OBČINA TRZIN
Občinski svet

Številka: 34-1.2/2005
Datum: 14.11.2005

Na podlagi 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Ur.l.RS, št. 7/03, 45/04, 86/04, 44/05) in 6. in 18. člena Statuta
občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03), je Občinski Svet Občine Trzin na svoji 34. redni
seji dne 14.11.2005 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O GRBU IN
ZASTAVI OBČINE TRZIN
1.člen
Besedilo preambule se dopolni tako, da se po novem glasi:
'Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Ur.l.RS, št. 7/03, 45/04,
86/04, 44/05) in 7. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03) na 34.
redni seji dne 14.11.2005 sprejel'
2. člen
Doda se novi 18a.člen, ki se glasi:
'Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje Medobčinski inšpektorat.'
3. člen
Besedilo 19.člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
'Z globo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem svoje
dejavnosti, ki:
1.
2.
3.
4.

uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom;
uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo;
uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled občine Trzin;
zavaruje ali uporablja kot znamko, model ali vzorec ter za označevanje blaga ali storitev grb ali
zastavo ali njune sestavne dele.

Z globo najmanj 80.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
Z globo najmanj 50.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.'

4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in se začne uporabljati z dnem pričetka delovanja
Medobčinskega inšpektorata – organa skupne občinske uprave.
POSLANO:
- Ur.vestnik Občine Trzin, št. 11/2005,
- arhiv, tu – 2x.

Župan
Tone PERŠAK

