OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Na podlagi določil 4. odstavka 7. člena in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
list RS št. 44/2012, 85/2015) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 22. seji dne
12.4.2017 sprejel
Odlok o simbolih Občine Ajdovščina
I. Splošne določbe
1. člen
Ta odlok določa simbole Občine Ajdovščina in ureja njihovo obliko, vsebino ter
uporabo.
2. člen
Simboli Občine Ajdovščina simbolizirajo Občino Ajdovščina (v nadaljevanju: občina)
kot samoupravno lokalno skupnost in označujejo pripadnost občini Ajdovščina.
Simboli občine so:
- grb Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: grb),
- zastava Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: zastava),
- županska protokolarna ovratnica Občine Ajdovščina (v nadaljevanju:
županska ovratnica).
3. člen
Simboli občine se smejo uporabljati le v obliki, vsebini ter na način, kot je določen v
tem odloku in njegovih prilogah. Uporabljati se jih mora na časten način in tako, da
njihova uporaba ne škoduje ugledu in dostojanstvu občine.
Skrbnik simbolov občine je urad župana, ki hrani izvirnike njihovih upodobitev in skrbi
za njihovo pravilno uporabo.
II. Grb
4. člen
Grb je upodobljen v obliki španskega ščita, katerega dno se zaključi polkrožno, zgornji
del grba pa tvori enakokraki trikotnik s štirimi cinami na desni stranici in predstavlja
stolp nekdanje rimske utrdbe. Nagnjen za 45 stopinj simbolizira moč in dinamiko
naravnega pojava burje ter klimatske posebnosti občine. Siva in bela barva
simbolizirata kamen, ki je močno prisoten v naravni in kulturni krajini. Zgornji del grba
se na dnu zaključi s črto v obliki vala. V spodnjem delu grba se linija valovite črte z
naraščajočimi razmaki še dvakrat ponovi in tako ustvarja tri valovite pasice, katerih

površina se proti dnu grba enakomerno povečuje. Valovite pasice v treh odtenkih
zelene simbolizirajo valovanje deroče reke Hubelj in geografsko podobo doline. Ob
robu spodnjega dela grba se v polkrožni postavitvi pojavlja logotip OBČINA
AJDOVŠČINA, izpisan z velikimi tiskanimi črkami.
Grafična podoba grba z navodili za njegovo uporabo je določena v prilogi tega odloka.
5. člen
Grb se uporablja:
- v žigih občine,
- v oznakah dokumentov in elektronski pošti občinskih funkcionarjev, organov
občine in njihovih delovnih teles ter direktorja in uslužbencev občinske uprave
(v nadaljevanju: organi občine),
- na priznanjih občine,
- na županski ovratnici,
- na in v poslopjih, v katerih so uradni prostori organov občine,
- v sejnih sobah in dvoranah občine,
- na vabilih, čestitkah, vizitkah in uradnih izkazih, ki jih uporabljajo organi
občine,
- na značkah in darilih občine,
- na publikacijah, plakatih in promocijskih materialih organov občine,
- na uniformah, delovnih oblekah ali delovni opremi uradnih oseb občinske
uprave občine ali medobčinske uprave,
- na spletnih straneh občine in njenih krajevnih skupnosti,
- na obvestilnih tablah in oglasnih deskah občine,
- na obvestilni signalizaciji in urbani opremi, ki označuje občino Ajdovščina,
- v javnih glasilih občine,
- na srečanjih, prireditvah in tekmovanjih, katerih organizator, soorganizator ali
udeleženec je občina,
- v publikacijah ter promocijskih in drugih informativnih gradivih pravnih oseb, katerih
ustanovitelj je občina,
- v primerih, ko občina s pogodbo zaveže prejemnika sredstev občine k uporabi grba,
- v drugih podobnih primerih, pomembnih za občino, če uporaba grba ni v nasprotju
s tem odlokom.
6. člen
Če se grb uporablja poleg drugega grba ali znaka, mora biti, gledano od spredaj, na
levi strani.
Če se grb uporablja skupaj z dvema drugima grboma ali znakoma, mora biti, gledano
od spredaj, v sredini.

Če se grb uporablja skupaj z več drugimi grbi ali znaki, mora biti grb na prvem mestu
v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani.
Določila prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena veljajo v primerih, ko se grb
ne uporabi skupaj z grbom Republike Slovenije. Če se grb uporabi skupaj z grbom
Republike Slovenije, se ga uporabi po določilih predpisa, ki ureja uporabo grba
Republike Slovenije.
Določila predhodnih odstavkov tega člena se ne uporabljajo, če je v zvezi z
izvajanjem posameznih projektov določeno ali dogovorjeno drugače na podlagi
drugih predpisov.
7. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati:
- če njegova uporaba ni skladna z grafično podobo ali pravili za njegovo uporabo,
ki so določena v prilogi tega odloka,
- če je poškodovan ali kako drugače neprimeren za uporabo.
Grba ni dovoljeno zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec ter za
označevanje blaga ali storitev.
III. Zastava
8. člen
Osnovna elementa zastave sta grb z logotipom OBČINA AJDOVŠČINA, ki se v
predpisani barvni kombinaciji, s črno obrobo grba in s črno barvo izpisanega logotipa,
pojavlja na spodnjem delu zastave, ter sivobela podlaga kot sekundarni razpoznavni
element. Podlago zastavine rute tvori na beli osnovi upodobljena stilizirana silhueta
stolpa s štirimi cinami, povezana z valovitimi črtami, ki v enakomernem in
neprekinjenem vzorcu sive barve poteka po njeni celotni površini.
Zastava se uporablja samo v barvni obliki. Razmerje višine proti širini je 2:1.
Slikovni prikaz zastave je določen v prilogi tega odloka.
9. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža občine, v uradnih prostorih župana,
v prostoru, kjer zaseda občinski svet in ob obeležju v Dvorani prve slovenske vlade v
Ajdovščini, lahko pa je stalno izobešena tudi na in v stavbah prostorov krajevnih
skupnosti ter pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je občina.

10. člen
Zastava se izobesi ob naslednjih priložnostih:
- ob občinskem prazniku, praviloma skupaj z zastavo Republike Slovenije in
zastavo Evropske unije,
- ob državnih praznikih, na način, ki ga določa zakon, ki ureja uporabo zastave
Republike Slovenije,
- ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in drugih srečanjih, prireditvah in
dogodkih različnega žanra, katerih organizator, soorganizator ali udeleženec je
občina,
- ob predstavljanju občine v zadevah mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih
lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se občina
predstavlja, oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih srečanj,
- v primerih, ko občina finančno ali na drug način podpre projekt ali dogodek,
- v drugih primerih, ki so pomembni za občino Ajdovščina.
Zastave se izobesijo na javne drogove za izobešanje zastav, na poslopja in javne
zgradbe ter na in v prostore, kjer potekajo dogodki.
Zastave se ob praznikih iz prvega odstavka tega člena lahko izobesijo tudi na drugih
javnih objektih, na drugih primernih javnih mestih ter na stanovanjskih hišah.
V primeru dvoma, o izobešanju zastav odloči župan.
11. člen
V primeru žalovanja se zastava izobesi na pol droga, če pa to ni mogoče, na drug
primeren način, v skladu z običaji.
12. člen
Zastave se odstranijo najkasneje naslednji dan za tem, ko je prenehal razlog, zaradi
katerega so bile izobešene. Če zaradi objektivnih razlogov to ni mogoče, se zastave
odstranijo takoj, ko ti razlogi prenehajo.
13. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati:
- če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana,
- na način, ki je v nasprotju s tem odlokom,
- če krni ugled občine Ajdovščina.
14. člen
Zastava se lahko izobesi le skupaj z zastavo Republike Slovenije.

IV. Županska ovratnica
15. člen
Županska ovratnica je simbol občine, ki predstavlja županovo poslanstvo.
Osrednji element županske ovratnice je grb občine. Nosilni elementi so ploščice, ki s
svojo obliko označujejo temeljne značilnosti občine Ajdovščina. Likovno izražene
vijugaste oblike, ki tečejo čez celotne vezne člene, ponazarjajo burjo ter hkrati
označujejo karakteristike dinamične sodobnosti in tradicije gospodarskega razvoja.
Slikovni prikaz županske ovratnice je določen v prilogi tega odloka.
16. člen
Župan pridobi pravico nošenja županske ovratnice s potrditvijo mandata župana.
Župan nosi župansko ovratnico na protokolarnih svečanostih občinskega,
medobčinskega, regijskega, državnega ali mednarodnega pomena, kadar oceni, da je
to primerno, ali je to dogovorjeno z drugimi udeleženci takšnih svečanosti.
Protokolarni svečanosti občinskega pomena, na katerih župan nosi župansko
ovratnico, sta predvsem slovesna prisega po potrditvi njegovega mandata ter
slavnostna seja občinskega sveta ob občinskem prazniku, in sicer najmanj v času
podeljevanja priznanj.
Župan lahko nosi župansko ovratnico tudi pri drugih ceremonialnih opravilih.
V. Končna določba
17. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 030-0001/2017
Datum: 12.4.2017
Tadej Beočanin
Župan

Priloga 1: Grafična podoba grba Občine Ajdovščina z navodili za uporabo
Priloga 2: Slikovni prikaz zastave Občine Ajdovščina
Priloga 3: Slikovni prikaz županske protokolarne ovratnice Občine Ajdovščina

GRB OBČINE
Grb Občine Ajdovščina je mlajšega izvora,
je odraz časa, v katerem je nastal, in
zgodovine, ki jo pripoveduje.
Upodobljen je v obliki španskega ščita,
katerega dno se zaključi polkrožno, zgornji
del grba pa tvori enakokraki trikotnik s
štirimi cinami na desni stranici. Zgornji del
grba predstavlja stolp nekdanje rimske
utrdbe, nagnjen za 45 stopinj pa
simbolizira moč in dinamiko naravnega
pojava burje, klimatske posebnosti občine.
Siva in bela barva simbolizirata kamen, ki
je močno prisoten v naravni in kulturni
krajini. Zgornji del grba se na dnu zaključi
s črto v obliki vala.
V spodnjem delu grba se linija valovite
črte z naraščajočimi razmaki še dvakrat
ponovi in tako ustvarja tri valovite pasice,
katerih površina se proti dnu grba
enakomerno povečuje. Valovite pasice v
treh odtenkih zelene simbolizirajo
valovanje deroče reke Hubelj in
geografsko podobo doline, ki je na eni
strani obrobljena z visokimi gorskimi
grebeni, na drugi pa s kopastim
vinorodnim gričevjem.
Ob robu spodnjega dela grba se v
polkrožni postavitvi pojavlja logotip
OBČINA AJDOVŠČINA. Izpisan z velikimi
tiskanimi črkami ene od osnovnih klasičnih
tipografij lepo dopolnjuje cine v zgornjem
delu grba.

1.1.

GRB OBČINE AJDOVŠČINA
osnovna elementa grafične
konstante
grb in logotip

Grb in logotip sta osnovna elementa
grafične konstante. Grb v izjemno redkih
primerih, kot so opisani v priročniku, lahko
stoji samostojno. Nikakor pa to ne velja za
logotip, ki mora biti vedno uporabljen
skupaj z grbom.

primarna barvna različica

sekundarna barvna različica

črno bela različica

1.2.

GRB OBČINE AJDOVŠČINA
barvna reprodukcija - pozitiv
primarna barvna različica
Primarna barvna različica se uporablja za
vse vrste aplikacij v barvnem tisku.
zelena spot color
Pantone 362
40 %
Pantone 362
70 %
Pantone 362
100 %
črna spot color
Pantone black 100 %

Barvni odtenek zelene barve lahko
odstopa zaradi karakteristik papirja, na
katerem se barva tiska, ali pa zaradi
tehnike tiska.
spot color
V spot color tehnologiji se tiskata s Pantone
kodo definirani zelena in črna barva.
Barvi sta tiskani s polnim nanosom in v
točno določenih rastrih.
zelena spot color
Pantone 362 100 %
Pantone 362 70 %
Pantone 362 40 %
črna spot color
Pantone black 100 %

zelena process color
C 30 %
M 0%
Y 40 %
K 4%
C
M
Y
K

53 %
0%
70 %
8%

C
M
Y
K

76 %
0%
100 %
11 %

črna process color
C 0%
M 0%
Y 0%
K 100 %

process color
V tehnologiji štiribarvnega tiska dosežemo
samo približek kodirane Pantone zelene
barve.
Štiribarvni tisk z natančno določenim
odstotkom rastrov štirih osnovnih
standardnih barv na odtisu sestavi želeno
črno in zeleno procesno barvo.

1.3.

GRB OBČINE AJDOVŠČINA
barvna reprodukcija - pozitiv
sekundarna barvna različica

zelena spot color
Pantone 362 40 %
Pantone 362 70 %
Pantone 362 100 %

srebrna spot color
Pantone 877 100 %

Sekundarna barvna različica se uporablja
za posebej predpisane korespondenčne
materiale in posebne priložnostne
tiskovine.
spot color
V spot color tehnologiji se tiskata s Pantone
kodo definirani zelena in srebrna barva.
Barvi sta tiskani s polnim nanosom in v
točno določenih rastrih.
zelena spot color
Pantone 362 100 %
Pantone 362 70 %
Pantone 362 40 %
srebrna spot color
Pantone 877 100 %

zelena process color
C 30 %
M 0%
Y 40 %
K 4%
C
M
Y
K

53 %
0%
70 %
8%

C
M
Y
K

76 %
0%
100 %
11 %

srebrna spot color
Pantone 877
100%

process color
V tehnologiji štiribarvnega tiska dosežemo
samo približek kodirane Pantone zelene
barve.
Štiribarvni tisk z natančno določenim
odstotkom rastrov štirih osnovnih
standardnih barv na odtisu sestavi želeno
zeleno procesno barvo.
Srebrne barve ni možno tiskati v tehniki
štiribarvnega tiska in se tiska vedno kot
posebna - spot barva.

1.4.

GRB OBČINE AJDOVŠČINA
barvna reprodukcija - negativ
primarna barvna različica

zelena spot color
Pantone 362
40 %
Pantone 362
70 %
Pantone 362
100 %
siva spot color
Pantone
Cool Gray 6
100 %
podložna bela

Izjemoma se lahko v določenih primerih
uporabi negativ primarne barvne različice.
Kadar je le mogoče, se namesto nje
uporabi enobarvno različico grba v
negativu.
Negativ primarne barvne različice se
razlikuje od pozitiva v tem, da se črna
zamenja s sivo.
Kadar se tiska na obstoječe temne
materiale, je obvezna podložna bela.
spot color
V spot color tehnologiji se tiskata s Pantone
kodo definirani zelena in siva barva.
Barvi sta tiskani s polnim nanosom in v
točno določenih rastrih.
zelena spot color
Pantone 362 100 %
Pantone 362 70 %
Pantone 362 40 %

zelena process color
C 30 %
M 0%
Y 40 %
K 4%
C
M
Y
K

53 %
0%
70 %
8%

C
M
Y
K

76 %
0%
100 %
11 %

siva process color
C 0%
M 0%
Y 0%
K 38 %
podložna bela

siva spot color
Pantone Cool Gray 6 100 %
process color
V tehnologiji štiribarvnega tiska dosežemo
samo približek kodirane Pantone zelene in
sive barve.
Štiribarvni tisk z natančno določenim
odstotkom rastrov štirih osnovnih
standardnih barv na odtisu sestavi želeno
sivo in zeleno procesno barvo.

1.5.

GRB OBČINE AJDOVŠČINA
barvna reprodukcija - negativ
sekundarna barvna različica

zelena spot color
Pantone 362
40 %
Pantone 362
70 %
Pantone 362
100 %

srebrna spot color
Pantone 877
100 %

Izjemoma se lahko v določenih primerih
uporabi negativ sekundarne barvne
različice.
Kadar je le mogoče, se namesto nje
uporabi enobarvno različico grba v
negativu.
Kadar se tiska na obstoječe temne
materiale, je obvezna podložna bela.
spot color
V spot color tehnologiji se tiskata s Pantone
kodo definirani zelena in siva barva.
Barvi sta tiskani s polnim nanosom in v
točno določenih rastrih.
zelena spot color
Pantone 362 100 %
Pantone 362 70 %
Pantone 362 40 %
srebrna spot color
Pantone 877 100 %

zelena process color
C 30 %
M 0%
Y 40 %
K 4%
C
M
Y
K

53 %
0%
70 %
8%

C
M
Y
K

76 %
0%
100 %
11 %

srebrna spot color
Pantone 877
100 %

process color
V tehnologiji štiribarvnega tiska dosežemo
samo približek kodirane Pantone zelene
barve.
Štiribarvni tisk z natančno določenim
odstotkom rastrov štirih osnovnih
standardnih barv na odtisu sestavi želeno
zeleno procesno barvo.
Srebrne barve ni možno tiskati v tehniki
štiribarvnega tiska in se tiska vedno kot
posebna - spot barva.

1.6.

GRB OBČINE AJDOVŠČINA
črno bela reprodukcija
pozitiv in negativ

črno bela reprodukcija
pozitiv

V črno belem tisku sta grb in logotip v črni
barvi. Nikoli ga ne tiskamo v rastru.
Pozitivna izvedba tiska je primarna (znak
in logotip v črni barvi na svetlem ozadju).
V izjemnih primerih, kadar imamo na
razpolago za odtis samo eno Pantone
barvo, pa se lahko odtisne v tej barvi.
Črtna reprodukcija grba ni dovoljena.

črno bela reprodukcija
negativ

1.7.

GRB OBČINE AJDOVŠČINA
minimalni prostor

H/2

H/6

Minimalni prostor okoli grba je opredeljen
z enoto širine grba.
Znotraj definiranega minimalnega prostora
ni dovoljena uporaba drugih tipografskih
simbolov (tekst).

H

H/2

H/2

H

H/2

H/2

H/6

H/2

1.8.

GRB OBČINE AJDOVŠČINA
lestvica velikosti
Zadnja kritična meja velikosti, odvisna od
tehnike in kvalitete tiska, je 12 mm (višina
grba z logotipom).
Pod to mejo logotip ni več čitljiv, zato se za
manjše velikosti uporablja samo grb, brez
logotipa.

12 mm

1.9.

GRB OBČINE AJDOVŠČINA
nedovoljena uporaba
Črtna reprodukcija grba ni dovoljena.

nepravilno

pravilno

pravilno

Grb Občine Ajdovščina ne more biti
sestavni del drugega znaka.
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