Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in
10. člena statuta občine Gornja Radgona (Ur. l. RS, št. 60/95), je Občinski svet občine
Gornja Radgona na seji, dne 20.03.1997, sprejel

ODLOK
o zastavi občine Gornja Radgona

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa zastava občine Gornja Radgona ter njena uporaba.
2. člen
Zastava se sme uporabljati le v obliki, vsebini in na način, ki je določen s tem odlokom.
3. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za
uporabo.
4. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da škoduje ugledu
občine.
Nihče drug je ne sme uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje
blaga in storitev.
5. člen
Zastavo lahko izdelujejo podjetja in obrtniki, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.
6. člen
Dovoljenje za izdelavo zastave, kot je določeno v 5. členu tega odloka, izda župan občine.
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II. ZASTAVA
7. člen
Zastava občine Gornja Radgona je pravokotne oblike, v razmerju 1:2 glede na širino in
dolžino. Sestavljena je iz dveh horizontalno ležečih, enako velikih barvnih ploskev, ki ju
razmejuje bela črta. Slednja teče iz levega roba zastave, spremlja spodnji del grba in se
nadaljuje v ravni črti, vse do desnega roba zastave. Ta bela črta je v razmerju 2:100 glede
na širino zastave in je njena horizontalna sredina.
Zgornja ploskev zastave je rumene, spodnja pa zelene barve, ki predstavljata sonce,
zorenje grozdja ter griče, značilne za to pokrajino.
Grb leži na sredini prve polovice zastave, to je na levi strani in to tako, da je polovica grba, v
katerem je sonce in grozd, v zgornjem polju. V spodnjem polju je spodnji del
grba.Horizontalna črna črta, ki razmejuje zgornji in spodnji del grba pa leži v višini, kjer se
začne rumeno polje zastave.
Modra notranjost grba se konča v isti višini, kot se konča zeleno polje zastave in prične
mejna bela črta.
Celoten grb je obrobljen s črno konturo, njegova višina pa je v razmerju glede na širino
zastave.
8. člen
Barve zastave občine Gornja Radgona so:
a) rumena HKS 2K
- zgornje polje zastave
- grozd v grbu
- ozadje grba v levem kotu zgoraj
b) zelena HKS 54K
- spodnje polje grba
c) modra HKS 44K
- valovnica v grbu
d) rdeča HKS 13K
- sonce v grbu
e) bela
- notranjost grba
- sončni žarki v grbu
- črta, ki deli rumeno in zeleno polje
f) črna
- notranji robovi grba.
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9. člen
Zastava občine Gornja Radgona je lahko stalno izobešena na zgradbi, kjer je sedež občine
Gornja Radgona, v sejni sobi občine, v prostoru, kjer se sklepajo zakonske zveze ter v
prostoru, kjer zaseda občinski svet.
10. člen
Zastava se izobesi v počastitev občinskega in drugih praznikov v krajevnih skupnostih na
območju občine Gornja Radgona, na predvečer praznika, sname pa se najkasneje v 24 urah
za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega je bila izobešena. Zastava občine Gornja
Radgona se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije,
na kulturnih in športnih prireditvah ter ob obisku uradnih delegacij.
11. člen
Kadar se zastava občine izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije, je zastava občine na
levi strani.
12. člen
Za pravilno uporabo zastave občine Gornja Radgona skrbi občinska uprava, ki daje tudi
potrebna pojasnila.

III. NADZORSTVO
13. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje komunalni nadzornik..

IV. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik,
ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če:
1. Uporablja zastavo v obliki in vsebini, ki je v nasprotju s tem odlokom (7. člen)
2. Uporablja zastavo, ki je poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (3. člen);
3. Če zastavo uporablja kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga in
storitev (4. člen);
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4. Če izobesi zastavo v nasprotju z 10. členom;
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in
fizična oseba, ki storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.

IV. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah občine Gornja Radgona, v
lokalnem časopisu Prepih.

Številka: 028-14/96-13
Datum: 21.03.1997

PREDSEDNIK
OBČINSKEGA SVETA
OBČINE GORNJA RADGONA:
Peter FRIDAU, l.r.
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