
Prijava občinske takse 
 
Namen 

Napoved taksne obveznosti pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne predmete, za 
katere je po Odloku o občinskih taksah v občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/07) predpisana občinska taksa. 

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi 

Podatki o zavezancu (Ime in priimek, naslov, davčna številka, telefonska številka, elektronski naslov) 

Rok hrambe 

Skladno s klasifikacijskim načrtom občine. 

Pristojni, dodatne informacije 
 
Zavezanci za plačilo občinske takse so pravne ali fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne predmete, za 
katere je po Odloku o občinskih taksah v občini Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/07) predpisana občinska  taksa. 
Občinske takse so predpisane za: uporabo javnih površin in drugih javnih prostorov za prirejanje razstav in drugih zabavnih 
prireditev (zabavišča, luna parki in podobno); 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; uporabo javnih površin za parkiranje ali druge začasne namene in uporabo javnega prostora za kampiranje.  
 
Z globo 1.400 evrov se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če  ne prijavi 
nastanka taksne obveznosti oziroma če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na 
odmero taksne obveznosti.  
Z globo 400 evrov se za ta prekršek sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe, če ne prijavi nastanka taksne 
obveznosti oziroma če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne  
obveznosti. 

Za upravni postopek na področju občinskih taks  in posredovanje dodatnih informacij je pristojna Bojana 
LENARŠIČ, višja svetovalka župana za finance in proračun (tel. 01 2350-554, E_naslov: bojana.lenarsic@trzin.si). 

 
Višina upravne takse in način plačila 

Po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah znaša upravna taksa 22,60 €.  

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 . 

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

 

 


