URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 7/2021, 9. 4. 2021
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 10. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11
– uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 –
odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in
73/19 – odl. US) in 3. člena Statuta Občine Trzin
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno
prečiščeno besedilo) na 18. redni seji, dne 24. marca
2021, sprejel

Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta
poškodovana, po zunanjosti neprimerna za uporabo,
v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled
občine Trzin.
Grba in zastave izven uprave Občine Trzin ni dovoljeno
uporabljati kot blagovno znamko, kot blagovni model
oziroma na način, ki bi uporabnike navajal na
neresnično uradnost dokumentov ali dogodkov.
II. GRB
Pravila uporabe grba

ODLOK
o grbu in zastavi Občine Trzin

6. člen
Grb Občine se znotraj meja občine v skupini več
pomensko sorodnih grbov uporablja tako, da je
postavljen – gledano od spredaj, na skrajno levo stran,
oziroma kadar so grbi v vrsti, na prvo mesto v skupini.
V drugačnih postavitvah naj ima vedno izpostavljeno,
simbolno pomembno pozicijo.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se opredeljuje grafična podoba grba in
zastave Občine Trzin ter pravila o njuni uporabi.
2. člen

Izven meja občine oziroma pri uporabi grbov in oznak
višjih rangov (držav, EU…) se grb uporablja v skladu z
veljavno zakonodajo, ki urejajo pojavnost le-teh.

Grb in zastava Občine Trzin sta simbola občine kot
lokalne skupnosti in se smeta uporabljati le v obliki in
pod pogoji, določenimi s tem odlokom.

III. ZASTAVA

3. člen

Pravila o uporabi zastave

Občina uporablja grb in zastavo kot osnovna elementa
grafične prepoznavnosti v komunikacijah z javnostjo.
Z njima potrjuje uradnost dokumentov in prostorov,
obeležuje državne in lokalne praznike ter utrjuje svojo
prepoznavnost v prostoru.

7. člen
Zastava Občine je stalno izobešena pred ali na vseh
javnih stavbah v lasti Občine Trzin, skupaj s simboli
Republike Slovenije in Evropske Unije.

4. člen

Pozicijo posameznih zastav ureja ustrezna veljavna
zakonodaja.

Geometrijska, likovna ter barvna pravila za
oblikovanje grba in zastave so kot priloga sestavni del
tega odloka.

8. člen
Zastavo Občine se obvezno izobesi ob državnih
praznikih, ki jih določa veljavna zakonodaja in 15. maja
ob prazniku Občine Trzin, in sicer pred ali na poslopjih
javnih zgradb oziroma mestih, kjer poteka prireditev.

5. člen
Grb in zastavo lahko uporablja kdorkoli za namen, ki
izraža pripadnost občini, pri tem pa ne žali,
omalovažuje ali kako drugače ustvarja konfliktne
situacije med ljudmi in ustanovami.

Pozicijo posameznih zastav ureja ustrezna veljavna
zakonodaja.
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Zastava lahko visi neprekinjeno skupaj največ 3 dni,
razen ob izjemnih priložnostih, ki jih potrdi župan.

Zastava Občine Trzin
11. člen

9. člen
Zastava Občine je pravokotne oblike, dvobarvna in se
po horizontalni osi deli na enaki polovici. Na vrhu je
temno rdeče barve, spodaj je rumene barve. Razmerje
višine proti širini je 1:2. V središču diagonal je središče
grba. Širina grba odgovarja polovici širine zastave.

Zastava Občine se lahko izobesi tudi ob drugih
praznikih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in
športnih prireditvah, obiskih uradnih delegacij
mednarodnih in domačih organizacij ter lokalnih
skupnosti ter ob drugih podobnih priložnostih.
V primeru, da je zastava izobešena z zastavami drugih
pravnih subjektov, nikoli ne sme biti izobešena v
simbolno manj vredni poziciji (pokrita, dimenzijsko
manjša, zadnja v vrsti ipd.).

Predvideni sta dve zastavni različici, za horizontalno in
vertikalno obešanje. Vse različice izhajajo iz istih
oblikovalskih izhodišč in jih obešamo tako, da je grb
vedno obrnjen s polkrožnim delom navzdol z barvnimi
polji razdeljenimi po višini obešene zastave.

Izven meja občine oziroma kadar zastava Občine visi
skupaj z zastavami višjega pomenskega ranga
(Republika Slovenija, Evropska Unija…), njeno
pozicioniranje ureja ustrezna zakonodaja.

V izjemnih primerih so za potrebe posamičnih
ambientalnih rešitev možne tudi drugačne rešitve, ki
morajo ohranjati osnovna oblikovalska izhodišča,
njihovo izvedbo pa mora odobriti župan.

IV. OPREDELITEV GRAFIČNIH ELEMENTOV GRBA IN
ZASTAVE

Zastava je v uradnih proporcih in barvah vidna v
grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka in je
dosegljiva na spletnem naslovu www.trzin.si, poglavje
»Simboli OT«.

Grb Občine Trzin
10. člen
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
Grb Občine je upodobljen na rumenem, 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 črt
pestič in po trije črni prašniki na vsaki strani pestiča.

12. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo
inšpektorji pristojne skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo« s sedežem v
Trzinu.

Grb se pojavlja v različnih velikostih, tehnikah in
materialih. V odloku predstavljene oblike tvorijo
osnovni nabor uradnih in dovoljenih izgledov. V
izjemnih primerih so za potrebe posamičnih grafičnih
ali oblikovnih izdelkov možne tudi drugačne rešitve, ki
jih odobri župan.

13. člen
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 in zastave, ki se uporablja v nasprotju z
določbami tega odloka.

Grb je v uradnih proporcih in barvah predstavljen v
grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka in je
dosegljiv na spletnem naslovu www.trzin.si, poglavje
»Simboli OT«.
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14. člen
Z globo 1000 EUR se za prekršek kaznuje pravna
oseba, ki uporablja grb ali zastavo v nasprotju s tem
odlokom.
Z globo 500 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 250 EUR se za prekršek iz prvega odstavka
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna
oseba
samostojnega
podjetnika
posameznika.
Z globo 100 EUR se za prekršek iz prvega odstavka
kaznuje fizična oseba.

VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o grbu in zastavi Občine Trzin (Uradni vestnik Občine
Trzin, št. 3/00, 11/05, 8/12, 13/17).
16. člen
Ta odlok prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Trzin.
Številka: 007-0006/2020-1
Datum: 24. 3. 2021

Župan Občine Trzin
Peter LOŽAR, l. r.
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