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I. NASLOV ODLOKA 
 
Naslov odloka se glasi: »Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili 
v Občini Trebnje« 
 
 
II. UVOD 
 
1. Razlogi za sprejetje odloka 
 
Opaženo je bilo, da so na območju Občine Trebnje prisotna zapuščena vozila, ki v določenih 
primerih zapolnijo parkirna mesta, ki bi bila sicer lahko uporabljena za vozila v prometu. Na 
ta problem opozarja tudi policija, ki sicer lahko, tako kot občinski redar, odredi odstranitev 
zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila, vendar je odredba za odstranitev le mrtva 
črka na papirju, če pristojni izvajalec nima zagotovljenih pogojev za odstranitev teh vozil.  
 
Občinski redar ali policist tako lahko v primerih, ko lastnik v predpisanem roku po namestitvi 
odredbe na zapuščenem vozilu le-tega ne odstrani, izrečeta le globo na podlagi določb 
Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 
69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20; v nadaljevanju: 
ZPrCP). 
 
 
2. Ocena stanja 
 
Ker torej navkljub izreku sankcije za prekršek zapuščena vozila še nadalje ostajajo v okolju 
in povzročajo tako prometno, prostorsko kot okoljsko obremenitev, je potrebno zagotoviti 
ustrezno pravno podlago, ki bo omogočala tudi dejansko izvršitev odredbe za odstranitev 
vozila, ki jo bosta izdala občinski redar ali policist. 
 
Na podlagi izrecnega zakonskega pooblastila občinam iz 6. člena ZPrCP, občine določijo 
pogoje in način odstranitve in hrambe zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil ter višino 
stroškov odstranitve in hrambe teh vozil. 
 
 
3. Pravna podlaga za sprejem odloka 
 

- Zakon 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) 

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno 
besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20) 

- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) 
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) 

 
 
4. Cilji in načela 
 
Cilj odloka je izboljšanje možnosti izvajanja ukrepov, ki bodo omogočili boljši nadzor in 
nemoteno odvijanje tekočega prometa, ureditev mirujočega prometa, zagotovitev varnosti 
vseh udeležencev v prometu ter zmanjšanje vplivov cestno prometnih sredstev na bivalno 
okolje. Na podlagi sprejetega odloka se bodo ustvarili pogoji, ki bodo omogočali tudi 
dejansko odstranitev zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil. 
 
 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=6e65e00d-baba-4092-82e0-4f2f6d6881eb
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5. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Stroške odstranitve in hrambe zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila (in stroške 
morebitne prodaje ali uničenja zapuščenega vozila) nosi lastnik vozila ali imetnik pravice 
uporabe vozila.  
 

Če je lastnik vozila neznan ali če pristojni izvajalec stroškov odstranitve in hrambe 

zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil (in stroškov morebitne prodaje ali uničenja 

zapuščenih vozil) z vso dolžno skrbnostjo ne more izterjati od lastnika vozila, gredo ti stroški 

v breme proračuna Občine Trebnje. 
 
V primeru prodaje zapuščenega vozila pa je izkupiček od prodaje vozila prihodek proračuna 
Občine Trebnje.  
 
Konkretnejših podatkov o finančnih posledicah ni mogoče podati, saj je v prvi vrsti odvisna 
od ravnanj lastnikov (predvsem) zapuščenih vozil. 
 
Druge posledice, ki jih prinaša sprejem odloka, so opisane pod 4. Cilji in načela. 
 
 
6. Obrazložitev (ne)upoštevanja stališč in predlogov iz prve obravnave predloga 

odloka ter druge spremembe 
 
Občinski svet Občine Trebnje je na 13. redni seji sprejel naslednji sklep: 
»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno 
parkiranimi vozili v občini Trebnje v prvi obravnavi, z upoštevanjem pripomb Komisije za 
statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, in sicer naj se do druge obravnave:  

- v drugem odstavku 4. člena namesto besede »nemudoma« določi čas, v katerem 
mora pristojni izvajalec odstraniti nepravilno parkirano vozilo;  

- v 11. členu črta besedilo »ter podpisati zapisnik o predaji«  
- v prvem odstavku 16. člena črta zadnji stavek;  
- v prvem odstavku 17. člena črta besedilo: »sam ali skupaj s pooblaščeno uradno 

osebo«;  
- v 22. členu izključi smiselno uporabo drugega odstavka 5. člena, preostalo besedilo 

naj se glede na spremembo oblikuje slovnično pravilno.«. 
 
Predlogi Občinskega sveta Občine Trebnje so bili s strani pripravljavcev gradiva temeljito 
preučeni, prav tako so bili posredovani v mnenje Komunali Trebnje d.o.o. in Policijski postaji 
Trebnje. Na podlagi usklajevanja so bila glede predlogov zavzeta naslednja stališča, ki se 
odražajo tudi v spremenjenem besedilu predloga odloka za drugo obravnavo, kot sledi. 
 

1. Odstranitev nepravilno parkiranega vozila se, glede na definicijo le-tega iz prvega 
odstavka 19. člena ZPrCP, odredi v primerih, ko onemogoča drugemu udeležencu 
cestnega prometa varno nadaljevanje poti tako, da je pri izogibanju temu vozilu on ali 
kdo drug ogrožen ali bi glede na okoliščine lahko bil ogrožen, ali ovira druge 
udeležence cestnega prometa v smislu 1., 4., 16., 17., 18. ali 19. točke četrtega 
odstavka 65. člena ZPrCP ali predstavlja oviro na cesti kot to določa zakon, ki ureja 
ceste. Nepravilno parkirano vozilo je torej vozilo, ki na tak ali drugačen način 
predstavlja oviro za udeležence v prometu. 
V petem odstavku 5. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 
– odl. US, 46/15 in 10/18) je določeno, da mora izvajalec rednega vzdrževanja ceste 
»brez odlašanja« s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko 
škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej.  
Glede na navedeno je bila sprejeta odločitev, da se besedilo drugega odstavka 4. 
člena predloga odloka iz prve obravnave ne spremeni, kot je bilo predlagano, temveč 
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se določba drugega odstavka 4. člena v besedilu predloga odloka za drugo 
obravnavo v celoti črta. 
To pomeni, da bo moral pristojni izvajalec odstranitve in hrambe zapuščenih in 
nepravilno parkiranih vozil za odstranitev slednjih upoštevati čas, določen v ZCes-1, 
in jih odstraniti brez odlašanja oziroma ravnati v skladu z določbo petega odstavka 5. 
člena ZCes-1. 

 
2. Predlog odloka v 11. členu določa, da mora lastnik ali imetnik pravice uporabe 

zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila pred prevzemom vozila pristojnemu 
izvajalcu plačati stroške odstranitve in hrambe ter podpisati zapisnik o predaji.  
Predlog Občinskega sveta Občine Trebnje s prve obravnave predloga odloka, naj se 
v določbi črta besedilo »ter podpisati zapisnik o predaji«, se ne upošteva, saj bo 
lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila s svojim podpisom na zapisniku o predaji 
potrdil stanje svojega vozila ob predaji. Tako bo potrdil bodisi brezhibno stanje vozila 
bodisi morebitne poškodbe (in njihov obseg), ki bi lahko nastale pri odstranitvi vozila 
ter bi jih lahko pristojnemu izvajalcu odstranitve in hrambe vozil pozneje očital in jih 
uveljavljal z morebitnimi odškodninskimi zahtevki zoper njega.  
Gre torej za smiselno in utemeljeno varovalo pristojnega izvajalca pred morebitnimi 
odškodninskimi zahtevki, vsled čemur besedilo 11. člena predloga odloka za drugo 
obravnavo ostaja nespremenjeno.  
 

3. Občinski svet Občine Trebnje je predlagal, da se v prvem odstavku 16. člena črta 
zadnji stavek. 
Predlog se v celoti upošteva. 
 

4. Občinski svet Občine Trebnje je predlagal še, da se v prvem odstavku 17. člena črta 
besedilo: »sam ali skupaj s pooblaščeno uradno osebo«. 
Predlog se v celoti upošteva. 
 

5. Predlagana je bila še izključitev smiselne uporabe drugega odstavka 5. člena, kot je 
bila določena v 22. členu predloga odloka. 
Predlog se v celoti upošteva, besedilo 22. člena predloga odloka za drugo obravnavo 
pa je glede na spremembo preoblikovano in s tem slovnično pravilno. 

 
Poleg predlogov sprememb, ki jih je na predlog odloka iz prve obravnave podal Občinski svet 
Občine Trebnje, je pripravljavec pri pripravi besedila odloka za drugo obravnavo napravil še 
naslednje spremembe oziroma dopolnitve besedila, kot sledi. 
 

1. V drugem odstavku 5. člena se pred piko doda besedilo », če z njim razpolaga«. 
Dopolnitev je utemeljena, saj se lahko zgodi, da pooblaščena uradna oseba v 
nekaterih primerih s podatkom o lastniku ali imetniku pravice uporabe predvsem 
zapuščenega vozila ne bo razpolagala. 
 

2. V drugem odstavku 6. člena se med besedi »osebo« in »v« doda besedilo »in 
policijo«. 
Obveščanje policije je smiselno – lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila lahko 
vozilo pusti parkirano nekaj dni na parkirišču (na primer z organiziranim prevozom 
odpotuje za nekaj dni), vozilo pa bo ukradeno ali pa bodo z njega ukradene registrske 
tablice. V slednjem primeru lahko pride do odstranitve vozila, lastnik oziroma imetnik 
pravice uporabe vozila pa se bo, misleč, da je vozilo ukradeno, (najverjetneje) obrnil 
na policijo in ne na pristojnega izvajalca odstranitve vozil. Zato je primerno, da policija 
razpolaga s podatkom, da je bilo vozilo odstranjeno (in ne ukradeno). 
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3. Vlada Republike Slovenije je pripravila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o pravilih cestnega prometa (EVA 2016-2430-0015). Predlog predvideva 
ureditev posega v vozilo, z namenom pridobitve identifikacijske številke vozila. 
Besedilo 17. člena odloka se tako za drugo obravnavo smiselno prilagodi predvideni 
zakonski ureditvi, namesto besedne zveze »odpre vozilo« pa se uporablja besedna 
zveza »poseže v vozilo«. 

 
4. V 22. členu se črta beseda »smiselno«. 

V primeru vozil, katerih odstranitev bo odredila policija, namreč ne gre zgolj za 
smiselno uporabo določb poglavij III-VI odloka, temveč za uporabo teh določb v 
celoti. 
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III. BESEDILO ODLOKA 
 

Na podlagi 21. in 65. 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), 6. člena Zakona o pravilih 

cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 

68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20) in 17. člena Statuta Občine Trebnje 

(Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na __. _____ seji 

dne __. __. 2020 sprejel naslednji 

 

 

O D L O K 

o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trebnje 

 

 

I. UVODNI DOLOČBI 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se določajo pogoji in način odstranjevanja, hrambe in predaje zapuščenih in 

nepravilno parkiranih vozil, ki predstavljajo oviro v cestnem prometu, ter prodaje in uničenja 

neprevzetih zapuščenih vozil. 

 
2. člen 

(pomen izrazov) 

 

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen: 

̶ »lastnik vozila je neznan«, če iz podatkov na vozilu samem ali na z zakonom 

predpisan način ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila; 

̶ »lastnik nepravilno parkiranega vozila« je pravna ali fizična oseba, ki je uradno 

evidentirana kot lastnik vozila; 

̶ »lastnik zapuščenega vozila« je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot 

zadnji lastnik vozila; 

̶ »pooblaščena uradna oseba« je občinski redar; 

̶ »izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest« je izbrani izvajalec obvezne 

gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest. 

 

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki 

urejajo pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike. 

 

II. POGOJI IN NAČIN ODSTRANITVE VOZIL 

 
3. člen 

(pogoji in način odstranitve zapuščenih vozil) 

 

(1) Pooblaščena uradna oseba na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero naloži 

lastniku zapuščenega vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe. 

 

(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka pooblaščena uradna oseba preveri, ali je 

zapuščeno vozilo odstranjeno. Če pooblaščena uradna oseba ugotovi, da zapuščeno vozilo 

ni bilo odstranjeno, s pisno odredbo pristojnemu izvajalcu odstranitve in hrambe zapuščenih 

in nepravilno parkiranih vozil (v nadaljevanju: pristojni izvajalec) odredi odstranitev 
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zapuščenega vozila. Pisno odredbo se vroči pristojnemu izvajalcu na uradni elektronski 

naslov. 

 

(3) Pristojni izvajalec mora zapuščeno vozilo odstraniti najpozneje v roku treh dni po prejemu 

pisne odredbe. 

 
4. člen 

(pogoji in način odstranitve nepravilno parkiranih vozil) 

 

Pooblaščena uradna oseba s pisno odredbo pristojnemu izvajalcu odredi odstranitev 

nepravilno parkiranega vozila, če so za to izpolnjeni pogoji po predpisih, ki urejajo pravila 

cestnega prometa. Pisno odredbo se vroči pristojnemu izvajalcu na uradni elektronski 

naslov. S ciljem čim hitrejše odstranitve nepravilno parkiranega vozila se lahko pristojnega 

izvajalca o dolžnosti odstranitve nepravilno parkiranega vozila obvesti še na drug primeren 

način.  

 
5. člen 

(naloge pooblaščene uradne osebe ob odreditvi odstranitve vozila) 

 

(1) Pred izdajo pisne odredbe mora pooblaščena uradna oseba fotografirati zapuščeno ali 

nepravilno parkirano vozilo in kraj, kjer se vozilo nahaja. 

 

(2) Pooblaščena uradna oseba ob odreditvi odstranitve vozila pristojnemu izvajalcu sporoči 

podatek o lastniku ali imetniku pravice uporabe zapuščenega ali nepravilno parkiranega 

vozila, če z njim razpolaga. 

 

6. člen 

(dolžnost pristojnega izvajalca v zvezi z odstranitvijo zapuščenega vozila) 

 

(1) Pred odstranitvijo zapuščenega vozila mora pristojni izvajalec na kraju samem zapisniško 

ugotoviti, v kakšnem stanju je vozilo, in ga fotografirati. 

 

(2) O odstranitvi zapuščenega vozila mora pristojni izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno 

osebo in policijo v roku treh dni od dneva odstranitve. 

 

7. člen 

(prisotnost pooblaščene uradne osebe pri odstranitvi nepravilno parkiranega vozila) 

 

Odstranitev nepravilno parkiranega vozila pristojni izvajalec izvede v prisotnosti pooblaščene 

uradne osebe. 

 

III. POGOJI TER NAČIN HRAMBE IN PREDAJE VOZIL 

 
8. člen 

(24-urna hramba) 

 

Pristojni izvajalec mora zagotoviti celodnevno (24-urno) hrambo in varovanje odstranjenih 

vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje za čas hrambe. 
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9. člen 

(vodenje evidence odstranjenih vozil) 

 

(1) Pristojni izvajalec mora voditi ločeni evidenci odstranjenih zapuščenih in odstranjenih 

nepravilno parkiranih vozil. 

 

(2) Evidenci iz prejšnjega odstavka morata vsebovati: 

̶ podatke o stanju zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila (zlasti odredbo in 

zapisnik); 

̶ podatke o datumu in uri odstranitve zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila; 

̶ podatke o lastniku zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila, razen če je lastnik 

neznan; 

̶ potrdilo o plačilu stroškov odstranitve in hrambe zapuščenega ali nepravilno 

parkiranega vozila; 

̶ podatke o datumu in uri predaje zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila 

lastniku (zlasti zapisnik o predaji). 

 
10. člen 

(predaja vozila) 

 

(1) Pristojni izvajalec preda zapuščeno ali nepravilno parkirano vozilo lastniku ali imetniku 

pravice uporabe vozila v svojem delovnem času na podlagi listine, s katero dokaže, da je 

lastnik vozila ali ima pravico uporabljati vozilo. 

 

(2) Pristojni izvajalec o predaji zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila sestavi 

zapisnik o predaji. 

 

(3) Pristojni izvajalec mora zaradi vodenja postopka o prekršku pooblaščeni uradni osebi na 

njeno zahtevo posredovati podatke o prevzemniku vozila. 

 
11. člen 

(dolžnost lastnika ali imetnika pravice uporabe vozila ob njegovem prevzemu) 

 

Lastnik ali imetnik pravice uporabe zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila mora pred 

prevzemom vozila pristojnemu izvajalcu plačati stroške odstranitve in hrambe ter podpisati 

zapisnik o predaji. 

 

IV. STROŠKI ODSTRANITVE IN HRAMBE VOZIL 

 
12. člen 

(nosilec stroškov odstranitve in hrambe vozila) 

 

(1) Odstranitev nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila opravi in njegovo hrambo 

izvaja pristojni izvajalec na stroške lastnika vozila ali imetnika pravice uporabe vozila. 

 

(2) Če je lastnik vozila neznan, gredo stroški storitve odstranitve in hrambe nepravilno 

parkiranega ali zapuščenega vozila v breme proračuna Občine Trebnje. Stroški iz prejšnjega 

stavka gredo v breme proračuna Občine Trebnje tudi, če jih pristojni izvajalec z vso dolžno 

skrbnostjo ni mogel izterjati od lastnika vozila. 

 

 

 

 



PREDLOG ODLOKA – 2. OBRAVNAVA 

9 
 

13. člen 

(stroški odstranitve in hrambe vozila) 

 

(1) Stroški storitve odstranitve nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila zajemajo: 

̶ stroške prihoda do vozila; 

̶ stroške nalaganja vozila;  

̶ stroške prevoza vozila;  

̶ stroške razlaganja vozila.  

 

(2) Stroški storitve hrambe nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila zajemajo: 

̶ stroške zavarovanja vozila;  

̶ stroške hrambe vozila;  

̶ stroške predaje vozila.  

 

14. člen 

(plačilo vseh ali dela stroškov odstranitve in hrambe vozila) 

 

(1) Vsi stroški storitve odstranitve vozila se zaračunajo v primeru, ko je zapuščeno ali 

nepravilno parkirano vozilo, za katero je bil odrejena odstranitev, že naloženo na specialno 

vozilo za odstranitev vozil. 

 

(2) Le stroški prihoda do vozila in stroški nalaganja vozila se zaračunajo v primeru, ko želi 

lastnik ali imetnik pravice uporabe zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila odstraniti 

vozilo potem, ko se je vozilo že pričelo nalagati na specialno vozilo za odstranitev vozil, 

vendar še ni naloženo. 

 

(3) Le stroški prihoda do vozila se zaračunajo v primeru, ko lastnik ali imetnik pravice 

uporabe zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila odstrani vozilo potem, ko je 

pooblaščena uradna oseba že odredila pristojnemu izvajalcu, da odstrani vozilo, vozilo pa se 

še ni pričelo nalagati na specialno vozilo za odstranitev vozil. 

 

(4) Stroški storitve hrambe zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila se zaračunavajo 

za čas, ko je vozilo na prostoru za hrambo odstranjenih vozil.  

 

(5) Ne glede na prejšnji odstavek se stroški storitve hrambe vozila prvih 24 ur po odstranitvi 

zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila ne zaračunavajo. 

 
15. člen 

(določitev višine stroškov odstranitve in hrambe vozila) 

 

(1) Višino stroškov storitve odstranitve in hrambe zapuščenega ali nepravilno parkiranega 

vozila na predlog pristojnega izvajalca določi Občinski svet Občine Trebnje. 

 

(2) Cenik stroškov storitve odstranitve in hrambe vozil se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in na vidnem mestu oziroma v skladu z veljavnimi predpisi v poslovnem prostoru 

pristojnega izvajalca. 

 

(3) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za morebitne spremembe višine stroškov 

odstranitve in hrambe zapuščenih ali nepravilno parkiranih vozil. 
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V. PRODAJA IN UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL 

 
16. člen 

(javno naznanilo) 

 

(1) O tem, da zapuščeno vozilo ni bilo prevzeto v roku 30 dni od odstranitve, pristojni 

izvajalec na oglasni deski ali spletni strani objavi javno naznanilo o odstranitvi vozila. Javno 

naznanilo mora biti objavljeno najmanj 15 dni. Pristojni izvajalec javno naznanilo pošlje tudi 

izvajalcu nadzora, razen če je odstranitev vozila odredila policija, in Občini Trebnje, da ga 

objavita na svoji oglasni deski ali spletni strani. 

 

(2) Javno naznanilo mora vsebovati:  

̶ opis zapuščenega vozila;  

̶ kraj, od koder je bilo zapuščeno vozilo odstranjeno;  

̶ datum odstranitve vozila;  

̶ številka prekrška;  

̶ navedbo, da mora lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila pred njegovim 

prevzemom poravnati vse dotlej nastale stroške njegove odstranitve in hrambe;  

̶ opozorilo, da bo zapuščeno vozilo po preteku treh mesecev od dneva odstranitve 

prodano ali uničeno. 

 
17. člen 

(poseg v vozilo) 

 

(1) Pristojni izvajalec lahko po treh mesecih od odstranitve poseže v še neprevzeto 

zapuščeno vozilo, z namenom pridobitve identifikacijske številke vozila, če tega v skladu s 

predpisi, ki urejajo pravila cestnega prometa, ni storil že prej.  

 

(2) O posegu v vozilo se napiše zapisnik, v katerem se navedejo dodatno ugotovljena 

dejstva, indentifikacijska številka vozila in podatki o vozilu ter posebnosti zaradi kasnejšega 

ugotavljanja storilca prekrška.  

 

(3) Po posegu v vozilo se skuša ugotoviti lastnika zapuščenega vozila. Če pooblaščena 

uradna oseba ni prisotna pri posegu v vozilo, ji pristojni izvajalec pošlje zapisnik iz prejšnjega 

odstavka zaradi vodenja postopka o prekršku, pooblaščena uradna oseba pa nato 

pristojnemu izvajalcu sporoči svoje ugotovitve glede lastnika zapuščenega vozila. V kolikor 

se lastnika zapuščenega vozila ugotovi, ga pristojni izvajalec pisno pozove, da v roku 15 dni 

od vročitve poziva prevzame vozilo in se ga v pozivu opozori, da bo v nasprotnem primeru 

vozilo uničeno ali prodano. 

 

(4) Podatki iz drugega in tretjega odstavka tega člena se vpišejo v evidenco odstranjenih 

zapuščenih vozil iz 9. člena tega odloka. 

 
18. člen 

(prodaja ali uničenje vozila) 

 

(1) Če lastnik zapuščenega vozila le-tega ne prevzame v treh mesecih od dneva odstranitve 

s strani pristojnega izvajalca, se zapuščeno vozilo lahko uniči v skladu s področnimi predpisi 

ali ga Občina Trebnje v sodelovanju s pristojnim izvajalcem proda v skladu s predpisi, ki 

urejajo stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti, in predpisi, ki urejajo prodajo 

vozil. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1569/pravilnik-o-odstr/#18. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1569/pravilnik-o-odstr/#18. člen
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(2) Če se v primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena ugotovi lastnika zapuščenega 

vozila, se vozila ne sme prodati ali uničiti pred potekom 15-dnevnega roka iz tretjega 

odstavka prejšnjega člena. 

 
19. člen 

(stroški in izkupiček od prodaje vozila) 

 

(1) Stroški storitve odstranitve in hrambe ter prodaje ali uničenja zapuščenega vozila se 

izterjajo od lastnika zapuščenega vozila.  

 

(2) Če je lastnik vozila neznan, gredo stroški storitve odstranitve in hrambe ter prodaje ali 

uničenja zapuščenega vozila v breme proračuna Občine Trebnje. Stroški iz prejšnjega 

stavka gredo v breme proračuna Občine Trebnje tudi, če jih pristojni izvajalec z vso dolžno 

skrbnostjo ni mogel izterjati od lastnika zapuščenega vozila. 

 

(3) Izkupiček od prodaje zapuščenega vozila je prihodek proračuna Občine Trebnje. 

 

VI. PRISTOJNI IZVAJALEC ODSTRANITVE IN HRAMBE VOZIL 

 
20. člen 

(pristojni izvajalec) 

 

Pristojni izvajalec je izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest. 

 

VII. NADZOR 

 
21. člen 

(izvajanje nadzora) 

 

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajajo pooblaščene uradne osebe občinskega 

redarstva. 

 

VIII. SMISELNA UPORABA 

 
22. člen 

(uporaba glede vozil, katerih odstranitev odredi policija) 

 

Določbe poglavij III–VI tega odloka se uporabljajo tudi glede zapuščenih ali nepravilno 

parkiranih vozil, katerih odstranitev pristojnemu izvajalcu v skladu s predpisi, ki urejajo 

pravila cestnega prometa, odredi policija. 

 

IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

 
23. člen 

(določitev prve višine stroškov storitve odstranitve in hrambe vozil) 

 

(1) Prvo višino stroškov storitve odstranitve in hrambe nepravilno parkiranih ali zapuščenih 

vozil na predlog pristojnega izvajalca določi Občinski svet Občine Trebnje v roku dveh 

mesecev po uveljavitvi tega odloka. 

 

(2) Pristojni izvajalec ustvari pogoje za odstranitev nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v 

roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka. 
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24. člen 

(objava in začetek veljavnosti odloka) 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Št. 007-2/2019 

Trebnje, dne __. __________ 2020 

 

 Župan 

Občine Trebnje 

Alojzij Kastelic 
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IV. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

 

K 1. členu: 

 

V 1. členu se opredeljuje vsebino odloka. 

 

 

K 2. členu: 

 

2. člen določa pomen izrazov, ki so uporabljeni v besedilu odloka. 

 

 

K 3. in 6. členu: 

 

V 3. členu je določeno, da pooblaščena uradna oseba na zapuščeno vozilo namesti pisno 

odredbo, s katero naloži lastniku zapuščenega vozila, da ga odstrani v roku treh dni od 

dneva izdaje odredbe. Če zapuščenega vozila ne odstrani njegov lastnik, pooblaščena 

uradna oseba odredi odstranitev zapuščenega vozila pristojnemu izvajalcu (izvajalec 

rednega vzdrževanja občinskih javnih cest). Pristojni izvajalec pa mora zapuščeno vozilo 

odstraniti najkasneje v roku treh dni po prejemu odredbe. Pristojni izvajalec mora pred 

odstranitvijo zapisniško ugotoviti, v kakšnem stanju je vozilo, in ga fotografirati, o odstranitvi 

pa v roku treh dni obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki je odredila odstranitev 

zapuščenega vozila, in policijo. 

 

 

K 4. in 7. členu: 

 

V 4. členu pa je določen postopek v zvezi z nepravilno parkiranim vozilom. Pooblaščena 

uradna oseba odredi pristojnemu izvajalcu odstranitev nepravilno parkiranega vozila, če so 

za to izpolnjeni pogoji po predpisih, ki urejajo pravila cestnega prometa. V času sprejemanja 

tega odloka je to zlasti 19. člen veljavnega ZPrCP. Pristojni izvajalec vozilo odstrani brez 

odlašanja, kot to določa peti odstavek 5. člena ZCes-1. 

 

 

K 5. členu: 

 

5. člen se nanaša na zapuščena in nepravilno parkirana vozila. Določa, da mora 

pooblaščena uradna oseba pred izdajo odredbe fotografirati zapuščeno ali nepravilno 

parkirano vozilo in kraj, kjer se vozilo nahaja. Pooblaščena uradna oseba pristojnemu 

izvajalcu tudi sporoči podatek o lastniku ali imetniku pravice uporabe vozila, če z njim 

razpolaga, saj pristojni izvajalec drugače do tega podatka ne more priti, je pa nujno potreben 

za izvrševanje njegovih nalog po odloku. 

 

 

K 8. členu: 

 

8. člen določa, da mora pristojni izvajalec zagotoviti celodnevno (24-urno) hrambo in 

varovanje odstranjenih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje za čas 

hrambe. 
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K 9. členu: 

 

Po 9. členu odloka mora pristojni izvajalec voditi ločeni evidenci odstranjenih zapuščenih in 

odstranjenih nepravilno parkiranih vozil. Določena je tudi (minimalna) vsebina evidence. 

 

 

K 10. členu: 

 

10. člen ureja predajo zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila. Pristojni izvajalec ga 

preda lastniku ali imetniku pravice uporabe na podlagi listine, s katero dokaže, da je lastnik 

vozila ali ima pravico uporabljati vozilo, in sicer v svojem delovnem času. 

 

Sestavi se zapisnik o predaji vozila. 

 

Pristojni izvajalec mora na zahtevo pooblaščene uradne osebe zaradi vodenja postopka o 

prekršku posredovati podatke o prevzemniku vozila. 

 

 

K 11. členu: 

 

Določeno je, da mora lastnik ali imetnik pravice uporabe zapuščenega ali nepravilno 

parkiranega vozila pred prevzemom vozila pristojnemu izvajalcu plačati stroške odstranitve in 

hrambe ter podpisati zapisnik o predaji. 

 

 

K 12. členu: 

 

12. člen določa, da odstranitev nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila opravi pristojni 

izvajalec na stroške lastnika ali imetnika pravice uporabe vozila. Če pa je lastnik vozila 

neznan, gredo stroški storitve odstranitve in hrambe nepravilno parkiranega ali zapuščenega 

vozila v breme proračuna Občine Trebnje. Stroški gredo v breme proračuna Občine Trebnje 

tudi, če jih pristojni izvajalec z vso dolžno skrbnostjo ni mogel izterjati od lastnika vozila. To 

pomeni, da bo moral pristojni izvajalec ob vložitvi zahtevka za povračilo stroškov odstranitve 

in hrambe občini dokazati, da je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi dosegel povrnitev 

stroškov neposredno od lastnika vozila. 

 

 

K 13. členu: 

 

13. člen odloka določa, katere stroške obsega storitev odstranitve in katere stroške obsega 

storitev hrambe vozil. 

 

 

K 14. členu: 

 

V 14. členu je določeno, v katerih primerih se zaračunajo vsi stroški odstranitve vozila in v 

katerih primerih le stroški prihoda do vozila in stroški nalaganja vozila oziroma le stroški 

prihoda do vozila.  

 

Prav tako se določa, da se stroški hrambe vozila zaračunavajo za čas, ko je vozilo na 

prostoru za hrambo odstranjenih vozil, razen za prvih 24 ur po odstranitvi vozila. 
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K 15. členu: 

 

S 15. členom se opredeljuje način določitve višine stroškov odstranitve in hrambe vozila. 

Višino stroškov na predlog pristojnega izvajalca določi občinski svet. Cenik se objavi v 

Uradnem listu RS, pa tudi v poslovnem prostoru pristojnega izvajalca. Določbe 15. člena se 

smiselno uporabljajo tudi za morebitne spremembe višine stroškov. 

 

 

K 16. členu: 

 

16. člen določa, da pristojni izvajalec za vozila, ki niso prevzeta v roku 30 dni od odstranitve, 

objavi javno naznanilo o odstranitvi vozila na svoji oglasni deski ali spletni strani. Javno 

naznanilo mora biti objavljeno 15 dni in mora med drugim vsebovati opozorilo, da bo po 

preteku treh mesecev od dneva odstranitve vozila le-to prodano ali uničeno.  

 

Pristojni izvajalec javno naznanilo pošlje tudi izvajalcu nadzora, razen če je odstranitev vozila 

odredila policija, in Občini Trebnje, da ga objavita na svoji oglasni deski ali spletni strani. 

 

V drugem odstavku je natančno določena tudi vsebina javnega naznanila. 

 

 

K 17. členu: 

 

17. člen določa, da pristojni izvajalec, po treh mesecih od odstranitve vozila, poseže v še 

neprevzeto zapuščeno vozilo, z namenom pridobitve identifikacijske številke, če tega v 

skladu s predpisi, ki urejajo pravila cestnega prometa, ni storil že prej (po predlogu Zakona o 

spremembah in dopolnitvah ZPrCP ob odstranitvi vozila). O posegu v vozilo se napiše 

zapisnik, ki se ga posreduje pooblaščeni uradni osebi, če ni bila prisotna pri odpiranju vozila. 

 

Namen posega v vozilo je torej ugotovitev lastništva. V kolikor se lastnika ugotovi, se ga 

pisno pozove, da v roku 15 dni od vročitve poziva prevzame vozilo in se ga v pozivu opozori, 

da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano ali uničeno. 

 

Podatki, ugotovljeni pri posegu v vozilo, se vpišejo v evidenco odstranjenih zapuščenih vozil. 

 

 

K 18. členu: 

 

Če lastnik zapuščenega vozila le-tega ne prevzame v treh mesecih od dneva odstranitve s 

strani pristojnega izvajalca, se vozilo lahko uniči ali proda. Če se je pri odpiranju vozila 

ugotovilo lastnika, se prodaja ali uničenje ne izvedeta pred potekom 15-dnevnega roka iz 17. 

člena odloka. 

 

 

K 19. členu: 

 

V 19. členu je določeno, da stroški odstranitve in hrambe ter prodaje ali uničenja 

zapuščenega vozila bremenijo lastnika zapuščenega vozila. 

 

Če je lastnik zapuščenega vozila neznan, gredo stroški v breme proračuna Občine Trebnje. 

Prav tako gredo stroški v breme proračuna Občine Trebnje, če jih pristojni izvajalec z vso 

dolžno skrbnostjo ni mogel izterjati od lastnika zapuščenega vozila. Da je naredil vse, kar je v 
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njegovi moči, bo torej moral pristojni izvajalec dokazati ob vložitvi zahtevka za povračilo 

stroškov od Občine Trebnje. 

 

Izkupiček od prodaje vozila je v vsakem primeru prihodek proračuna Občine Trebnje. 

 

K 20. členu: 

 

Pristojni izvajalec odstranitve in hrambe zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil je izvajalec 

rednega vzdrževanja (občinskih) javnih cest. V času sprejemanja odloka je to javno podjetje 

Komunala Trebnje d.o.o. 

 

 

K 21. členu: 

 

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajajo pooblaščene uradne osebe občinskega 

redarstva. Občina Trebnje ima izvajanje nalog občinskega redarstva od 1. 1. 2020 

zagotovljeno v okviru Skupne občinske uprave občin Dolenjske. 

 

 

K 22. členu: 

 

22. člen določa uporabo določb poglavij III-VI tega odloka tudi glede zapuščenih ali 

nepravilno parkiranih vozil, katerih odstranitev pristojnemu izvajalcu v skladu s predpisi, ki 

urejajo pravila cestnega prometa, odredi policija. 

 

 

K 23. členu: 

 

V 23. členu je določeno, da prvo višino stroškov storitve odstranitve in hrambe nepravilno 

parkiranih in zapuščenih vozil na predlog pristojnega izvajalca določi občinski svet v roku 

dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka. Prav tako v dveh mesecih po uveljavitvi odloka 

pristojni izvajalec ustvari pogoje za odstranitev vozil. 

 

 

K 24. členu: 

 

24. člen določa, da začne odlok veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije. 

 


