Uradne objave Glasila ob ine Komenda, št. 04/2006 z dne: 11.04.2006
Na podlagi 10. in 29. lena Zakona o lokalni samoupravi (uradno pre iš eno besedilo Uradni list RS, št. 1002005), 17. lena Zakona o prekrških (uradno pre iš eno besedilo Uradni list RS, št. 55/2005), prvega odstavka 6. lena in 16. lena Statuta Ob ine
Komenda (Uradni list RS, št. 37/99 in 83/99 ter Uradne objave Glasila ob ine Komenda,
št. 01/2001 in 10/2005) je Ob inski svet Ob ine Komenda na 31. redni seji dne 30. marca
2006 sprejel

ODLOK O GRBU, ZASTAVI IN DATUMU OB INSKEGA PRAZNIKA
OB INE KOMENDA
I. SPLOŠNE DOLO BE
1. len
Ta odlok ureja grb in zastavo Ob ine Komenda (v nadaljevanju: simbola), ki predstavljata
istovetnostna simbola ob ine in ozna ujeta pripadnost lokalni skupnosti, ter datum
praznika Ob ine Komenda.
Simbola se uporabljata v skladu z dolo bami tega odloka, njihova uporaba ne sme
škodovati ugledu in dostojanstvu Ob ine Komenda.
2. len
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
V HVS registru (Heraldi no veksilološki in sigilografski register) pod nadzorom Arhiva
Republike Slovenije
v registru društva Heraldica Slovenica, oz. Heraldika d.o.o., ki je simbole ustvarila,
V arhivu Ob ine Komenda
3. len
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako se jih ne sme
zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za ozna evanje blaga in storitev.
Kot izjemno pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi posegi v njihovo
slikovno vsebino in videz po društvu Heraldica Slovenica, ki je simbole ustvarila.
4. len
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren direktor
ob inske uprave oziroma drug od župana pooblaš en strokovni delavec ob inske uprave,
ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odlo be o
uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odlo b ter opravlja druga strokovnoadministrativna opravila.
5. len
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna
dokumentacija s tehni nimi podatki in namenom uporabe. Tehni na dokumentacija mora
vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, reliefni tisk,
perorisba, ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in
naklado. e gre za ozna bo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in
vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
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Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega
upravi ob ine Komenda v dveh izvodih.

lena predložiti pri Ob inski

6. len
V odlo bi s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se dolo ijo pogoji, s katerimi se
dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za dolo en namen ali dolo i rok, do katerega je
uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odlo be prekli e, e ugotovi, da
uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odlo bi oziroma dovoljenju, e ne skrbi za
primeren videz simbolov ali e s svojim ravnanjem škoduje ugledu ob ine.
O pritožbi zoper odlo bo iz prvega odstavka tega lena odlo a župan Ob ine Komenda.
7. len
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni
podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Ob ini Komenda lahko zaprosijo, da se jim dovoli
uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru njihove dejavnosti in to:
1. v njihovi firmi ali imenu,
2. v njihovem zaš itnem znaku (kot tisk ali kot publikacije na raznovrstnih osnovah,
samostojni bedži, našitki na obla ilih),
3. v obliki brošur in spominkov (kulturi in turizmu)
4. v tiskanih in zvo nih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko
propagandnih namenih v sredstvih javnega obveš anja.
O primernosti, asovnem veku in o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih
odlo a Ob ina Komenda.
Uporaba simbola (grba) Ob ine Komenda v njegovi celoti se dovoljuje izjemoma samo
tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti
Ob ine Komenda.
II. GRB
8. len

Opis grba, splošno:
Na zlatem š itu je spodaj rna škarnica v spremljavi treh rde ih rombov: eden spodaj, dva
zgoraj simetri no ob konici, nad katero je manjši š it z malteškim križem okronan s rno
trilistno krono.
Predstavitev grba - BLAZON:
Grb Ob ine Komenda je upodobljen na š itu poznogotskega stila sanitske oblike; na
zlatem š itu raste iz dna rna škarnica, spremljana s tremi rde imi rombi tako, da je eden
pod škarnico, dva pa lebdita desno in levo simetri no ob škarni ni konici; iznad nje sega
v glavo š ita zmanjšani grb Malteškega reda, okronan s rno trilistno krono.
Zlati trak, ki ga nosi š it na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v: izrisu, rno-belem odtisu, pe atni grafiki z miniaturo, heraldi ni šrafuri
in v barvni izvedbi skupaj z barvnimi kodami na prilogah, so sestavni del tega odloka.
LEGENDA:
Grb Ob ine Komenda simbolizira združitev Krajevnih skupnosti Komenda, Križ in Moste v
samostojno ob ino Komenda. Trije rde i rombi predstavljajo tri bivše Krajevne skupnosti,
ki se nahajajo pod osr jem gora, zato so razporejene pod stiliriziranim hribom. Nad njimi
je grb Malteškega reda.
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9. len

Grb ob ine se uporablja:
v potrditvenih prvinah (štampiljkah, žigu in pe atu), ter v vseh oznakah ob inskih
organov na obmo ju Ob ine Komenda,
v prostorih in na poslopju sedeža ob ine, na sve anih sejah ob inskega sveta, na
listinah, estitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene
uporablja župan Ob ine Komenda (Grb z grbovnim okrasjem je primeren v
reprezentativne namene),
na plaketah in drugih priznanjih Ob ine Komenda se lahko uporablja z grbovnim
okrasjem
v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
10. len
Grb ob ine se lahko uporablja:
ob mednarodnih, državnih in medob inskih sre anjih; športnih, kulturnih in drugih
tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se ob ina
predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in obi aji takih shodov,
na neprometnih znakih, ki ozna ujejo obmo je ob ine,
v drugih primerih, e uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
11. len
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi
strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske ob ine ali tuje države ali
ob ine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnikov že omenjenih institucij.
e se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma znakoma, mora biti na sredini.
e se grb uporablja z ve drugimi grbi oziroma znaki, je praviloma:
v sredini kroga - kadar so grbi in znaki razvrš eni v krogu,
v sredini polkroga - kadar so grbi in znaki razvrš eni v polkrogu,
na elu kolone - kadar so grbi in znaki razvrš eni v koloni,
na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani - kadar so grbi in znaki
razvrš eni v vrsto,
na elu skupine - kadar so grbi in znaki razvrš eni v skupine.
e se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po dolo ilih Zakona o
grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS,
št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
12. len
Grba ni dovoljeno uporabljati, e je poškodovan, obledelih barv ali kako druga e po
zunanjosti neprimeren za uporabo, ter na na in, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako,
da se krni ugled Ob ine Komenda.
III. ZASTAVA
13. len

Splošno:
Zastava Ob ine Komenda je rde a s sredinskim rumenim poljem, na katerem je glavni
atribut iz ob inskega grba: s rno trilistno krono okronani manjši š it z malteškim križem.
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Opis zastave:
Rde e-rumena ruta zastave Ob ine Komenda je krojena v razmerju višine »V« proti
dolžini »L« je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma »V« : »L« = 1 : 2,5 s tem, da
je zastavina ruta vertikalno deljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka
barvna polja; prvo in tretje (zadnje) barvno polje sta rde i in ju po sredini horizontalno
deli rumeni trak v širini 5 odstotkov višine zastavine rute; sredinskim trakom enake barve
je srednje, kvadratno, rumeno polje, ki nosi glavni atribut iz ob inskega grba: s rno
trilistno krono okronani manjši š it z malteškim križem.
Atribut ne sme biti manjši od 8/10 (osem desetin) in ne ve ji od 9/10 (devet desetin)
višine zastavine rute.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv na prilogi, so sestavni del tega
odloka.
14. len
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža Ob ine Komenda.
Zastavo se izobesi:
ob prazniku Ob ine Komenda,
ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah ob inskega
pomena,
ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in doma ih organizacij in lokalnih skupnosti,
ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v drugem odstavku tega lena se zastava izobesi na poslopjih,
javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan ob ine lahko odredi, da se zastave ob ine izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob
slovesni seji ob inskega sveta, prazniku ob ine, slovesni ali kulturni prireditvi pomembni
za ob ino, ali kadar predstavniki ob ine sprejmejo uradne obiske.
Zastava ob ine se izobesi tudi v asu sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se
sklepajo zakonske zveze; v primeru žalovanja pa se zastava izobesi na pol droga.
Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije
na na in, ki ga dolo a zakon.
15. len
Zastave se izobesijo v asu praznikov in prireditev navedenih v 14. lenu tega odloka in se
odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile
izobešene.
16. len
Ko je zastava Ob ine Komenda izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano
od spredaj, vselej na levi strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj , na desni strani
zastave druge slovenske ob ine, zastave tuje države ali ob ine, kadar je ta zastava
izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge ob ine oziroma države.
Ko je zastava izobešena skupaj z dvema ali ve zastavami na prekrižanih drogovih, mora
biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Ob ine Komenda postavljen pred drogovi teh
zastav.
Ko je zastava Ob ine Komenda izobešena z ve drugimi zastavami, je zastava Ob ine
Komenda:
v sredini kroga - ko so zastave razvrš ene v krogu,
v sredini polkroga - ko so zastave razvrš ene v polkrogu,
na elu kolone - ko so zastave razvrš ene v koloni,
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na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani - ko so zastave razvrš ene
v vrsto,
na elu skupine - ko so zastave razvrš ene v skupine.
Dolo be o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na obmo ju Ob ine Komenda.
Ko se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za na in izobešanja
dolo be zakona.
17. len
Horizontalna zastava je tista, kjer na vodoravno položeni zastavni ruti potekajo sredinske
rumene barvne proge horizontalno, atribut na sredinskem polju pa je v pokon nem
(normalnem) položaju.
Horizontalno zastavo izobešamo na vertikalni drog oziroma na njegovo sidrno vrv. Drog je
lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalno) ne sme biti manjši od
45 kotnih stopinj.
e je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim
spodnjim robom in ravnino (horizontalno) ne sme biti ve ji od 45 kotnih stopinj.
Vertikalna zastava je tista, pri kateri si na vertikalno položeni ali izobešeni zastavini ruti
(izobešena za prvo, ožjo stranico), barvna polja sledijo od zgoraj navzdol: rde e, rumeno,
sredinski rumeni trak prvega in tretjega polja poteka vertikalno, atribut na srednjem
rumenem polju pa je v pokon nem (normalnem) položaju. Temu primerna je tudi njena
uporaba, analogna uporabi horizontalne zastavine rute.
18. len
Zastave ni dovoljeno uporabljati, e je poškodovana, obledelih barv, strgana, zme kana ali
umazana ter na na in, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Ob ine
Komenda.
IV. OB INSKI PRAZNIK
19. len
Ob ina Komenda ima svoj ob inski praznik.
Praznik Ob ine Komenda je 15. maj.

20. len

21. len
Ob ina Komenda obeležuje svoj ob inski praznik s slavnostno sejo, na kateri se
podeljujejo nagrade in priznanja Ob ine Komenda.
V. POTRDITVENE PRVINE
22. len
Ob inske štampiljke so izdelane po ustreznem državnem predpisu:
so okrogle oblike z dvema zunanjima krožnicama v okviru katerih je v zgornjem polkrogu v
pisavi »times« izpisano ime »Ob ina Komenda«, v spodnjem polkrogu pa geslo štampiljke.
Med obema napisoma stoji lo ilno znamenje – vinjeta. ** V sredini štampiljke je
upodobljen grb Ob ine Komenda.
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23. len
Od potrditvenih prvin ima Ob ina Komenda štampiljke z naslednjimi gesli:
»ob inska uprava 1«, »ob inska uprava 2«, »ob inska uprava 3«, »ob inska uprava
4«, »ob inska uprava 5«
»ob inska uprava 1«, »ob inska uprava 2« (mala štampiljka - seecret)
»ob inski svet«
»župan«
»volilna komisija«
»nadzorni odbor«.
24. len
Uporabo in hrambo ob inskih štampiljk dolo i župan s posebnim aktom.

VI. NADZOR
25. len
Izvajanje dolo b tega odloka nadzoruje Medob inski inšpektorat.
VII. KAZENSKE DOLO BE
26. len
Z globo 350.000,00 SIT oziroma 1.460,524 EUR (prera unano po centralnem paritetnem
te aju 239,640 SIT za 1 EUR) se kaznuje za prekrške pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki
uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da krni ugled Ob ine Komenda.
uporablja simbole brez dovoljenja
uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo
Z globo 100.000,00 SIT oziroma 417,293 EUR (prera unano po centralnem paritetnem
te aju 239,640 SIT za 1 EUR) se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali delavec
povzro itelja iz prvega odstavka tega lena, e stori prekršek iz prvega odstavka tega
lena.
Z globo 100.000,00 SIT oziroma 417,293 EUR (prera unano po centralnem paritetnem
te aju 239,640 SIT za 1 EUR) se kaznuje za prekršek posameznik – fizi na oseba, e stori
prekršek iz prvega odstavka tega lena.
VIII. PREHODNE IN KON NE DOLO BE
27. len
Pravne in fizi ne osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo razli ne upodobitve simbola
Ob ine Komenda morajo v roku enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi dolo ilom
tega odloka.
28. len
Z dnem, ko za ne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o grbu, zastavi in datumu
ob inskega praznika ob ine Komenda številka 00104-0001/00-001 z dne 02.03.2000
(Uradne objave Glasila ob ine Komenda, št. 02/2000).
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29. len
Ta odlok pri ne veljati z dnem objave v Uradnih objavah Glasila ob ine Komenda.
Šifra: 007-0004/2006
Komenda, 30. marec 2006
TOMAŽ DROLEC
Župan
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