometnih znakih, ki označujejo
območje Občine Preddvor;
3. na listinah o priznanjih, značkah ter drugih
odličjih, ki jih podeljujejo krajevne ali vaške
skupnosti, politične, družbene, kulturne,
športne in druge organizacije, ki delujejo v
Občini;
4. na krojih, oblačilih in drugih simbolih, s
katerimi javno nastopajo člani organizacij pod
točko 3. tega člena odloka;
5. v drugih primerih, če uporaba grba ni v
nasprotju z odlokom.

IV. IZVAJANJE

III. ZASTAVA

15. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja uporabe grba in
zastave mora biti priložena ustrezna
dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom
uporabe
grba.
Tehnična
dokumentacija mora vsebovati ime in naslov
uporabnika in izdelovalca, opis tehnike,
naklado in namen uporabe.

10. člen
Zastava je pravokotne oblike, praviloma v
razmerju stranic 1:2 (širina:dolžina). Zastava
je belomodra, razdeljena diagonalno od levega
spodnjega kota, do desnega zgornjega kota,
tako da postavljena pokončno bela polovica
predstavlja levi zgornji trikotnik, modra
polovica pa desni spodnji trikotnik. V sredini
zgornjega levega belega dela zastave stoji grb
Občine Preddvor z modro obrobo, pokončno
glede na dolžino zastave.
11. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju, kjer je
sedež Občine Preddvor.
Zastava se izobesi ob prazniku Občine
Preddvor in sicer na poslopjih, v katerih so
prostori Krajevnih skupnosti, lahko pa tudi na
drugih javnih objektih, stanovanjskih hišah in
drugih primernih krajih.
12. člen
Zastava je lahko izobešena:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih
srečanjih, športnih, kulturnih in drugih
tekmovanjih,
humanitarnih
in
drugih
prireditvah ter javnih shodih, na katerih se
Občina Preddvor predstavlja oziroma katerih
se udeležuje v skladu s pravili in običaji
takšnih shodov;
2. ob državnih praznikih skupaj z zastavo
Republike Slovenije;
3. v drugih primerih, če uporaba zastave ni v
nasprotju s tem odlokom.

13. člen
Za izvajanje tega odloka je pristojna Občinska
uprava Občine Preddvor.
14. člen
Za dovoljenje uporabe grba in zastave Občine
Preddvor
lahko
zaprosijo
politične
organizacije, podjetja, samostojni podjetniki,
zavodi, društva ter druge organzacije in
skupnosti, ki imajo sedež v Občini Preddvor
ali izven.

16. člen
Odločbo o dovoljenju za uporabo grba in
zastave Občine izda župan oziroma oseba, ki
jo on pooblasti.
V odločbi se določijo pogoji, namen in roki
uporabe. Izdano dovoljenje lahko pristojni
organ prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne
upošteva pogojev navedenih v dovoljenju.
17. člen
Pri uporabi grba in zastave Občine Preddvor v
tržne namene si Občina pridržuje pravico do
odškodnine, deleža od tržne vrednosti, ki ga
določi župan oziroma oseba, ki jo on
pooblasti.

V. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z
vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom (2.
člen);
2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta
poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za
uporabo (4. člen);
3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z
javnim redom, ali tako, da krni ugled Občine
Preddvor (4. člen);
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4. če uporablja grb ali zastavo Občine
Preddvor ali njune sestavne dele brez
dovoljenja pristojnega organa (3. člen);
Z denarno kaznijo najmaj 25.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se
kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
19. člen
Pri zlorabi uporabe grba in zastave Občine
Preddvor v tržne namene, ima Občina
Preddvor poleg kazni iz 15. člena pravico do
deleža glede na tržno vrednost, določi pa ga
župan, oziroma oseba, ki jo župan pooblasti.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha, za
območje Občine Preddvor veljati odlok o
simbolih občine Kranj (Ur.l.RS, št. 38/90).
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: odl 3/95
Datum: 20.11.1995

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC dipl.ing.arh.

Izdaja: občina Preddvor - Odgovorni urednik:
Miran Zadnikar - Razmnoževanje: Občina Preddvor
- Akontacija naročnine za l. 1995 je 1000 SIT (s
prometnim davkom). Reklamacije se upoštevajo le
mesec dni po izidu vsake številke - Uredništvo:
Dvorski trg 10, Preddvor.
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