
Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 
in 51/10) in 6. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), je Občinski svet Občine 
Cerkno na svoji 7. redni seji, dne 22.2.2012, sprejel  
 
 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O GRBU IN ZASTAVI OBČINE CERKNO 

 

 

1. člen 

 
 V Odloku o grbu in zastavi Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 57/09) se spremeni naslov odloka, ki 
se po novem glasi »Odlok o simbolih Občine Cerkno«.  
 

2. člen 

 
Spremeni se 1. člen tako, da se po novem glasi: »Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Cerkno, ki 
sta simbola Občine Cerkno ter njuno uporabo. Odlok ureja tudi župansko verigo, ki je znamenje 
županskih časti ter njeno uporabo.«.   
 

3. člen 

 
Pred poglavjem »V. Celostna grafična podoba Občine Cerkno« se doda novo poglavje, ki se glasi 
»V. Županska veriga«. Poglavja, ki sledijo se ustrezno preštevilčijo. 
 

4. člen 
 
Za novim V. poglavjem se dodata naslednja nova člena: 

 
»22. člen 

 
Županska veriga z grbom je znamenje županskih časti Občine Cerkno. 
 
Predmetno je županska veriga bolj ali manj dragocena, iz srebrne ali zlate kovine umetelno skovana 
in pletena okrasna veriga, ki je položena županu oziroma županji preko ramen tako, da je speta na 
hrbtni strani, na prsih pa jo spenja kolana z vgraviranim barvnim občinskim grbom. 
 
Pojmovno je županska veriga: 
- simbol zaupanja občanov v izvoljeno osebo-osebnost župana oziroma županje, 
- simbol zaupanja občanov v vodstvo občine, ki jo župan oziroma županja zastopa in predstavlja, 
- simbol županove odgovornosti svojim občanom, 
- simbol županove odgovornosti višjim državnoupravnim forumom, 
- simbol županske časti. 
 

23. člen 
 

Župan oz. županja pridobi pravico nošenja županske verige s potrditvijo županskega mandata.  
 
Županova dolžnost je, da odet z župansko verigo nastopa na vseh svečanostih občinskega, 
medobčinskega, regijskega, državnega in meddržavnega pomena, posebno kadar gre za nastope, 
kjer je župan dolžan predstavljati svojo skupnost. V občinskem merilu so to naslednje priložnosti: 
slavnostne občinske seje, posvetne in cerkvene svečanosti ter drugi za občino pomembni dogodki. 
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V medobčinskem, regijskem in državnem merilu je župan dolžan s simbolom svoje časti ovrednotiti 
predvsem svečani čas nekega dejanja.« 
 
Sedanji 22. člen in ostali se ustrezno preštevilčijo. 
 

5. člen 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 900-0007/2012-2 
Cerkno, dne 2. februarja 2012 
 Župan  

Občine Cerkno 
Miran Ciglič 

 
 


