OBČINA TRZIN
Občinski svet
Številka:19-13/2012
Datum: 21.11.2012
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2,
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012 - ZUJF), 3. In
17. člena Zakona o prekrških (Ur. L. RS, št. 29/2011-UPB8) in 6. člena Statuta občine Trzin (Uradni
vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06, 8/06) na 19. redni seji, dne 21.11.2012 sprejel
Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi v Občini Trzin
1. člen
Črta se besedilo 5. člena odloka in se nadomesti z besedilom:
»O uporabi grba in zastave odloča občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo
dovoljenja za uporabo grba in zastave, izdaja odločbe, vodi evidenco izdanih dovoljenj ter opravlja
druga strokovno-administrativna opravila.«
2. člen
Črta se besedilo 6. člena odloka in se nadomesti z besedilom:
»Podjetja, zavodi, društva in druge organizacije in skupnosti, ki imajo sedež v občini Trzin, lahko
zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba in zastave v določenih primerih in sicer:
1. v obliki našitkov ali značk na društvenih praporih, če njihovo dejavnost sofinancira občina;
2. na uniformah (dresih, opremi) kadar nastopajoči zastopajo občino;
3. na publikacijah z izobraževalno, pojasnjevalno, umetniško, poučno ali po pomenu podobno vsebino
povezano z občino;
4. v obliki spominkov ali značk, kadar se uporabljajo v netržne namene.
Dovoljena je uporaba grba in zastave samo v celoti.«
3. člen
V 7. členu se črta beseda: »direktorja.«
4. člen
Črta se besedilo 10. člena odloka in se nadomesti z besedilom:
»Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, na športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih,
humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se občina predstavlja ali se jih
udeležuje, jih sofinancira ali soorganizira v skladu s pravili in običaji takih prireditev in shodov;
2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine.«
4. a člen
V 15. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki grb uporablja brez ali v nasprotju s
dovoljenjem pristojnega občinskega organa iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki grb uporablja brez ali v nasprotju s dovoljenjem
pristojnega občinskega organa iz prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300
EUR.«
4. b člen
V 16. členu se dodajo 3., 4., 5., 6. 7. in 8. odstavek, ki se glasijo:
»Uporablja se lahko le zastavo, ki je nepoškodovana oziroma po izgledu primerna za uporabo.
Kdor na javnem kraju namenoma zažge ali kako drugače poškoduje ali uniči zastavo Občine Trzin ali jo
uporablja tako, da krni ugled občine Trzin, se kaznuje z globo 200 EUR.
Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki zavaruje ali uporablja kot znamko, model ali
vzorec ter za označevanje blaga ali storitev zastavo Občine Trzin ali njene sestavne dele.
Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki zavaruje ali uporablja kot znamko, model ali vzorec
ter za označevanje blaga ali storitev zastavo Občine Trzin ali njene sestavne dele, njihova odgovorna
oseba pa z globo 300 EUR.
Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki uporablja zastavo, ki je v nasprotju s prvim,
drugim in tretjim odstavkom tega člena.
Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja zastavo, ki je v nasprotju s prvim, drugim in
tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 EUR.«
4.c člen
V 18. členu se dodata sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki zastavo občine Trzin uporablja v nasprotju s
določbami prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.
Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki zastavo občine Trzin uporablja v nasprotju s
določbami prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 300 EUR.«
4.č člen
Črta se 18 a. člen.
5. člen
Črta se naslov in besedilo IV poglavja in se nadomesti z naslovom
»IV. INŠPEKCIJSKI NADZOR« in besedilom:

19. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo inšpektorji pristojne skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« s sedežem v Trzinu.«
19 a. člen
(obseg inšpekcijskega nadzorstva)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima v skladu z
Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in drugimi predpisi, še pravico in dolžnost:
- nadzirati ali so izpolnjeni pogoji za uporabo grba in zastave po tem odloku;
- odrediti odstranitev in prepoved uporabe grba občine Trzin, ki se uporabljajo brez dovoljenja ali
v nasprotju z dovoljenjem pristojnega občinskega organa,
- odrediti odstranitev in prepoved uporabe zastave občine Trzin, ki se uporabljajo v nasprotju z
določbami tega odloka.
19 b. člen
(vodenje inšpekcijskega postopka)
Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva njene vročitve. Pritožba zoper
odločbo ne zadrži njene izvršitve.
19 c. člen
(prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov)
(1) Prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov, izdanih v skladu z določbami tega odloka, se opravlja po
določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
19 č. člen
(prekrškovni organi in dolžnost upoštevanja znakov, ukazov in odredb)
(1) Pristojni inšpekcijski organ po tem odloku je prekrškovni organ za vse prekrške iz tega odloka.«
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati 8. dan po objavi.
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Poslano:
- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/2012, objava 28.11.2012;
- Medobčinskemu inšpektoratu in redastvu;
- arhiv, tu (2 x)

