
 

URADNE OBJAVE OBČINE TOLMIN 

 

Datum objave:  05.12.1996, 

Kraj objave:   Uradno glasilo, ŠT.  19, 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Na podlagi 8. in 17. člena statuta občine Tolmin (Uradno glasilo št. 8/95) je občinski svet 

Občine Tolmin na seji dne 19.11.1996 sprejel 

 

 

ODLOK 

O GRBU IN ZASTAVI OBČINE TOLMIN 

 

 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Občina Tolmin ima grb in zastavo, ki se uporabljata v skladu z določbami tega odloka. 

Grb in zastava sta stalni oznaki Občine Tolmin, ki simbolizirata občino kot lokalno skupnost. 

 

2. člen 

 

Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega 

odloka.  

 

3. člen 

 

Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati: če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za 

uporabo. 

Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se kvari 

ugled občine Tolmin. 

 

4. člen 

 

Grba, zastave ali njunih sestavnih delov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav 

tako ne zavarovati ali uporabljati kot blagovno znamko, vzorec ali model za označevanje 

blaga in storitev. 

 

5. člen 

 

Če sta grb in zastava ob uradnih priložnostih, ki se odvijajo na območju občine Tolmin, 

postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z grbom in zastavo Republike Slovenije, 

morata biti grb in zastava Republike Slovenije postavljena na častno mesto.  

Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih, ki se odvijajo na območju občine Tolmin, 

postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z znamenji drugih občin ali tujih teritorialnih 

enot, morata biti postavljena na častno mesto.  

 



II. GRB 

 

6. člen 

 

Grb občine Tolmin ima v vodoravni smeri lomljeno črto, ki ponazarja grajsko trdnjavo in deli 

grb na dve polovici.  

V sredini gornje polovice grba je na rdeči podlagi z rumeno barvo označen plamen, ki 

ponazarja upor, v levem gornjem kotu je vpisana letnica 1713.  

V spodnji polovici grba je od desne proti levi na črni podlagi s srebrno barvo narisana biriška 

helebarda, nad njo pa od leve proti desni z enako barvo puntarske vile. 

Zelenomodro polje ponazarja reko Sočo. 

 

7. člen 

 

Grb občine se uporablja zlasti: 

- v pečatu, žigu občine in kot oznaka na uradnih dokumentih občine; 

- štampiljkah in oznakah dokumentov; 

- na avtomobilskih registrskih tablicah; 

- na poslopju in v uradnih prostorih občine; 

- na neprometnih oznakah, ki označujejo območje občine; 

- na prireditvah, ki jih organizira, se jih udeležuje ali ki predstavljajo občino; 

- na listinah ali priznanjih, ki jih v svečani obliki izdaja oziroma podeljuje občina; 

- na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih v službene namene 

uporabljajo funkcionarji in uslužbenci občine. 

 

8. člen 

 

Uporaba grba v namene izven določb 7. člena dovoljuje župan. V dovoljenju iz prejšnjega 

odstavka se lahko uporaba omeji samo za določen namen ali za določen čas. Dovoljenje se 

prekliče, če uporabnik ne upošteva pogojev, ki so v njem zajeti, če ne skrbi za primeren videz 

grba, ali če s svojim poslovanjem kvari ugled občine. 

 

9. člen 

 

Če se na območju občine grb občine uporablja poleg drugega grba,  mora biti gledano od 

spredaj, vselej na levi strani, razen kadar se uporablja skupaj z državnim grbom ali grbom 

druge države in v primerih določenih z zakonom. 

Če se na območju občine grb občine uporablja skupaj z dvema grboma, mora biti grb občine v 

sredini, razen če se uporablja skupaj z državnim grbom ali v primerih, določenih z zakonom.  

 

III. ZASTAVA 

 

10. člen 

 

Zastava občine Tolmin je zelenomodre barve, v zgornjem levem vogalu je odtisnjen grb 

občine.  

Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Detajlni prikaz razmerij je sestavni 

del tega odloka.  

 

11. člen 



 

Zastava se izobeša zlasti 

- v počastitev državnih in občinskega praznika; 

- ob pomembnejših kulturnih, športnih in drugih prireditvah; 

- ob uradnih obiskih tujih delegacij.  

 

12. člen 

 

Če je zastava občine izobešena poleg druge zastave mora biti, gledano od spredaj, na levi 

strani, razen kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih določenih 

z zakonom. Če je zastava občine izobešena skupaj z dvema drugima zastavama mora biti v 

sredini razen kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih določenih 

z zakonom.  

 

13. člen 

 

Namizna zastavica je obešena vedno navpično na stojalu.  

Namizna zastavica Občine Tolmin se uporablja: 

- v uradnih prostorih občine, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, kulturnih in športnih 

organizacijah ter 

- kot priložnostno darilo.  

 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 

 

14. člen 

 

Z denarno kaznijo od 10.000,00 do 40.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba: 

1. če izdeluje ali uporablja grb ali zastavo občine v nasprotju z njeno grafično podobo, 

opredeljeno s tem odlokom; 

2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo; 

3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da je krnjen ugled občine; 

4. če postavlja ali izobeša grb oziroma zastavo v nasprotju z določili odloka; 

5. če uporablja grb brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem. 

Za prekršek se kaznuje odgovorna oseba z denarno kaznijo od 5.000,00 do 25.000,00 SIT. 

 

 

15. člen 

 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinske inšpekcija.  

 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

16. člen 

 

Za pravilno uporabo grba in zastave skrbi občinska uprava, ki daje pojasnila, sprejema vloge 

in izdaja dovoljenja. 

 

17. člen 

 



Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu.  

 

Številka: 011-01/96 

Datum: 20.11.1996 

 

Predsednik sveta 

Metod Leban 

 

 

GEOMETRIJSKO IN LIKOVNO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE ZASTAVE 

OBČINE TOLMIN 

 

OPIS: 

 

Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dva (1:2). 

V zgornjem levem vogalu je odtisnjen grb občine. 

 

 
 

 

GEOMETRIJSKO IN LIKOVNO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE GRBA OBČINE 

TOLMIN 

 

OPIS 

 

Grb v obliki ščita ima v vodoravni smeri lomljeno črto, ki ponazarja grajsko trdnjavo in deli 

grb na dve polovici.  

V sredini gornje polovice grba je označen plamen, ki ponazarja upor, v levem gornjem kotu je 

vpisana letnica 1713.   

V spodnji polovici grba je od desne proti levi narisana biriška helebarda, nad njo pa od leve 

proti desni puntarske vile.  

V spodnji polovici grba je še valovito polje, ki ponazarja reko Sočo.  

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 


