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VSEBINA
OBČINA NAKLO
148. ODLOK O GRBU, ZASTAVI IN OBČINSKEM
PRAZNIKU OBČINE NAKLO

OBČINA NAKLO
148.
Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS; št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 1. člena Statuta občine Naklo
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/95) je občinski svet občine
Naklo na 17. redni seji, dne 17. 10. 1996 sprejel

ODLOK
O GRBU, ZASTAVI IN OBČINSKEM PRAZNIKU
OBČINE NAKLO
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb, zastavo in občinski praznik Občine Naklo.
2. člen
Grb in zastava Občine Naklo se smeta uporabljati le v obliki in
vsebini, ki sta določeni s tem odlokom.
3. člen
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in
zastave so sestavni del tega odloka.
4. člen
Grba ali zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana
ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba ali zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim
redom ali tako, da se krni ugled Občine Naklo.
5. člen
Grba, zastave ali njenih sestavnih delov se ne sme uporabljati
kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga in
storitev.
II. Grb
6. člen
Grb občine se uporablja:
1. v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih
občinskih organov,
2. v prostorih in na poslopju sedeža Občine Naklo
3. na svečanih sejah občinskega sveta
4. na vabilih, čestitkah, odlikovanjih in podobnih uradnih
izkazih, ki jih za službene namene uporabljajo župan,
podžupan, tajnik občine, predsednik in člani občinskega sveta
7. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih,

Številka 41

športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in
drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se Občina Naklo
predstavlja ali udeležuje v skladu s pravili in običaji takšnih
shodov
2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje Občine Naklo
3. na poslopjih, v katerih so uradni prostori skupnosti naselij
4. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju z odlokom
8. člen
Če se grb Občine Naklo uporablja poleg drugega grba, mora
biti gledano od spredaj vselej na levi strani; izjemoma sme biti
na desni strani grba druge slovenske občine, grba tuje države
ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku
predstavnika druge slovenske občine, tuje države ali občine.
Če se uporablja z drugima grboma oz. znakoma, mora biti grb
Občine Naklo na sredini.
Če se grb uporablja skupaj z več drugimi grbi ali drugimi
podobnimi znamenji, je grb Občine Naklo:
1. če so grbi ali znamenja razvrščeni v krogu - v sredini
2. če so razvrščeni v polkrogu - v sredini polkroga
3. v koloni - na čelu kolone
4. v vrsti - na prvem mestu, oz. gledano od spredaj, na levi
strani
5. če so grbi ali znamenja razvrščeni v skupine - na čelu
skupine
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka veljajo samo, če
gre za uporabo grba Občine Nako in drugih grbov na območju
Občine Naklo in se ta ne uporablja skupaj z grbom Republike
Slovenije.
V kolikor se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije velja
način, ki ga določa Zakon o grbu, zastavi in himni Republike
Slovenije (U. I. RS, št. 67/94).
III. Zastava
9. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju, kjer je sedež Občine
Naklo.
Zastava se izobesi ob prazniku Občine Naklo. V tem primeru se
izobesi tudi na poslopjih, kjer so prostori krajevnih skupnosti,
lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah
ter na drugih primernih krajih. Zastava je izobešena ves čas
praznika.
10. člen
Zastava je lahko izobešena:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih,
športnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prieditvah ter javnih shodih, na katerih se Občina Naklo predstavlja
oz. 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.
11. člen
Če se zastava Občine Naklo uporablja poleg druge zastave,
mora biti gledano od spredaj vselej na levi strani; izjemoma
sme biti na desni strani zastava druge slovenske občine,
zastave tuje države ali občine, kadar se ta zastava uporablja ob
uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine, tuje
države ali občine.
Če se uporablja z drugo zastavo oz. znakom, mora biti zastavo
Občine Naklo na sredini.

19. člen
Če se zastava uporablja skupaj z več drugimi zastavami a\i
drugimi podobnimi znamenji, je zastava Občine Naklo:
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Gorenjske.
1. če so zastave ali znamenja razvrščeni v krogu - v sredini;
2. če so razvrščeni v polkrogu - v sredini polkroga;
3. v koloni - na čelu kolone;
4. v vrsti - na prvem mestu oz. gledano od spredaj na levi Številka: 55/8-163
Datum: 22. 9.1996
strani;
5. če so zastave ali znamenja razvrščeni v skupine - na čelu
Predsednik občinskega sveta občien Naklo:
skupine.
Peter Lunar
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka veljajo samo, če
gre za uporabo zastave Občine Naklo in drugih zastav na
območju Občine Naklo in se ta ne uporablja skupaj z zastavo
Republike Slovenije.
PRILOGA:
V kolikor se uporablja skupaj z zastavo Republike Slovenije
velja način, ki ga določa zakon o grbu, zastavi in himni BARVNO IN GEOMETRIJSKO PRAVILO
Republike Slovenije (U. I. RS, št. 67/94).
ZA OBLIKOVANJE GRBA IN ZASTAVE

12. člen
Če je zastava izobešena na drogu horizontalno, je modri širši
pas vedno spodaj, če pa je izobešena vertikalno, pa je širši
modri pas vedno na desni strani gledano odspredaj.
IV. Občinski praznik
13. člen
Občina Naklo ima svoj občinski praznik.
14. člen
Praznik Občine Naklo je 29. junij, ko goduje sv. Peter, ki je
zaščitni svetnik farne cerkve v Naklem in je s krajem povezan
kulturno in zgodovinsko.
15. člen
Občina Naklo obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno sejo
ali akademnijo, na kateri se podeljujejo nagrade in priznanja
občine.

GRB OBČINE NAKLO
Opis
Grb občine Naklo ima obliko ščita. Grbovno polje je z navpično
in vodoravno črto razdeljeno na štiri polja. Zgornji dve polji sta
praviloma kvadrata, spodnji dve polji tvorita preostanek
grbovnega polja.
Preko vseh štirih polj ležita dva, pod pravim kotom prekrižana
ključa, zasukana za 45 stopinj. Prekrižan del ključev se nahaja v
dotikališču vseh štirih polj. Vsi elementi v grbu so obrobljeni z
linijami. Ščit je obrobljen z dvojno dvodebelinsko linijo.
Barve
Barve grba so: Bela:
zg. levo in sp. desno polje
Modra:
zg. desno in sp. levo polje
Rumena: ključi
(Črna:
vse linije)
Barve so natančno opisane v priročniku CGP, ki se nahaja na občini Naklo.
Uporabljajo se lahko samo predpisane barve.

V. Nadzorstvo
16. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje komunalno redarstvo
Občine Naklo.
Izvajanje določbe drugega odstavka 4. člena tega odloka
nadzoruje tudi policija.
Izvajanje določb 5. člena tega odloka nadzoruje pristojni organ
tržne inšpekcije.
VI. Kazenske določbe
17. 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 (prvi dostavek 4. člena);
3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali
tako, da skruni ugled Občine Naklo (drugi odstavek 4. člena);
4. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model ali vzorec ter za
označevanje blaga ali storitev grb ali zastavo ali njune sestavne
dele (5. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 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.
VII. Prehodni in končni določbi
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo za območje
Občine Naklo veljati določbe odloka o grbu Občine Kranj.

Pomen barv
Modra: predvsem modrost, globina, preudarnost /znanje
Bela: svežina, neodvisnost, odprtost, prostor, prihodnost /
podjetnost
Rumena: svetloba, obilje, veselje, aktivnost/ delo
Simboli
Ključa sta simbol sv. Petra, zaščitnika farne cerkve v Naklem, ki
je znani zgodovinski spomenik. S svojo natančno postavitvijo v
grbovnem polju označujeta štiri strani sveta, s poudarkom na
središčni točki nakazujeta pomembno vlogo občine Naklo v
prostoru in času. Ključ sam je univerzalen simbol. Poznamo
primere ustaljenih rab: ključ do znanja, ključ do srca, zlati
ključek, ključna beseda, ključni trenutek. Ključ označuje pot,
možnost za tistega, ki ga ima, itd.
Pomen (sporočilo) grba
Grb občine Naklo simbolizira uspešno moderno občino, ki
svojo prihodnost preudarno gradi na tradicionalnih vrednotah.
Grb občine Naklo ima več možnih pojavnosti. Vse so opisane v
priročniku celostne podobe (se nahaja na občini Naklo).
Dovoljena je uporaba samo predpisanih pojavnosti grba.
ZASTAVA OBČINE NAKLO
Opis
Zastava občine Naklo je ležeč pravokotnik v razmerju 1:3.
Po dolžini ima tri polja:
- spodnje polje je modro in sega do polovice višine zastave;
- srednje polje je belo in po višini meri četrtino višine zastave;
- zgornje polje je modro in po višini meri četrtino višine zastave.
Na tretjini dolžine zastave je grb občine Naklo, sečišče polj v
grbu leži točno na sredini višine zastave. Velikost grba je

