Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB-1, 21/06 –
Odl. US in 60/07), tretjega odstavka 5. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07) je
Občinski svet Občine Straža na ___ redni seji dne ____________ sprejel

ODLOK O BLAGOVNI ZNAMKI OBČINE STRAŽA

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom se določi blagovna znamka (v nadaljnjem besedilu: znamka) Občine Straža (v
nadaljnjem besedilu: občina) ter njena uporaba.

II.

BLAGOVNA ZNAMKA
2. člen

Blagovna znamka (znamka) Občine Straža je nadgradnja in dodana vrednost ponudbe storitev Občine
Straža ter istočasno zaznamuje občino kot potencialno ruralno turistično destinacijo.
Osnovni elementi blagovne znamke so napis Straža, podoba človeške ribice in slogan: »Kraj topline,
zelenja in modrine.« Osnovna upodobitev blagovne znamke je v Prilogi 1 tega odloka.
Znamka se sme uporabljati le v oblikah in barvah z vsebino, ki jo določi Priročnik o uporabi blagovne
znamke, ki ga sprejme župan. Priročnik ima pravno naravo navodila.

III.

UPORABA ZNAMKE
3. člen

Znamka se sme uporabljati le v obliki in z vsebino ter na načine, ki so določeni v tem odloku in
priročniku iz 2. člena. Njena uporabnost ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu občine.
4. člen
Znamka se uporablja:
-

ob športnih in drugih tekmovanjih, kulturnih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih,
ki jih organizira občina, katerih pokrovitelj je občina, na katerih se občina predstavlja oziroma
katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih prireditev oziroma shodov;

-

na publikacijah organov občine, občinske uprave;

-

na spletnih straneh občine ob hkratni uporabi grba občine;

-

na plakatih ter informacijskih in pozdravnih tablah občine;

-

na urbani opremi v občini;

-

v obliki spominskih daril in značk ter na darilih občine;

-

v imenu pravne osebe, katere ustanoviteljica ali soustanoviteljica ali večinska lastnica je občina,
če tako določa ustanovitveni akt pravne osebe;

O uporabi znamke v primeru dvoma odloči župan.

IV.

POSEBNA UPORABA ZNAMKE OBČINE STRAŽA
5. člen

Uporaba znamke se lahko dovoli pravni osebi, samostojnemu podjetniku posamezniku, posamezniku,
ki samostojno opravlja dejavnost, društvom in pravnim osebam, katerih ustanoviteljica ali večinska
lastnica je občina, in sicer:
- v publikacijah;
- v obliki spominskih daril in značk;
- v drugih primerih za komercialne namene ali za namene oglaševanja v skladu z določili tega odloka.
6. člen
Za uporabo znamke v primeru iz 5. člena tega odloka je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda
direktor občinske uprave.
Prošnji za pridobitev dovoljenja za uporabo znamke mora prosilec predložiti dokumentacijo s
tehničnimi in grafičnimi podatki o uporabi znamke ter kratko predstavitvijo namena uporabe znamke
občine.
V dovoljenju se določijo pogoji in načini, pod katerimi se dovoli uporaba znamke, omeji uporaba za
določen namen in določi rok, v katerem je uporaba dovoljena.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan.
7. člen
Dovoljenje o uporabi znamke preneha veljati:
- če se odvzame;
- če se upravičenec pisno odpove uporabi znaka.
Dovoljenje se odvzame, če upravičenec znamke ne uporablja skladno s pogoji in načinom, določenimi
v dovoljenju.

V.

NADZOR
8. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja občinska inšpekcija.

VI.

KAZENSKE DOLOČBE
11. člen

Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja znamko v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled občine,
2. uporablja znamko brez dovoljenja,
3. uporablja znamko, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z globo 300 eurov se kaznuje odgovorna oseba pri osebi, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo 180 eurov se kaznuje fizična oseba (posameznik), ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

VII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen

Priročnik o uporabi blagovne znamke sprejme župan v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 00700-7/2012-5
Datum: _____________
Občina Straža
Župan
Alojz Knafelj, l. r.
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