Vloga za izdajo odločbe o obveščanju in
oglaševanju ob javnih cestah (A-panoji)
Namen
Izdaja dovoljenj za postavitev začasnih objektov za oglaševanje in obveščanje (A-panoji) ob prireditvah, drugih
enkratnih dogodkih in v času volilne in referendumske kampanje ob javnih cestah in na javnih površinah v lasti
Občine Trzin.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi
Vlagatelji zahtevkov, fizične osebe - kontaktni podatki organizatorjev prireditev in volilne ter referendumske
kampanje

Rok hrambe
10 let.

Pristojni, dodatne informacije
Za odločanje o vlogi in posredovanje dodatnih informacij je pristojna Ana MOVRIN, višja svetovalka župana za
okolje in prostor (tel. 01 2350-557, E_naslov: ana.movrin@trzin.si).

Taksa in način plačila
Po tarifni številki 30 Zakona o upravnih taksah znaša upravna taksa 36,20 €.
Taksa se nakaže na podračun Občine Trzin, odprt pri UJP, št. 01386 5860309113 sklic 11 76848-7111002, plača
v gotovini na vložišču Občine Trzin ali preko POS terminala s plačilnimi karticami

in drugo kartico, ki vsebuje logotip

.

Po Odloku o občinskih taksah v Občini Trzin (uradni vestnik OT, št. 2/07, 7/13 in 10/15) – Priloga Tarifa taks,
tarifa 2 je potrebno za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah, transparentih, ipd., ki so
postavljeni na javnih mestih in so začasnega značaja do velikosti 2 m², plačati občinsko takso v višini 10 točk
dnevno. Vrednost točke za leto 2019 določa Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinske takse za leto
2019 (Uradni vestnik OT, št. 2/19) in znaša 0,07 €. Vrednost občinske takse se izračuna po formuli: št. panojev
velikosti do 2 m² x 10 točk dnevno x število dni x 0,07 €.
Taksa se nakaže na podračun Občine Trzin, odprt pri UJP, št. 01386 5860324730 sklic 19-vaša davčna številka07137, plača v gotovini na vložišču Občine Trzin ali preko POS terminala s plačilnimi karticami

in drugo kartico, ki vsebuje logotip

.

V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži
ustrezna dokazila.

