OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni
pripomoček, glede katerega Občina Trzin ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Občinska uprava Občine Trzin je pripravila neuradno prečiščeno besedilo Odloka o grbu in
zastavi Občine Trzin, ki obsega:
- Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin, NPB1, z dne 5.1.2012
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin (Uradni
vestnik OT, št. 8/12) in
- Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št.
13/17).
Datum: 17.01.2018

ODLOK
O GRBU IN ZASTAVI OBČINE TRZIN
(neuradno prečiščeno besedilo NPB3)

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Odlok določa obliko in uporabo grba in zastave občine Trzin.
2. člen
Grb in zastava Občine Trzin predstavljata simbola občine Trzin kot lokalne skupnosti.
3. člen
Grb in zastava se uporabljata samo v primerih, določenih s tem odlokom, in na način, ki ne
škoduje ugledu in dostojanstvu občine Trzin.
4. člen
Sestavna dela tega odloka sta podobi grba in zastave s tehničnimi karakteristikami.
5. člen
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.
6. člen
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;
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2.
3.
4.

na uniformah (dresih, opremi) kadar nastopajoči zastopajo občino;
na publikacijah z izobraževalno, pojasnjevalno, umetniško, poučno ali po pomenu
podobno vsebino povezano z občino;
v obliki spominkov ali značk, kadar se uporabljajo v netržne namene.

V primerih iz 3. in 4. tč. tega člena se dovoljenje lahko izda samo ob predhodni odobritvi
občinskega sveta.
Dovoljena je uporaba grba in zastave samo v celoti.
7. člen
Grb in zastavo lahko materialno izdela podjetje ali samostojni obrtnik, ki opravlja kot svojo
glavno dejavnost tiskarska, slikarska, šiviljska in druga ustrezna dela, na podlagi dovoljenja
direktorja občinske uprave.

II.

GRB
8. člen

Grb Občine Trzin je upodobljen na zlatem, črno obrobljenem ščitu gotske oblike. V sredini ščita
je odprt cvet močvirske logarice (Fritillaria meleagris) ali žerjavčka s šestimi cvetnimi listi na
katerih so stilizirane srebrne pike. Cvetni listi so obrobljeni s petimi zelenimi suličastimi listi. V
sredini cveta je črn pestič in po trije črni prašniki na vsaki strani pestiča.
Predstavitve grba v narisu, v črno belem odtisu, v pečatni grafiki, v heraldični šrafuri in v barvah
s kodami so sestavni del tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih občinskih organov;
v prostorih in na poslopju sedeža občine;
na svečanih sejah občinskega sveta;
na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene
namene izdajo oz. uporabljajo občinski organi;
na plaketah in drugih priznanjih občine;
v drugih primerih pod pogoji, ki jih določa ta odlok.
10. člen

Grb občine se lahko uporablja:
1.

2.

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;
na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine.
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11. člen
Če se grb občine Trzin uporablja poleg drugega grba, mora biti gledano od spredaj, vselej na levi
strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države, kadar se ta
grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države.
Če se grb uporablja skupaj z drugima grboma oz. znakoma, mora biti grb občine Trzin na sredini,
razen, kadar se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, in v primerih, določenih z
zakonom.
12. člen
Kadar se grb uporablja skupaj z več drugimi grbi oz. znaki, je grb občine Trzin:
1.
2.
3.
4.
5.

v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu;
v sredini polkroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v polkrogu;
na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni;
na prvem mestu oz. gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni
v skupine;
na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
13. člen

Kadar se grb občine Trzin uporablja obenem z grbom Republike Slovenije, se grba uporabljata na
način, ki ga določa Zakon o grbu in zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni
zastavi.
14. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti priložena ustrezna dokumentacija s
tehničnimi podatki in namenom uporabe grba. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in
priimek ter naslov uporabnika grba, opis tehnike tiska (knjigotisk, ofset tisk, sitotisk, reliefni tisk
ali druge vrste tiska oz. reprodukcije, kot so tisk na tekstil, perorisba, suha tehnika, vezenje,
rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado.
15. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba grba, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba,
omejuje uporaba samo za določen namen ali določen rok, do katerega je uporaba dovoljena.
Izdano dovoljenje lahko pristojni občinski organ prekliče, če ugotovi, da uporabnik na upošteva
pogojev, navedenih v odločbi oz. dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz grba ali če s svojim
ravnanjem škodi ugledu občine.
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.
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III.

ZASTAVA
16. člen

Zastava Občine Trzin je pravokotne oblike, dvobarvna in se deli na enaki polovici. Razmerje
višine proti širini je 1: 2. Na vrhu je temno rdeče barve, spodaj je rumene barve. V središču
diagonal je središče grba. Širina grba odgovarja polovici širine zastave.
Detaljni prikaz razmerij zastavnih polj in kode njenih barv so sestavni del tega odloka.
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.
17. člen
Zastava je stalno izobešena na ali ob poslopju, kjer je sedež občine.
Zastava se izobesi ob prazniku Občine Trzin ter ob državnih praznikih, ki jih določa državni
predpis, ki ureja izobešanje državne zastave, ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih in
športnih prireditvah, obiskih uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih
skupnosti ter ob drugih podobnih priložnostih.
V tem primeru se zastava izobesi na poslopjih javnih zgradb oz. mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine lahko izobesijo tudi na drugih zgradbah, zlasti
ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za
občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, v katerih se sklepajo
zakonske zveze.
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18. člen
Če je zastava občine Trzin izobešena poleg katere druge zastave, mora biti gledano od spredaj,
vselej na levi strani; izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge
slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku
predstavnika druge občine oz. države.
Če je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti
gledano od spredaj, drog z zastavo občine Trzin postavljen pred drogovi teh zastav.
Če je zastava izobešena skupaj z drugima zastavama, mora biti zastava občine Trzin v sredini.
Če je zastava občine Trzin izobešena z več drugimi zastavami, je zastava občine Trzin:
1.
2.
3.
4.
5.

če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga;
če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga;
če so zastave razvrščene v koloni – načelu kolone;
če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu, oziroma gledano od spredaj, na levi
strani;
če so zastave razvrščene v skupini – na čelu skupine.

Določbe 1., 2. in 3. odstavka tega člena veljajo le v primeru, če se zastava izobeša na območju
občine Trzin in se zastava občine Trzin ne izobeša obenem z zastavo Republike Slovenije.
Če je zastava občine Trzin izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način
izobešanja določbe zakona, ki ureja grb in zastavo Republike Slovenije.
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.
18. a člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje Medobčinski inšpektorat.

IV.

KAZENSKE DOLOČBE
19. člen

Z globo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem
svoje dejavnosti, ki:
1.
2.
3.

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;
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4.
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.
IV. INŠPEKCIJSKI NADZOR
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.
Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin NPB1, z dne 05.01.2012 vsebuje naslednje prehodne
in končne določbe:
Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/2000) vsebuje naslednjo prehodno
in končno določbo:
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V.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
»20. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin (Uradni vestnik OT,
št. 11/2005) vsebuje naslednjo končno določbo:
»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.«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi v Občini Trzin (Uradni
vestnik OT, št. 8/2012) vsebuje naslednjo končno določbo:
»6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati 8. dan po objavi.«
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 13/17)
vsebuje naslednjo končno določbo:
»2. člen
Ta Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.«
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