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Na podlagi 6. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 7/99) je Občinski svet Občine 

Selnica ob Dravi na svoji 7. redni seji, dne 22. julija 1999 sprejel  

ODLOK  

o grbu občine Selnica ob Dravi ter o njegovi uporabi  

1. člen  

Občina Selnica ob Dravi ima grb, ki ga je dovoljeno uporabljati le v predpisani obliki in v 

skladu z določili tega odloka.  

2. člen  

Grb Občine Selnica ob Dravi ima obliko ščita. Barve in oblike ponazarjajo zgodovinski in 

družbeni razvoj ter naravne danosti. Na svetlo zelenem polju, ki simbolizira Kobansko 

hribovitost, gozdove in pašnike, je opatovska palica. Opatovska palica simbolizira sintezo 

preteklosti in sedanjosti, njen spodnji trapezasti del ponazarja zvonik Sv. Marjete, štirje obroči 

na srednjem delu palice ponazarjajo povezanost krajev, v zavihanem zgornjem delu palice pa 

je upodobljeno rdeče jabolko, kot simbol sadjarstva. Stilizirani temno zeleni drevesi ob 

opatovski palici ponazarjata bogastvo gozdov in oglarsko tradicijo. V spodnje delu grba je 

modri vodni pretok, ki poleg reke simbolizira tudi prvo elektrarno na Dravi. Grb se oblikuje 

po določenem geometrijskem in barvnem pravilu.  

3. člen  

Za pravilno uporabo grba Občine Selnica ob Dravi skrbi občinska uprava, ki daje potrebna 

pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba, opravlja vsa strokovna in 

administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.  

4. člen  

Grb občine se uporablja zlasti:  

• na svečanih sejah občinskega sveta in ob drugih svečanih prireditvah občinskega ali 

krajevnega značaja;  

• na listinah, ki jih izstavlja občina;  

• na tiskovinah in v drugih primerih, potrebnih, da se z grbom poudari istovetnost;  

• za promoviranje in reprezentiranje Občine Selnica ob Dravi.  

5. člen  

Podjetja, organizacije, skupnosti ter društva, ki imajo sedež v Občini Selnica ob Dravi, lahko 

zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v določenih primerih, kot so:  

• v njihovi firmi ali imenu;  

• v njihovem zaščitnem znaku;  

• v obliki našitkov na društvenih praporjih, delovnih oblekah _ uniformah in  

• v obliki spominkov ali značk.  



6. člen  

Uporabo grba Občine Selnica ob Dravi dovoljuje, razen v primerih navedenih v 4. členu tega 

odloka, občinska uprava, po predhodnem soglasju župana.  

7. člen  

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, če uporablja grb 

občine v nasprotju z določili tega odloka.  

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek iz 1. odstavka tega člena tudi 

odgovorna oseba pravne osebe.  

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za prekršek iz 1. odstavka tega člena 

posameznik, ki samostojno opravlja gospodarsko dejavnost.  

Če stori prekršek iz 1. odstavka tega člena fizična oseba, se jo kaznuje z denarno kaznijo 

najmanj 10.000 SIT.  

8. člen  

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.  

   

Župan  

Občine Selnica ob Dravi 

Vladimir Sabolek, inž., s. r.  

Številka: 015-03-002/99  

Datum: 22. julija 1999  

 


