Na podlagi 10. č
lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS š
t. 72/93, š
t. 6/94 –
odloč
ba US RS š
t. U-I-13/94 – 65, š
t. 45/94 – odloč
ba US RS š
t. U-I- 144/94 – 18. š
t.
57/94, 14/95 – odloč
ba US RS š
t. U-I-285/94 – 105) in na podlagi druge alinee drugega
odstavka 17. č
lena in 9. člena Statuta Obč
ine Ivanč
na Gorica (Uradni vestnik Obč
ine
Ivanč
na Gorica š
t. 1/95) je Obč
inski svet Obč
ine Ivanč
na Gorica na 16. seji dne 11.04.
1996 sprejel

ODLOK
o grbu Obč
ine Ivanč
na Gorica
1. č
len
S tem odlokom se določajo barva in oblika grba Obč
ine Ivančna Gorica (v nadaljnjem
besedilu: grb, Občina)) in pogoji za njegovo izdelavo in uporabo.
2. č
len
Grb ima obliko š
č
ita, z zlato rumeno obrobo. Na dnu š
č
ita, ki je zelene barve, stoji č
rno
bel miljnik z nastavkom. Podoba in barva grba je določ
ena z grafično prilogo, ki je
sestavni del tega Odloka.
3. č
len
Grb se mora uporabljati na način, ki je določen s tem Odlokom, javnim redom ali
zakonom.
Grba ni dovoljeno uporabljati, č
e je poš
kodovan ali po zunanjosti neprimeren za
uporabo.
4. č
len
Grb se uporablja:
1. v peč
atu, š
tampiljki, oznaki dokumentov in drugih znakih Obč
ine;
2. na sveč
anih listinah, ki jih izdaja Občina;
3. na prireditvah, ki predstavljajo Obč
ino;
4. v uradnih in sejnih prostorih Obč
ine.
Grb odtisnjen na pisemskem papirju, pismu, ovitku ali vizitki lahko uporabljajo župan in
podž
upan Obč
ine, predsednik in č
lani Obč
inskega sveta Obč
ine ter tajnik Obč
ine v
zadevah, ki se nanaš
ajo na opravljanje njihovih funkcij.
Grb lahko uporabljajo v peč
atih krajevne skupnosti iz območ
ja obč
ine, v kolikor je
pridobljeno soglasje Občinskega sveta.
Politič
ne organizacije, podjetja, zavodi, druš
tva in druge organizacije ter skupnosti s
sedež
em v obč
ini lahko uporabljajo grb v svoji firmi oziroma imenu, zaš
čitnem znaku,
naš
itkih, značkah, praporih, uniformah, svečanih listinah ipd. na podlagi dovoljenja, ki
ga izda Županstvo Obč
ine.

5. č
len
Če se grb ob uradnih priložnostih uporablja skupaj z drugimi grbi ali znamenji, mora biti
postavljen na č
astno mesto, č
e ni s tem Odlokom ali zakonom drugač
e določ
eno.
Če se grb uporablja poleg drugega grba oziroma znaka, mora biti gledano od spredaj
vedno na levi strani, razen, kadar se uporablja skupaj z grbom drž
ave in v drugih
primerih določ
enih z zakonom.
Če se grb uporablja skupaj z dvema grboma oziroma znakoma, mora biti grb v sredini,
razen, kadar se uporablja skupaj z državnim grbom in v drugih primerih določ
enih z
zakonom.
6. č
len
Grb lahko izdelujejo na podlagi dovoljenja Županstva Obč
ine obrtniki in podjetja, ki
imajo registrirano ustrezno dejavnost.
Grb lahko izdelujejo v komercialne namene na podlagi dovoljenja Županstva Občine. V
določ
bi, s katero se dovoljuje izdelava, se določ
i tudi nadomestilo, ki je prihodek
prorač
una Obč
ine.
7. č
len
V določ
bi s katero se dovoljuje izdelava in uporaba grba, se določ
ijo pogoji ter omejitve
izdelave in uporabe.
Izdano dovoljenje iz 6. člena in 1. odstavka tega č
lena lahko ž
upanstvo preklič
e, č
e
ugotovi, da uporabnik ne upoš
teva vseh predpisanih pogojev in omejitev izdelave in
uporabe grba ali če s svojim poslovanjem š
kodi ugledu občine.
8. č
len
Za izvajanje tega Odloka skrbi Županstvo Obč
ine.
Županstvo Obč
ine daje potrebna pojasnila odloča o zadevah v zvezi z izdelavo in
uporabo grba in opravlja druga strokovna in administrativna opravila v zvezi s tem
Odlokom.
9. č
len
Izvirnik grba obč
ine se hrani na ž
upanstvu. Za uporabo izvirnika grba je odgovoren
tajnik Obč
ine.
10. č
len
Z denarno kaznijo do 100.000,00 SIT se kaznuje za prekrš
ek pravna oseba, odgovorna
oseba pravne osebe, zasebnik ali fizič
na oseba, č
e izdeluje ali uporablja grb v nasprotju s
3. in 6. č
lenom tega odloka.

11. č
len
Ta Odlok se objavi v Uradnem vestniku Obč
ine Ivančna Gorica in zač
ne veljati 8. dan
po njegovi objavi.
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