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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža
Zadeva:

Dopolnjen predlog Odloka o blagovni znamki Občine Straža obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem v drugi obravnavi

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010
Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF)
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08)

Predlagatelj:

Župan Alojz Knafelj

Poročevalec:

Dušan Krštinc

Obrazložitev:

Na 14. seji občinskega sveta je bila opravljena prva obravnava Odloka o
blagovni znamki Občine Straža, na kateri je bil sprejet sklep, da se pred drugo
obravnavo odloka opravi javna obravnava blagovne znamke.
Javna obravnava je potekala od 29. 05. do 22. 06. 2012. V času javne
obravnave je občina organizirala tudi javno razpravo, dne 20. 06. 2012, ob 16.
uri, v sejni sobi občine. V času javne obravnave so se lahko dajale pisne
pripombe oz. pobude z možnostjo identifikacije vlagatelja (podpis).
V času javne obravnave so bili posredovani trije predlogi v zvezi z blagovno
znamko, ki si jih lahko preberete v prilogah 2 - 4.
Po preučitvi prejetih predlogov smo se odločili, da predlagamo v drugi
obravnavi občinskemu svetu v sprejem identičen predlog odloka s človeško
ribico kot osrednjim elementom blagovne znamke. Podoba človeške ribice
vsebuje namreč naslednje simbole:
- Človeškost - z veliko začetnico
- rariteto
- harmonijo
- prilagoditev
- povezanost
- pozitivno energijo
- prijaznost

-

varnost
- izjemnost
- pomirjenost
- aktivnost
Vsi pozitivni simboli prevladajo nad morebitno značilnostjo, da živi človeška
ribica v hladu in temi.
Nasprotno pa predlagane podobe raka jelševca kot osrednjega elementa
blagovne znamke nismo upoštevali iz naslednjih razlogov:
- rak kot negativni simbol, ki prevlada kljub morebitnim drugim pozitivnim
pomenom,
- uporaba simbola v logotipu Liste krajanov Občine Straže.
Menimo, da je dobro blagovno znamko sprejeti čim hitreje, da ne bi podobe
človeške ribice uporabila že kakšna druga občina oz. institucija.
Finančne posledice:

Odlok ne bo povzročil posebnih finančnih posledic.

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o blagovni znamki Občine Straža.

Župan Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Priloge:
- Dopolnjen predlog Odloka o blagovni znamki Občine Straža
- Priloga 1
- Priloga 2
- Priloga 3
- Priloga 4

