
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 občinskih 

taksah v Občini Trzin, ki obsega: 

- Odlok o občinskih taksah v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/07),  

- Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 

7/13) in 

- Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 

10/15). 

 

Datum: 07.01.2016 

 

ODLOK  

o občinskih taksah v Občini Trzin 

(neuradno prečiščeno besedilo NPB 2) 

 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

 

1. člen  

(Predmet odloka) 

 

Ta odlok določa obveznost plačila občinske takse  na območju občine Trzin, vrsto in 

višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.  

 

 

2. člen  

(Taksni predmeti in storitve) 

 

V občini Trzin se plačujejo občinske takse za naslednje predmete in storitve:  

 

 –  uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev; 

–  oglaševanje na javnih mestih; 

–  parkiranje na javnih površinah; 

– uporabo javnega prostora za kampiranje; 

– druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.  

 

Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za 

posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug 

način plačila. 

 

3. člen  

(Postavitev taksnega predmeta) 

 

Taksni zavezanci morajo pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na 

javni površini pridobiti dovoljenje oziroma soglasje pristojnega svetovalca župana.  

 

Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma 

spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu oddelku v roku 15 dni od nastale 

spremembe.  

 

Taksnih predmetov ali izvajanje storitev, za katere je potrebno dovoljenje ali soglasje iz prvega 

odstavka tega člena, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja pristojnega svetovalca župana. 

 



4. člen 

(Višina občinske takse) 

 

Občinska taksa se določa v točkah. 

 

Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in storitve ter taksne oprostitve so v 

obliki točkovnega sistema določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.  

 

Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.  

 

Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 0,06 EUR. 

 

Vrednost točke iz prejšnjega odstavka se uskladi enkrat letno, glede na rast cen življenjskih 

potrebščin na drobno, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.  

 

Ugotovitveni sklep o vrednosti točke sprejme občinski svet do konca meseca decembra za 

naslednje koledarsko leto. 

 

5. člen  

(Taksni zavezanci) 

 

Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali samostojni podjetnik 

posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali fizična oseba, ki 

uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v 

nadaljevanju: taksni zavezanec).  

 

6. člen  

(Nastanek in prenehanje taksne obveznosti) 

 

Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma 

začetkom izvajanja storitve, preneha pa z dnem odstranitve ali uporabe oziroma s prenehanjem 

izvajanja storitve. 

 

Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno 

obveznost. 

 

7. člen  

(Prijava taksne obveznosti) 

 

Taksni zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti pristojnemu svetovalcu 

župana v 15 dneh od njenega nastanka, če ni v taksni tarifi drugače določeno.  

 

Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, število, vrsto in velikost 

taksnih predmetov, če je od velikosti odvisna odmera taksne obveznosti, čas trajanja 

oziroma uporabe taksnega predmeta ali storitve. 

 

Taksni zavezanec je dolžan pristojnemu svetovalcu župana prijaviti vsako spremembo, ki bi 

lahko vplivala na obračun občinske takse. 

 

8. člen 

(Odmera občinskih taks) 

 

Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo. 

 



Občinske takse odmerja in pobira pristojni svetovalec župana na podlagi prijav 

zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov in prijav občinskega oddelka, 

pristojnega za inšpekcijski nadzor. 

 

V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, 

ki jih pridobi pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora.  

 

 

9. člen 

(Plačilo občinske takse) 

 

Občinske takse plačujejo zavezanci letno, mesečno oziroma dnevno vnaprej oziroma tako, kot 

je določeno z odločbo.  

 

V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec 

dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti pristojnega 

svetovalca župana in plačati predpisano takso.  

 

Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se ta prisilno izterja. 

 

 

10. člen 

(Oprostitve plačila takse) 

 

 

Plačila takse so oproščeni: 

1. taksni zavezanci, ki opravljajo storitev, ki zapade pod določila tega odloka, če le-to 

izvajajo v humanitarne namene; 

2. organizatorji volilne kampanje za oglaševanje na taksnih predmetih, ki so jim dodeljeni 

v skladu z aktom, ki določa način plakatiranja v času volilne kampanje; 

3. lastniki ali upravljalci športnih objektov za reklamne napise in oglase, nameščene na teh 

objektih. 

 

Javni zavodi in društva, ki so financirani iz proračuna, so oproščeni plačila takse, če 

uporabljajo javni prostor za opravljanje dejavnosti, ki je financirana iz proračuna ali je 

prireditev neprofitne narave. 

 

 

II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 

 

 

11. člen 

(Nadzor nad izvajanjem odloka) 

 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo: svetovalec župana za finance, svetovalec 

župana za  gospodarske javne službe in Medobčinski inšpektorat. 

 

 

12. člen 

(Ukrepanje medobčinskega organa inšpekcijskega nadzora)  

 

Pristojni Medobčinski inšpektorat ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega 

predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.  

 



V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti 

navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa 

ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko pristojni svetovalec župana odredi na stroške 

taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev 

izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za 

postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini 

določa ta odlok. 

 

 

III. DOLOČBE O SANKCIJAH 

 

13. člen 

(Sankcioniranje taksnih zavezancev) 

 

Z globo 1.400 eurov se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik 

posameznik, če: 

– ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku (7. člen), 

– v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne  

 obveznosti (7. člen). 

 

Z globo 400 eurov se sankcionira odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 

prvega odstavka tega člena. 

 

Z globo 400 eurov se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 

člena. 

 

Odlok o občinskih taksah v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/07) vsebuje naslednje 

prehodne in končne določbe 

 

   

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

14. člen 

(Taksna obveznost ob uveljavitvi odloka) 

 

Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že 

nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu občinskemu 

oddelku najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru 

nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka. 

 

14.a člen 

 

Ne glede na peti odstavek 4. člena tega Odloka se vrednost točke za leto 2016 in leto 2017 ne 

usklajuje enkrat letno glede na indeks rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični 

urad Republike Slovenije in ostane na enaki ravni kot v letu 2013. Vrednost točke za leto 2016 

in leto 2017 tako znaša 0,07368889 EUR.     

 

15. člen 

(Prenehanje veljavnosti) 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v občini Trzin 

(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 5/2005), Odlok o spremembah Odloka o komunalnih taksah 

v občini Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 11/05) in Sklep o določitvi vrednosti točke 

za izračun komunalnih taks za leto 2007 (Ur.  vestnik občine Trzin, št. 12/2006). 



16. člen 

(Začetek veljavnosti odloka) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, 

uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje. 

 

 

Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 

7/13) vsebuje naslednjo končno določbo 

 

2. člen 

 

Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati osmi dan po objavi.   

 

 

Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 

10/15) vsebuje naslednjo končno določbo 

 

2. člen 

 

Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati osmi dan po objavi.  

 
 
 
 
 

TARIFE OBČINSKIH TAKS 

 

TARIFA ŠT. 1 

 

Za uporabo javnih površin in drugih javnih prostorov za prirejanje razstav in drugih zabavnih 

prireditev (zabavišča, luna parki in podobno) znaša taksa za vsak uporabljeni m2 dnevno: 

 

1.1. za urejene in vzdrževane površine 5,0  točk 

1.2. za cirkuse in zabavne parke na drugih in nevzdrževanih javnih površinah in 

drugih javnih prostorih 

 

3,0 točke 

1.3. za druge uporabnike za uporabo drugih in nevzdrževanih javnih površinah   

in drugih javnih prostorih 

 

2,0 točki 

 

Pojasnilo: 

 

Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste, trgi, pločniki, hodniki za pešce,  zelenice 

in parkirišča, druge urejene in neurejene javne površine na območju Občine Trzin ter javni 

prostori v lasti Občine Trzin. 

 

Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin in drugih javnih prostorov ali prireditelj razstav 

in drugih zabavnih prireditev. 

 

Javni zavodi in društva, ki so financirani iz proračuna Občine Trzin, so oproščeni plačila takse, 

če uporabljajo javni prostor za dejavnost, ki jo financira proračun. 

 

Takse po 1., 4. in 5.točki te tarifne številke so oproščeni tudi uporabniki, ki javni prostor 

uporabljajo za humanitarne namene. Taksni zavezanec plača takso vnaprej na podlagi odločbe. 

 

 



TARIFA ŠT. 2 

 

Za oglaševanje na javnih mestih, za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah, 

transparentih, elektronskih napravah in podobno, ki so postavljeni pritrjeni ali drugače 

označeni na javnih mestih oz. prostoru, se plača taksa od velikosti: 

 

1. če so trajnega značaja: 

do 2 m²           1.100 točk letno; 

od 2 m² do 5 m²        2.100 točk letno; 

nad 5 m²           3.200 točk letno. 

2. če so začasnega značaja: 

do 2 m²    10  točk dnevno; 

od 2 m² do 5 m²   20  točk dnevno; 

nad 5 m²    30  točk dnevno. 

 

Za sporočila, objave in razglase po lokalnih stabilnih in mobilnih označevalnih sredstvih se 

plača dnevna taksa: 

 

     3.   taksa:  500 točk dnevno; 

 

 

Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe, se plača taksa: 

      4. do 2 m²   1.500 točk letno; 

          nad 2 m²             3.000 točk letno. 

 

Pojasnilo: 

1. Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu, kadar je nameščen tako, da je njegova 

sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo nepremičnin, na 

katerih je taksni predmet postavljen, pritrjen ali drugače označen. 

2. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so lastniki panojev, tabel, transparentov, 

elektronskih in drugih naprav in podobno, namenjenih za reklamiranje, objavo in 

oglase. 

3. Plačila komunalne takse po tej tarifni številki so oproščeni lastniki,ki reklamirajo 

športne, kulturne in humanitarne dejavnosti in prireditve, ki niso pridobitnega značaja. 

4. Javni zavodi in društva, financirani iz proračuna Občine Trzin, so oproščeni plačila 

takse po tej tarifni številki. 

5. Plačila takse za taksne predmete iz te tarifne številke je oproščena gospodarska družba, 

lastnik  obratovalnice in samostojni podjetnik, če gre za tablo oziroma napis  na 

pročelju zgradbe, v kateri je sedež družbe ali obratovalnica oziroma v kateri deluje 

samostojni podjetnik ali tudi na drugem delu te zgradbe, če tak taksni predmet ni večji 

kot 2m² in gre le za obvestilo o firmi in dejavnosti; to velja tudi za prosto stoječe 

panoje, table ali transparente v primerih, ko gre za gospodarske družbe, obratovalnice 

ali samostojne        podjetnike, ki delujejo v prvotnem delu naselja Trzin ali v Mlakah. 

 

 

TARIFA ŠT. 3 

 

Za uporabo javnih površin za parkiranje ali druge začasne namene znaša taksa dnevno za vsak 

začeti m2: 

 

3.1. asfaltirane, betonske, tlakovane in podobne utrjene površine 1,5 točke 

3.2. utrjene makadamske površine 1,0 točka 

3.3. druge (neutrjene) površine 0,5 točke 

 



Opombe: 

 

a) Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za določen namen, ki ne predstavlja 

izvirne namembnosti tega prostora (parkiranje ob večjih prireditvah, uporaba javnega prostora 

za večje politične, zabavne ali gospodarsko-pridobitne prireditve) in ki je dovoljena na podlagi 

ustreznega občinskega akta.  

 

TARIFA ŠT. 4 

 

Za uporabo javnega prostora za kampiranje znaša taksa dnevno za vsak začeti m2: 

 

4.1. asfaltirane, betonske, tlakovane in podobne utrjene površine 1,5 točke 

4.2. utrjene makadamske površine 1,0 točka 

4.3. zelene površine 2,0 točke 

4.4. druge (neutrjene) površine 0,5 točke 

 

Opombe: 

 

a) Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora za določen namen (kot npr. šotoriti), ki 

ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora.   

 

 

 

 


