
 
 
     
 
 
 

TRR: 01386-0100001846             DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna: 7684 
 
OBČINA TRZIN 
župan, Peter Ložar 
 
Številka: 11-1/2020  
Datum: 18. 2. 2020 
 
 
OBČINA TRZIN 
OBČINSKI SVET 
 
 
ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah 

in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin - skrajšani postopek 
 

NAMEN: Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih 
cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin po skrajšanem 
postopku 
 

PRAVNA PODLAGA: 21. člen 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 in 30/18) 
95. in 100. člen Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 
36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) 
18. in 98. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06)  
142. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04) 
 

PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan 
 

POROČEVALEC: Viktor Torkar, občinska uprava 
 

FINANČNE POSLEDICE: Sprejem odloka nima neposrednih finančnih posledic 
 

 
Obrazložitev: 
S predlaganim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni 
ureditvi v Občini Trzin želimo: 

- urediti, da so gospodarski subjekti, ki jim Občina Trzin odda parkirne površine v najem skladno 
s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine, upravičeni do dovolilnice na 
parkirnih površinah, namenjenih samo imetnikom dovolilnic (37.d člen) in s tem omogočiti lažji 
nadzor parkirnih površin občinskemu redarstvu. Predmetna zadeva je aktualna na parkirišču ob 
javni poti št. JP 574096 slepi krak Ljubljanske ceste pri kolesarnici, saj je trenutno nadzor 
občinskega redarstva na parkirnih mestih, oddanih v najem, težaven in zamuden. Občinsko 
redarstvo mora namreč iz najemnikovega seznama registrskih tablic vozil iskati vozila na 
parkirnih mestih, oddanih v najem.  

- dodati nov člen 37.e člen, ki predpisuje rezervirane parkirne površine, in sicer želimo v skladu s 
predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine, oddati v najem javne parkirne 
površine ponudniku storitev souporabe vozil »car sharing«, in sicer na Ljubljanski cesti, pri 



vrtcu Žabica in v OIC Trzin. Souporaba vozila je oblika kratkotrajne izposoje vozila, ki ga 
voznik prevzame in pusti na določenem mestu. Glavna prednost sistema souporabe je, da 
uporabnikom, ki vozila ne uporabljajo veliko, ni potrebno plačevati stroškov za zavarovanje, 
registracijo in vzdrževanje, ni potrebno investirati v vozilo, ki z leti izgublja na vrednosti kljub 
temu, da v veliko primerih vozilo večino časa stoji parkiran. Prav tako je občinsko redarstvo v 
zadnjem obdobju izvedlo več nadzorov parkiranja vozil na krajevni cesti št. LK 074562, kjer je 
trenutno na koncu ulice postavljen prometni znak št. 2236 »Prepovedana ustavitev in 
parkiranje«. Po izvršenih nadzorih občinskega redarstva se je pojavil interes okoliških pravnih in 
fizičnih oseb, da bi del javne površine najeli. Iz opravljenega ogleda na terenu ugotavljamo, da je 
možno zaključek na krajevni cesti št. LK 074562 spremeniti v javne parkirne površine, zato 
predlagamo, da se v odloku predvidijo rezervirane parkirne površine, katere v skladu s predpisi, 
ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine, oddamo v najem. 
 

Občinskemu svetu predlagamo sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih 
cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin, in sicer po skrajšanem postopku, saj gre za manj 
zahtevno spremembo in dopolnitev odloka v skladu z 142. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04). 
 
Predlog sklepa:  
 
Na podlagi 21. 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 in 30/18), 95. 
in 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 18. 
in 98. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 
142. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00, 
5/04) je Občinski svet Občine Trzin na 11. redni seji, dne 4. marca 2020, sprejel 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin po skrajšanem postopku in ga sprejel. 
 
Številka: 11-1/2020                                                                                                 ŽUPAN: 
Datum: 4. 3. 2020                                                                                              Peter Ložar, l. r.                              
 
            
 


