Na podlagi 10.in 29. čl. zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94 in
14/95) ter 5. čl. statuta Občine Kranjska Gora (Ur. vestnik Gorenjske, št. 4/95) je
Občinski svet na svoji 15. seji dne 22.11.1995 sprejel

O D L O K
o grbu in zastavi Občine Kranjska Gora

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Občina Kranjska Gora ima grb in zastavo, ki se uporabljata v skladu z določbami tega
odloka.
Grb in zastava sta stalni oznaki Občine Kranjska Gora, ki simbolizirata občino kot
lokalno skupnost.
2. člen
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del
tega odloka.
3. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti
neprimerna, kot npr.:
- obledelih barv;
- strgana;
- zmečkana;
- umazana;
- popackana;
- predvsem pa zastava ne sme biti izobešena napačno obrnjena.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni
ugled občine Kranjska Gora.
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4. člen
Grba, zastave ali njunih sestavnih delov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih
osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot blagovno znamko, vzorec ali model
za označevanje blaga in storitev.
5. člen
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih postavljena, položena oz. izobešena
skupaj z grbom ali zastavo Republike Slovenije, morata biti grb in zastava Republike
Slovenije postavljena na častno mesto.
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih, ki se odvijajo na območju Občine
Kranjska Gora, postavljena, položena oz. izobešena skupaj z znamenji drugih občin ali
tujih teritorialnih enot, morata biti postavljena na častno mesto.

II. GRB
6. člen
Grb občine je upodobljen na ščitu pozno gotskega stila, sanitske oblike.
Predstavitev grba (blason):
Na zlatem ščitu stoji ruševec (lyrurus tetrix ) kobaltno modre barve s črnimi perutmi in
repom, v napadalni drži, na zelenih tleh. Okrasni okvir ščita je lahko zlat (rumen)
Upodobitev grba v narisu, Č-B odtisu, v heraldični šrafuri in barvi, skupaj z barvnimi
kodami v prilogi, je sestavni del tega odloka.
7. člen
Grb občine se uporablja:
- v pečatu, žigu in štampiljki občine ter kot oznaka na uradnih dokumentih občine;
- v štampiljkah, na oznakah dokumentov in drugih označbah krajevnih skupnosti v
občini;
- na poslopju in v uradnih prostorih občine ter krajevnih skupnostih v občini;
- v poročnih prostorih;
- na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine;
- na prireditvah, ki jih organizira, se jih udeležuje ali ki predstavljajo občino;
- na listinah oz. priznanjih, ki jih v svečani obliki izdaja oz. podeljuje občina;
- na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih v službene namene
uporabljajo funkcionarji in uslužbenci občine ter člani občinskega sveta;
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- v vseh drugih primerih, ko občinski svet ali župan to ocenita za primerno.
8. člen
Uporabo grba v namene izven določb 7. člena dovoljuje urad župana.
V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se lahko uporaba omeji samo za določen namen ali
za določen čas. Dovoljenje se prekliče, če uporabnik ne upošteva pogojev, ki so v njem
zajeti, če ne skrbi za primeren videz grba ali če s svojim poslovanjem krni ugled
občine.
9. člen
Če se grb občine na območju občine uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano
od spredaj, vselej na levi strani, razen, kadar se uporablja skupaj z državnim grbom ali
grbom druge države in v primerih, določenih z zakonom.
Če se grb občine na območju občine uporablja skupaj z dvema grboma, mora biti grb
občine v sredini, razen, če se uporablja skupaj z državnim grbom in v primerih,
določenih z zakonom.

III. ZASTAVA
10. člen
Zastava občine je pravokotne oblike, razmerje višine proti dolžini (V:L) je 1 (ena) : 2,5
(dve celi pet desetin), s tem, da je njena ruta razdeljena na tri vertikalna barvna polja.
Prvo in tretje polje je v (kobaltno) modri barvi, drugo (srednje) polje je rumene barve
in nosi na svoji sredini atribut občinskega grba. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine
barvnega polja zastave. Detaljna razmerja zastavinih polj in kode njenih barv so
sestavni del tega odloka.
11. člen
Zastava se izobeša zlasti:
- v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov;
- ob pomembnejših kulturnih, športnih in drugih prireditvah;
- ob uradnih obiskih tujih delegacij;
- v drugih primerih, ko občinski svet ali župan to ocenita za primerno.
Zastava je stalno izobešena na poslopju občine, v sejni sobi občine in v poročni
dvorani.
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12. člen
Zastava je pravilno izobešena tako, da je pritrjena za njen prvi rob na vertikalni drog
ali sidrno vrv. Morebitni nagib droga oz. sidrne vrvi ne sme biti nižji od 45° (kotnih
stopinj) glede na horizontalo.
Zastava je lahko napeta po svojem zgornjem robu horizontalno, zanj pripeta ali tudi
položena.
Če je zastava napeta, pripeta ali položena pošev, tedaj kot med njenim spodnjim robom
in horizontalo ne sme presegati 45°.
Vsi drugi načini izobešanja zastave niso dopustni.
13. člen
Glede položaja zastave v konkurenci drugih zastav se analogno uporablja 9. člen tega
odloka.

IV. KAZENSKE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo od 10.000,00 do 50.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba:
1. če izdeluje ali uporablja grb ali zastavo občine v nasprotju z njuno grafično podobo,
opredeljeno s tem odlokom (2. člen);
2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za
uporabo (1. odst. 3. člena);
3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da je krnjen ugled
občine (2. odst. 3. člena);
4. če postavlja ali izobeša grb oz. zastavo v nasprotju s pravili (5., 9., 12. in 13. člen);
5. če uporablja grb brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem (8. člen).
Za prekršek iz 1. odst. tega člena se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe z denarno
kaznijo od 5.000,00 do 25.000,00 tolarjev.
Za prekršek iz 1. odst. tega člena se kaznuje fizična oseba z denarno kaznijo od
1.000,00 do 10.000,00 tolarjev.
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15. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave skrbi občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila,
sprejema vloge, izdaja dovoljenja in vodi evidenco o njih.
16. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Štev.: 001 01/3-17/95-JJ
Kranjska Gora, 22.11.1995

Župan:
Jože Kotnik

Odlok o grbu in zastavi (UVG 5-96)

Predsednik Občinskega sveta:
Jože Zupančič

