
             

                            
           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 
OPĆINSKO VIJE ĆE 
KLASA: 017-01/07-01/01 
UR.BROJ:2197/03-07-4 
Krapinske Toplice, 14.12.2007. 2007.g. 
 
 
 

Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 
br. 33/01. 60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 4. i 31. Statuta Općine Krapinske 
Toplice («Službeni glasnik» Krapinsko-zagorske županije br. 16/01 i 12/02), uz prethodno 
odobrenje Središnjeg državnog ureda za upravu Ministarstva pravosuña, uprave i lokalne 
samouprave Klasa: UP/I-017-01/07-01/24, Ur.broj: 515-10/06-07-3 od 28.09.2007.g., 
Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na  19.  sjednici održanoj  14. prosinca 2007.g. 
donijelo je 
 
 

   O     D     L     U     K     U 
                           o grbu i zastavi Općine Krapinske Toplice 

 
 
I  OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1 
Ovom Odlukom o grbu i zastavi Općine Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu : 

Odluka) utvrñuje se opis i uporaba grba i zastave Općine Krapinske Toplice, te način i zaštita 
njihove uporabe. 
 

 Članak 2 
Grbom i zastavom predstavlja se Općina Krapinske Toplice i izražava se pripadnost 

Općini Krapinske Toplice. 
 

 Članak 3 
Grb i zastava mogu se rabiti u obliku i prema opisu koju se utvrñeni u ovoj Odluci na 

način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Općine Krapinske Toplice. 
 

Članak 4 
U grb ili zastavu ne može se ništa upisati odnosno ispisati, niti se mogu mijenjati. 

Iznimno, ako je to ovom Odlukom propisano grb ili zastava Općine Krapinske Toplice mogu 
se rabiti kao sastavni dio drugih amblema odnosno znakova. 
 
 
 



 
Članak 5 

 Zabranjeno je javno isticati dotrajali , neuredni, poderani ili na drugi način oštećeni 
grb ili zastavu. 
 Grb ili zastava iz stavka 1. ovog članka povlače se iz uporabe. 
 

Članak 6 
 Uporaba grba i zastave slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu (likovnom, 
glazbenom) i u odgojno-nastavne svrhe, pod uvjetom da se ne vrijeña ugled i dostojanstvo 
Općine Krapinske Toplice.  
 
 
II OPIS GRBA I ZASTAVE  
 

Članak 7 
 Opis grba: U zelenome  iz drvenog vjedra istječe plava voda. 
 

Članak 8 
 Opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave  boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u 
sredini. 
 
 
III UPORABA GRBA I ZASTAVE  
 

Članak 9 
Grb Općine Krapinske Toplice može se rabiti:  
1. u pečatu Općine Krapinske Toplice, 
2. prigodom održavanja sjednica Općinskog vijeća i drugih tijela Općine, 
3. na službenim aktima Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva kada ova tijela 
rješavaju iz djelokruga Općine i sl., 
4. na diplomama, poveljama, priznanjima koje dodjeljuje Općinsko vijeće i Općinsko 
poglavarstvo, 
5. na zgradama u kojima su smještena tijela Općine, te u svečanim prostorijama tijela 
Općine, na grañevinskom zemljištu gdje se nalaze te zgrade, 
6. prilikom manifestacija prijateljstva i suradnje Općine Krapinske Toplice s drugim 
jedinicama lokalne samouprave, pri natjecanjima i drugim skupovima na kojima 
Općina Krapinske Toplice sudjeluje ili je reprezentirana u skladu s pravilima i 
praksom takovih skupova, 
7. na službenim pozivnicama i sličnim aktima koje koriste tijela Općine Krapinske 
Toplice, 
8. za potrebe pravnih osoba, te udruženja grañana ako je to u interesu Općine 
Krapinske Toplice, 
9.u drugim slučajevima, ako njegova uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove 
Odluke. 

 
 

Članak 10 
 Pravne osobe, te udruženja grañana za uporabu grba Općine Krapinske Toplice 
podnose obrazloženi pisani zahtjev Općinskom poglavarstvu Općine Krapinske Toplice. 
 Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilaže se:  



 1. akt o registraciji, odnosno rješenje o upisu u službeni registar, 
2. opis namjere za koju će se grb koristiti (ugradnja na proizvod, izrada grba kao 
proizvod-suvenir grba, uporaba u službenim aktima i dr.), 
3. tehnički opis zaštićenog ili nezaštićenog žiga, ukrasa ili amblema kao i pobliže  
naznačene svrhe njegove uporabe.  

 
Članak 11 

 Odobrenje za uporabu grba i zastave daje Općinsko poglavarstvo vodeći računa o 
sljedećim mjerilima:  
 -    probitku Općine Krapinske Toplice, 

-    bonitetu podnositelja zahtjeva, 
-   vrsti proizvoda na ili u svezi s kojim će se uporabiti grb, 
-   vrsti usluga u svezi koje će se uporabiti grb, 
-   izvornost proizvoda i usluga, te 
-   način plaćanja naknade za komercijalnu uporabu grba. 

 
Članak 12 

 Aktom o odobrenju uporabe grba u nezaštićenom žigu odnosno amblemu (ukrasu) 
može se ograničiti uporaba žiga i amblema (ukrasa) za odreñene svrhe, kao i odrediti rok za 
koji vrijedi odobrenje, ukoliko takva ograničenja odgovaraju prirodi zahtjeva.  
 Pravna osoba ili udruženje grañana kojima je dozvoljena uporaba grba Općine kao 
amblema, kao dio nezaštićenog žiga ili ukrasa, dužni su voditi brigu da amblemi i ukrasi 
imaju trajno doličan izgled. 
 

Članak 13 
 Zastavu Općine Krapinske Toplice može se isticati: 

- prigodom održavanja sjednica Općinskog vijeća, 
- prigodom obilježavanja Dana Općine Krapinske Toplice, 
- prilikom manifestacija prijateljstva i suradnje Općine Krapinske Toplice s drugim 

jedinicama lokalne samouprave, pri natjecanjima i drugim skupovima na kojima 
Općina Krapinske Toplice sudjeluje ili je reprezentirana u skladu s pravilima i 
praksom takvih skupova,  

- pri svečanim i drugim javnim skupovima koji su od značaja za Općinu, 
- drugim prilikama, ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke. 

 
Članak 14 

 Ako se zastava Općine Krapinske Toplice ističe uz zastavu Republike Hrvatske, ili uz 
zastavu Županije, tada se zastava Općine nalazi s desne strane gledano s ulice prema zastavi. 
 Ako se zastava Općine Krapinske Toplice ističe uz zastavu Republike Hrvatske i 
zastavu Županije, tada se zastava Županije nalazi s lijeve strane, zastava Općine sa desne 
strane od  zastave Republike Hrvatske gledamo s ulice prema zastavama.  
 
 
IV KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 15 
 Globom od 1.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako rabi grb ili 
zastavu Općine Krapinske Toplice suprotno odredbama ove Odluke. 
 Globom od 200,00 – 500,00 kuna kaniti će se za prekršaj fizička osoba ili udruženje 
grañana ako rabi grb ili zastavu Općine Krapinske Toplice suprotno odredbama ove Odluke.  



 
Članak 16 

 Počinitelju prekršaja može s oduzeti predmet kojim je počinjen prekršaj. 
 O oduzetim predmetima sastavlja se zapisnik i isti se zajedno sa zapisnikom odmah 
predaje tijelu nadležnom za voñenje prekršajnog postupka.  
 
 
V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 17 
 Nadzor nad provoñenjem odredaba ove Odluke obavlja nadležna osoba tijela 
nadležnog za unutarnje poslove.  
 

Članak 18 
 Likovni prikaz grba i zastave Općine Krapinske Toplice sastavni je dio ove Odluke. 
 

Članak 19 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o opisu i uporabi grba i 
zastave Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 2/97) 
 

Članak 20 
 Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa 
na snagu osmog dana od dana objave.  
 
 
 
          OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE 
 
     
         PREDSJEDNIK 
             OPĆINSKOG VIJE ĆA 
             Ivan Rožić   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


