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Telefon: 07/35-65-360, faks: 07/35-65-365, e-pošta: obcina.semic@siol.net 

Številka: 007-04/2008-1 
 
 
Zadeva: Obravnava in sprejem predloga Odloka o grbu in zastavi Občine Semič – PRVA 
OBRAVNAVA 
 
Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18), 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/2006, popr. 112/2006) 
in 3. in 17. člena Zakona o prekrških (3/2007-UPB4, 29/2007 Odl.US: U-I-56/06-31, 58/2007 Odl.US: U-I-
34/05-9, 16/2008 Odl.US: U-I-414/06-7, 17/2008 (21/2008 popr.) je Občinski svet Občine Semič na ___. 
redni seji dne ____________ sprejel 
 
  

O D L O K 
o grbu in zastavi Občine Semič 

  
 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
  

1. člen 
  
Ta odlok določa grb in zastavo Občine Semič ter njun način uporabe. 
  

2. člen 
  
Grb in zastava Občine Semič se smeta uporabljati le v obliki in z vsebino, ki je določena s tem odlokom. 
  

3. člen 
  
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka. 
  
Sestavni del tega odloka je tudi vsebinska obrazložitev elementov, ki jih vsebuje grb. 
  

4. člen 
  
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo 
(obledelih barv, strgana, zmečkana, umazana). 
  

5. člen 
  
Občina Semič zavaruje grb in zastavo. Nihče drug ju ne sme uporabljati kot znamko, model oziroma 
vzorec ter za označevanje blaga in storitev. 
  

6. člen 
  
Grb in zastavo lahko izdelujejo obrtniki in podjetja, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost in na podlagi 
dovoljenja, ki ga izda direktor občinske uprave. 
 
  



II. NAČIN UPORABE GRBA IN ZASTAVE 
  

7. člen 
  
Grb Občine Semič se uporablja: 
– v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih občinskih organov, 
– v uradnih prostorih Občine Semič, 
– na svečanih sejah občinskega sveta. 

 
8. člen 

  
Grb Občine Semič se lahko uporablja tudi: 
  
– v uradnih prostorih javnih zavodov, 
– na prireditvah, ki predstavljajo občino, 
– na slovesnih listinah in priznanjih, ki jih podeljuje občina, 
– na oznakah in publikacijah, ki jih izdajajo organi občine, 
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih predmetih, ki jih za službene namene uporabljajo župan, 
podžupan, direktor občinske uprave ter člani občinskega sveta, 
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje Občine Semič, 
– kot nalepka na avtomobilskih tablicah, 
– v drugih primerih na podlagi posebnega dovoljenja in če uporaba grba ne nasprotuje določbam tega 
odloka. 
  

9. člen 
  
Podjetja in druge pravne ali fizične osebe, ki imajo sedež v Občini Semič, lahko zaprosijo, da se jim dovoli 
uporaba grba zlasti v: 
  
– zaščitnem znaku njihovega podjetja, 
– obliki našitkov in društvenih praporjih, 
– obliki spominkov in značk. 
  

10. člen 
  
Zastava Občine Semič je stalno izobešena na stavbi, kjer je sedež Občine Semič. 
 
Zastava Občine Semič se lahko stalno izobesi tudi na stavbah kjer se izvajajo dejavnosti, katerih 
izvajanje zagotavlja Občina Semič.  
 
Zastava Občine Semič se izobesi tudi na drugih mestih in sicer v počastitev državnih in občinskih 
praznikov, ob komemoracijah, ob kulturnih, športnih in drugih prireditvah, ob obiskih uradnih delegacij ter 
ob drugih podobnih priložnostih, pomembnih za občino. 
  
V primerih iz drugega odstavka tega člena se morajo izobešene zastave odstraniti najkasneje v 24 urah 
za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene. 
  

III. NADZORSTVO 
  

11. člen 
  
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje za to pristojni in za ta namen ustanovljen občinski ali 
medobčinski organ.  
  

IV. KAZENSKA DOLOČBA 
  

12. člen 
   
Z globo od 240 EUR do 480 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba:  
- če izdeluje grb ali zastavo v nasprotju z njuno grafično podobo opredeljeno s tem odlokom, 
- če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana, 
- če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom, 
- če izdeluje grb ali zastavo brez dovoljenja občine, 



- če uporablja grb ali zastavo brez dovoljenja občine, 
 
Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo do 300 EUR do 600 
EUR.  
Z globo od 80 EUR do 160 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega 
člena. 
 
Z globo od 100 EUR do 160 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.  
 
Z globo od 80 EUR do 160 EUR se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
 
  

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
  

13. člen 
  
Vloge za izdajo dovoljenja za izdelavo ter uporabo grba in zastave sprejema Občinska uprava 
Občine Semič. O vlogi odloči direktor občinske uprave Občine Semič. O izdaji dovoljenj se vodi 
evidenca izdanih dovoljenj.  
  

14. člen 
  
  
Odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. 
  
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o grbu in zastavi Občine Semič (Ur. l. RS, št. 
32/1997).  
  
  
Številka:  
Datum:   
  

Občinski svet občine Semič 
Ivan Bukovec, župan  

  
Priloga: 
   
Vsebinska obrazložitev elementov grba 
  
Grb tvorijo tipični elementi, ki predstavljajo identifikacijo 
občine na širšem, državnem nivoju. Stilizacija grozda poudarja 
vinogradništvo kot pomembno panogo v občini, zato grozd zavzema 
osrednji del grba. 
  
Pomemben del grba je tudi stiliziran lipov list, ki se v zgornjem 
delu obrne proti grozdu in zaigra vlogo vitice. Oblika lipovega 
lista sporoča, da je Občina Semič znana po številnih starih 
lipah, med katerimi je znamenita 600 let stara Kočka lipa. 
  
S tema dvema simboloma iz narave je poudarjena vsebinska vez med 
lipovim listom in grozdom, med tradicijo in sodobnostjo. 
  
 Grafični opis grba Občine Semič 
  
Grbovni ščit je zgoraj raven, oblika je standardna, sodobna. 
Kontura grbovnega ščita je bordo rdeča (HKS 28 K). Grbovno polje 
je belo oziroma pri slovesnejših izvedbah srebrno. 
  
V spodnji polovici grba je stiliziran grozd v enaki rdeči barvi 
 (HKS 28 K), za grozdom pa celotno grbovno polje obvladuje zelena 



silhueta lipovega lista, izrisana kot močnejša kontura (HKS 57 
K). Kontura lipovega lista se ne dotika grozda neposredno, med 
njima je del belega polja. 
  
Grbovni ščit in grozd sta postavljena simetrično, kontura 
lipovega lista je s svojim težiščem postavljena centralno. Napis 
Občina Semič je centralen, ker še posebej poudarja stabilnost 
celotnega znaka. 
  
Črno-bela rešitev se drži sistema barve grbovnega ščita, obroba 
ščita, grozd in kontura lipovega lista so črni, grbovno polje pa 
je belo. Za izjemne primere je mogoča tudi negativna izvedba - 
bel grozd in list na črni grbovni podlagi. 
  
Zastava Občine Semič je zelena (HKS 57 K), razmerje širine proti 
dolžini je 1:2,5. Pri vertikalni postavitvi zastave stoji grb 
sredinsko v zgornji polovici. 
  
Barvna lestvica 
Po Pantone lestvici je rdeča barva (okvir in grozd v grbu): 
1795 U (14 pts Pantone warm red 86,2, 2 pts Pantone Rub. red 12,3 
in 1/4 pts Pantone black 1,5) in 
zelena barva (osrednja krivulja v grbu): 
354 U (13 pts Pantone green 81,2 in 3 pts Pantone yellow 18,8). 
  
Tipografija je črna, po fontih programa Corel Draw se imenuje 
Lithograph normal. 
  
Zastava je zelena, isti ton kot osrednja krivulja v grbu. 
 
 
 
Obrazložitev:  
 
Občinski svet Občine Semič je na seji dne 28.04.1997 sprejel Odlok o grbu in zastavi Občine Semič (Ur. 
l. RS, št. 32/1997). 
 
Odlok je precej star in določene zadeve več niso aktualne. Iz navedenega razloga smatramo, da bi bilo 
zaradi boljše preglednosti in razumljivosti potrebno obstoječi odlok dopolniti in ga z dopolnitvami in 
spremembami sprejeti na novo. Spremembe členov odloka iz leta 1997, ki so vsebinske narave so v 
nadaljevanju obrazložene.  
 
V 6. in 8. členu smo spremenili besedno zvezo tajnik občine z direktor občinske uprave, tako kot je tudi 
opredeljeno v Statutu Občine Semič.  
 
V 10. členu smo dodali nov drugi odstavek, v kateremu smo navedli, da se zastava Občine Semič lahko 
stalno izobesi tudi na stavbah kjer se izvajajo dejavnosti, katerih izvajanje zagotavljata Občina Semič. 
Sprememba je posledica dejstva, da se določene dejavnosti izvajajo tudi izven prostorov, kjer je sedež 
Občine Semič. Tako je že sedaj stalno izobešena zastava na Brunskoletovi hiši, v prihodnosti bo verjetno 
tudi pred novim večnamenskim kulturnim centrom Semič in še na kakšni stavbi.  
 
V 11. členu smo želeli poudariti, da nadzor nad izvajanjem določb odloka izvaja občinski ali medobčinski 
organ. S takim določilom si še vedno omogočimo urejanje zadev s svojim organom, če se bo čez čas 
pokazalo, da ga potrebujemo.  
 
V 12. členu smo spremenili zneske iz SIT v EUR, pri tem smo upoštevali indeks rasti cen od 20.06.1997, 
ko je odlok začel veljati pa do 01.06.2008. Zneske smo zaokrožili na 10 EUR. Po zakonu o prekrških se 
sankcija za prekrške poimenuje globa. Globo je potrebno določiti v razponu od do ali pa v fiksnem 
znesku. Do sedaj je bila kazen navedena z besedo »najmanj« in znesek, kar ni ustrezno. V predlogu 
sprememb odloka je predlagano razpon globe od do. Za spodnjo mejo smo upoštevali star znesek 
(povišan za indeks rasti cen), zgornjo mejo pa predstavlja dvojna višina spodnjega zneska. V primeru 
določitve globe za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja 



dejavnost, določa zakon o prekrških minimalno globo 100 EUR, zaradi tega smo znesek zvišali na 100 
EUR.  
 
V 13. členu smo poskušali bolj natančno opredeliti oddajanje vlog in izdajo dovoljenj za izdelavo in 
uporabo grba in zastave.   
 
Z novim Odlokom o grbu in zastavi Občine Semič preneha veljati Odlok o grbu in zastavi Občine Semič 
(Ur. l. RS, št. 32/1997).  
 
Gradivu je priložen star odlok in preračun iz tolarjev v eure iz spletne strani statističnega urada RS.  
 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:  
 
Občinski svet Občine Semič sprejme predlog Odloka o grbu in zastavi Občine Semič v prvi 
obravnavi.  
 
 
 
 
Pripravila:        Občina Semič 
Tatjana Malnarič      Ivan Bukovec, župan 


