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Tržič, 29.3.2013 
 

 
ZADEVA: PLAČILO OBVEZNOSTI PREKO TRAJNIKA 
 

 
Spoštovani! 
 
Obveščamo vas, da so banke skladno z določbami Zakona o plačilnih storitvah in sistemih 
(Ur. list RS, št. 9/2011), z dnem 1.1.2013 ukinile direktne obremenitve po nacionalni shemi 
(tako imenovane trajnike) in jih nadomestile s storitvijo direktnih obremenitev po SEPA 
shemi (v nadaljevanju: SDD), ki omogočajo enoten način plačevanja v Evropski uniji. 
Omenjena shema nekoliko spreminja pravila izvajanja direktnih obremenitev (trajnikov). 
 

Tistim, ki ste imeli vzpostavljen trajnik za plačevanje naših storitev na vaši banki, v zvezi s 
tem ni potrebno storiti ničesar, saj je prehod izveden s prenosom soglasij od bank na 
prejemnika plačila in dajanje novega soglasja ni potrebno. Vse obveznosti vodenja in 
sklepanja novih soglasij o plačevanju  preko  trajnikov oziroma direktnih 
obremenitev so s 1. 1. 2013 prenešene direktno na prejemnika plačila (v konkretnem 
primeru Občino Tržič). Enako velja tudi za ukinitev SDD-jev. 
 

Poenostavite si plačevanje računov in si uredite SDD trajnik, ki je zelo preprost način 
plačevanja računov in ima naslednje prednosti:         

> je najcenejši način plačila,          
> ni vam treba čakati v vrsti pred okenci v banki ali na pošti,         
> ne morete izgubiti položnice ali pozabiti na plačilo ter         
> prihrani vam čas in denar. 

 

Na spletni strani Občine Tržič smo pripravili obrazec za otvoritev trajnika  »Soglasje 
za SEPA direktno obremenitev«, ki ga, v kolikor se želite vključiti v sistem, natisnjenega 
in izpolnjenega pošljete na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič. Sprejemali bomo 
samo pravilno izpolnjene in podpisane obrazce. Omenjeni obrazec lahko dobite in izpolnite 
tudi v sprejemni pisarni Občine Tržič. Za ureditev SDD prinesite s seboj bančno kartico.  
 

Direktne obremenitve bomo izvajali enako kot do sedaj, to je 28. v mesecu. Plačnik je 
dolžan pravočasno zagotoviti zadostno kritje na svojem osebnem računu za poravnavo 
svojih obveznosti. Občina Tržič bo vsak mesec z računom (položnico) pismeno obvestila 
svoje plačnike o višini zneska najmanj osem dni pred bremenitvijo računa plačnika. Tako 
bodo imeli možnost sporočiti morebitno napako višine plačila. 
 

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 04/597 15 33, na e-naslovu: 
obcina.trzic@trzic.si, lahko pa se oglasite osebno na sedežu Občine Tržič, Trg svobode 18, 
Tržič. 
 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 
 

Pripravila:  
Ada Štamcar, dipl. ekon.(UN), 
finančnik V 

 

 Drago Zadnikar, spec., 
direktor občinske uprave 
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