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Zadeva:  Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica  
 
 
Vrsta postopka: nujni postopek (82. člen Poslovnika)  

 
 

Pravna podlaga: 
- Zakon o lokalni samoupravi ((Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - 
ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18)), 3. in 17. člena 

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 
111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - 
odl. US))  

- 15. člen Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) 
 
 
I. UVOD: 

 
1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA  

Na podlagi pobud, podanih na občinskem svetu, želi Občina Sodražica spremeniti grb 
in zastavo Občine Sodražica oz. ju uskladiti s heraldičnimi pravili ter z odlokom 
določiti himno Občine Sodražica. V ta namen je bila imenovana Komisija za 
spremembo istovetnostnih simbolov (v nadaljevanju Komisija), ki je v sodelovanju z 
društvom Heraldica Slovenica oblikovala predloge za spremembo istovetnostnih 
simbolov ter določitev himne, pripravila poročilo in ožji izbor predlogov za spremembo 
grba in zastave ter predlagala Občinskemu svetu, da sprejme predlagane 
spremembe. 
Glede na to, da se spreminjajo določila v poglavjih o grbu in zastavi, dodaja pa se 
novo poglavje o himni, sočasno usklajujemo z novo zakonodajo tudi kazenske 
določbe ter nekaj drugih dikcij, dajemo v obravnavo nov odlok in ne zgolj spremembe 
in dopolnitve obstoječega odloka.  
 

2. OCENA STANJA  
Občina Sodražica je določila istovetnostne simbole z Odlokom, ki je bil sprejet 27. 9. 
2001 (Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica, Ur. l. RS št. 84/2001). Z 
Odlokom je določila, da ima Občina svoj grb, zastavo in potrditvene prvine – kot 
istovetnostne simbole občine. Osnova za določitev grba je bila reta, vendar le v 
izseku, kar pa ni skladno s heraldičnimi pravili, ki določajo, da mora biti grb izrazit in 
jasen. Na podlagi navedenega je potrebno v grbu definirati zaključek rete. 
Iz poročila Komisije nadalje izhaja, da je potrebno spremeniti tudi zastavo, saj je 
trenutno simbol – grb, s katerim se Občina predstavlja, premajhen in premalo viden. 
Heraldične smernice za zastave slovenskih občin, ki so se izoblikovale po 
osamosvojitvi Slovenije, pa priporočajo, naj bo v zastavi le simbol in ne celoten grb. 
 



3. CILJI IN NAČELA ODLOGA OZ. POGLAVITNE REŠITVE 
- urediti področje istovetnostnih simbolov, uskladiti s heraldičnimi pravili, 
- določiti himno Občine Sodražica, 
- določiti pravilno rabo istovetnostnih simbolov, 
- določiti nadzor nad pravilno uporabo istovetnostnih simbolov ter določiti ustrezne  
 sankcije ob nespoštovanju določil Odloka. 
 

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
Nov odlok, s katerim se spreminjajo istovetnostni simboli prinaša stroške, povezane z 
menjavo zastav in grba (posamezne table) uskladitvijo uradnih dokumentov Občine in 
drugih institucij, ki uporabljajo občinski grb (npr. Skupna občinska uprava), izdelavo 
novih štampiljk, zaris novega grba v športni dvorani... 
Ugotavljamo pa, da so menjave zastav, ki so izobešene na stavbah oz. zunaj, 
pogoste zaradi vremenskih vplivov. Prav tako je celostna podoba občine po skoraj 20 
letih potrebna posodobitve, tako da sta oba stroška povezana. 
 

5. SODELOVANJE JAVNOSTI – POVZETEK 
Občina Sodražica je decembra 2019 objavila predvidene spremembe občinskih 
simbolov v Suhorobarju in na spletni strani občine. Prav tako je bila  19. 12. 2019 
izvedena strokovna  predstavitev predlaganih sprememb, ter objavljen javni poziv za 
podajo mnenj k predlaganim rešitvam grba in zastave oz. k predlogu, da se pesem 
Moja Sodraž¨ca, avtorja Zdenka Turka, razglasi za občinsko himno. Javni poziv je bil 
odprt en mesec oz. do 9. 1. 2020. 
Iz odziva zainteresirane javnosti, ki je sicer bil zelo slab (prispeli sta le dve mnenji), je 
razbrati naklonjenost k spremembam grba in zastave. 
 

6. PRILOGE: besedilo členov Odloka, predlog grba, varianta A in B predloga zastave, 
besedilo in notni zapis predlagane himne 

 
 
II. BESEDILO ČLENOV  

- v prilogi  
 
 

III. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA  
 
Odlok je razdeljen na osem poglavij, in sicer: splošne določbe, grb, zastava, himna, 
potrditvene prvine, nadzor, kazenske določbe ter prehodne in končne določbe. 
 
V splošnih določbah je določeno, kateri so istovetnostni simboli Občine Sodražica, čemu 
služijo ti simboli, hramba izvirnikov, na kakšen način se lahko simbole uporablja ter kdo je 
odgovoren za pravilno izvajanje tega odloka (za podajanje pojasnil, sprejemanje vlog in 
izdajanje odločb o uporabi simbolov). 
Določeno je tudi, pod katerimi pogoji in na kakšen način je dovoljena uporaba simbolov 
zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam, kje zainteresirani lahko oddajo vlogo in kaj vloga 
vsebuje. Prav tako je določeno, da o pravici uporabe odloči občinska uprava z odločbo. 
 
Z določili poglavja o grbu se določa: opis grba, na kakšen način se lahko uporablja (barvno, 
črno belo, tehnika …), kje se grb uporablja (štampiljke, občinske listine, priznanja in plakete 
občine) in v katerih situacijah (protokoli, srečanja, kot element celostne grafične podobe…). 
Določa se tudi, da o uporabi grba v primeru dvoma odloči župan.  
Z odlokom se določa tudi način uporabe grba, kadar se ga uporablja poleg drugega grba 
lokalne skupnosti oz. skupaj z grbom Republike Slovenije.  
 



V določilih poglavja o zastavi je zajet opis zastave, določeno je, da se uporablja zgolj v 
barvni obliki, v katerih primerih je zastava stalno izobešena in v katerih primerih se jo izobesi 
priložnostno. Določen je tudi način izobešanja zastave, kadar je izobešena skupaj z drugimi 
zastavami oz. skupaj z zastavo Republike Slovenije. 
 
S poglavjem o himni se določa, katera pesem je himna Občine Sodražica, na kakšen način 
in ob katerih priložnostih se himna predvaja.  
 
Občina Sodražica ima tudi potrditvene prvine, kamor sodijo občinske štampiljke. Z odlokom 
se določa, da so le-te izdelane po ustreznem državnem predpisu, ki določa, da so okrogle 
oblike z dvema zunanjima krožnicama, da poleg imena "Občina Sodražica", v spodnjem 
polkrogu navajajo tudi geslo štampiljke, v sredini štampiljke je upodobljen grb. Določa se 
tudi, katere so štampiljke, ki jih ima občina (gesla), ter da uporabo in hrambo štampiljk določi 
župan s posebnim aktom. 
 
Izvajanje določb odloka nadzoruje medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi prekrškovni 
organ po tem odloku.  
 
Skladno z Zakonom o prekrških se določajo globe za prekršek pravne osebe, samostojnega 
podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost (globa lahko 
znaša od 100 do 30.000 oz. 75.000 EUR), za odgovorne osebe pravne osebe ali odgovorno 
osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost (globa lahko znaša od 40 do 2.500 EUR), ter za posameznika (globa lahko znaša 
od 40 do 1.250 EUR). 

 
V prehodnih in končnih določbah je navedeno prehodno obdobje enega leta, v katerem 
morajo pravne in fizične osebe, ki že uporabljajo simbole in potrditvene prvine Občine 
Sodražica, le-te prilagoditi določilom tega odloka. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha 
veljati Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica (Uradni list RS št. 84/2001). 
 
Nov odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu. 
 

 
 

IV. PREDLOG SKLEPA 
 

Po obravnavi predlagam, da Občinski svet sprejme naslednji  
 

SKLEP 
 

Sprejme se Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica. 
 
 
 
 
Pripravil/a:        župan Občine Sodražica 
Darja Vetrih          mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 
  
 


