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Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLSUPB2, ZLS-O, ZLS-P, ZLS-R (Ur. l. RS, št. 94/2007, 76/2008,
79/2009, 51/2010, 40/2012), Zakona o prekrških ZP-1-UPB8
(Ur. l RS, 29/2011, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/2014 –
odl. US ) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Hoče–Slivnica (MUV,
št. 6/2010 in 19/2010), je Občinski svet Občine Hoče–Slivnica,
na svoji 11. redni seji, dne 25. maja 2016, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi
Občine Hoče–Slivnica
1.člen
V Odloku o grbu in zastavi Občine Hoče–Slivnica (MUV, št.
11/2011) se besedilo 13. člena spremeni tako, da se novi 13. člen
glasi:
Opis zastave, splošno: osnovno polje zastave Občine Hoče-Slivnica je belo. Glavna atributa sta dva: občinski grb z napisom
»Občina Hoče-Slivnica, ki ga objema drugi atribut – znak Občine Hoče-Slivnica.
OPIS ZASTAVE: Zastava Občine je pravokotne oblike, razmerje njene višine »V« proti dolžini« L je tri proti ena oziroma:
V:L=3:1.
Detajli kot so razmerja, barvna shema in tipografija so določeni v Celostni grafični podobi Občine Hoče-Slivnica.
2.člen
V Odloku o grbu in zastavi Občine Hoče–Slivnica (MUV, št.
11/2011) se besedilo 14. člena spremeni tako, da se nov 14. člen
glasi:
Zastava je lahko izobešena na vertikalnem drogu ali jamboru. Ta je lahko nagnjen, a mora biti kot med drogom in podlago
najmanj 45°. Zastava mora biti obrnjena tako, da je, če gledamo
proti njej, drog na levi strani, ruta pa na desni. Če je postavitev
obratna, pomeni, da jo gledamo z zadnje strani. Izobesimo lahko več zastav, drugo ob drugi. Minimalni razmik mora biti vsaj
daljši od dolžine rute zastave. S tem onemogočimo poškodbe, ko
zastava plapola v vetru.
Zastava ima le vertikalno obliko, zato se je ne sme izobesiti
v horizontalni obliki, saj je v takem primeru grb obrnjen nepravilno.
Na vertikalno izvešeni zastavini ruti je rumeni del znaka zmeraj zgoraj, zeleni del pa spodaj. Grb z napisom je pozicioniran v
vmesnem prostoru. Pri tem je potrebno upoštevati razmerja.
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3.člen
Ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene.
4.člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
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