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Na podlagi 6. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Selnica ob Dravi na svoji 7. redni seji dne, 22. julija 1999 sprejel
ODLOK
o zastavi občine Selnica ob Dravi
1. člen
S tem odlokom se določa zastava Občine Selnica ob Dravi (v nadaljevanju zastava) in njena
uporaba.
2. člen
Zastava je bele in zelene barve. Razmerje med belo in zeleno barvo je ena proti ena. Razmerje
med širino in višino zastave je ena proti tri.
Na zastavi, ki se izobeša navpično, tečeta vzporedno od zgoraj navzdol polje zelene barve in
polje bele barve. Grb v barvni upodobitvi leži v zgornjem delu belega polja, pravokotno na
širino belega polja, enako odmaknjen od levega in desnega roba belega polja zastave. Če se
zastava uporablja v ležeči obliki v razmerju višine in dolžine 1:3, je belo polje na zgornjem
delu zastave, grb pa leži pravokotno na dolžino v levem delu belega polja zastave, enako
odmaknjen od zgornjega in spodnjega roba belega polja zastave.
Zastava se lahko izdeluje samo po naročilu Občine Selnica ob Dravi.
3. člen
Zastava se uporablja samo v barvni obliki.
Zastava za izobešanje se izdeluje iz blaga, ki ne sme biti prosojno.
4. člen
Zastava se sme uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni s tem odlokom.
5. člen
Zastava in njeni sestavni deli se ne smejo zavarovati ali uporabljati kot znamka, model
oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev
6. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju, kjer je sedež Občine Selnica ob Dravi.
7. člen
Zastava se izobesi ob prazniku Občine Selnica ob Dravi in ob praznikih Republike Slovenije.

Zastava se izobesi na poslopjih, v katerih so uradni prostori Občine Selnica ob Dravi. Lahko
se izobesi tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih
krajih. Zastava je izobešena ves čas praznika.
8. člen
Prošnjo za uporabo zastave v posebne namene z odločbo odobri ali zavrne občinska uprava.
9. člen
Izdano dovoljenje za posebno uporabo zastave se lahko prekliče, če nastanejo nova dejstva, ki
vplivajo na obstoj priznane pravice zlasti:
•
•
•

če se ne upoštevajo pogoji, navedeni v dovoljenju;
če se ne skrbi za primeren videz zastave in
če uporabnik s svojim poslovanjem ali delovanjem škodi ugledu Občine Selnica ob
Dravi.
10. člen

O izdanih dovoljenjih iz 8. člena tega odloka se vodi evidenca pri občinski upravi.
11. člen
Posebna uporaba zastave brez izdanega dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem ni
dovoljena.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska uprava, ki v primeru, da se zastava
uporablja v nasprotju z določili tega odloka, z ureditveno odločbo odredi takojšnja odstranitev
zastave.
12. člen
Za izobešanje zastave se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki določajo način izobešanja
zastave Republike Slovenije, vendar le v primeru, ko se zastava uporablja na območju Občine
Selnica ob Dravi in če se ne izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije.
Če se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način njene uporabe
določila zakona, ki določa način izobešanja zastave Republike Slovenije.
13. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Izobešene zastave je potrebno odstraniti najkasneje v 24 urah po prenehanju razloga, zaradi
katerega so bile izobešene.
14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali podjetnik posameznik:

•
•
•
•
•

če uporablja zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom;
če zavaruje ali uporablja kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga
in storitev zastavo ali njene sestavne dele;
če uporablja zastavo brez izdanega dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem;
če uporablja zastavo, ki je poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo;
če izobešene zastave niso odstranjene najkasneje v 24 urah po prenehanju razloga,
zaradi katerega so bile izobešene.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz 1. odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz
1., 4. ali 5. alineje prvega odstavka tega člena.
15. člen
Ta odlok prične veljati osem dni po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
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