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Namen: Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni 

ureditvi v Občini Trzin – II. obravnava  

 

Pravna podlaga: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 

besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12-ZUJF), 10. in 98. člen Statuta 

Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06), 95. in 100. člen 

Zakona o cestah/ZCEs-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl. US) ter prvega odstavka 3. 

točke 3. člena in prvega ter petega odstavka 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost/ZDDV-1 

(Uradni list RS, št. 13/11-uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14). 

 

Predlagatelj: Peter Ložar, župan 

 

Poročevalca: Andrej Gril, občinska uprava in Tatjana Zupan Bubalo, predstavnica Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva 

          
Obrazložitev: Občina Trzin je v letu 2012, na podlagi določil zakona o cestah, sprejela Odlok o 

občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 8/12). Naloge 

občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzora izvaja skupna občinska uprava Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice. 

 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami želimo odlok uskladiti z državnimi predpisi ter zaradi 

poenotenja postopkov uskladiti z ostalimi občinami, kjer Medobčinski inšpektorat in redarstvo s 

sedežem v Trzinu opravlja naloge, ki mu jih nalaga odlok. 

 

I. Sprememba definicije parkirnina. 

2. člen – v (2) odstavku se v (3) alineji besedi »občinska taksa« zamenja z besedo »nadomestilo« - 

popravek. 

V drugem odstavku 2. člena odloka se spremeni definicija v tretji alineji, ki se sedaj glasi:  

»parkirnina je občinska taksa za parkiranje na javnih površinah, določenih s tem odlokom;« v 

spremenjeno definicijo: »parkirnina je nadomestilo za parkiranje na javnih parkirnih površinah, 

določenih s tem odlokom; 

Velja omeniti, da predlagana sprememba definicije parkirnine za končnega uporabnika ne predstavlja 

nobenih zunanjih sprememb, ne v finančnem smislu niti ne v tehničnem smislu plačevanja parkirnine. 

 

Pri pripravi osnutka odloka smo pri definiciji parkirnine izhajali iz prvega odstavka 9. člena Zakona o 

financiranju občin/ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11), ki v tretji alineji določa, da 

občina lahko predpiše občinsko takso za parkiranje na javnih površinah. V povezavi s pobiranjem 

občinskih taks pa smo izhajali iz definicije petega odstavka 5. člena Zakona o davku na dodano 

vrednost/ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 



 

 

86/14), ki pravi, da se organi lokalnih skupnosti ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi 

ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organi oblasti, tudi če pobirajo takse, prispevke in druge dajatve 

ter plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami. Na podlagi navedenega pri pobiranju 

parkirnine nismo odvajali davka. 

 

Prek Skupnosti občin Slovenije iz Maribora smo v januarju 2015 prejeli vprašanje v zvezi s 

pobiranjem parkirnin, saj je v eni od slovenskih občin prišlo do nadzora s strani tržnega inšpektorata. 

 

Pri pregledu zakonskih osnov ter prakse v nekaterih občinah, kjer pobirajo parkirnino prek 

parkomatov (Celje, Kamnik, Kranj, Ljubljana ter Velenje pri pobiranju parkirnine obračunajo DDV) v 

zvezi s pobiranjem parkirnin ter mnenjem Finančne uprave Republike Slovenije iz Ljubljane 

(pojasnilo DURS, št. 42601-375/2004 z dne 10. 1. 2005), ki ga prilagamo gradivu v nadaljevanju, je 

razvidno, da kolikor je potrebno za parkiranje na posameznih javnih parkirnih površinah izdati 

posebno dovoljenje (upravni akt – odločbo) v katerem je izdana upravna listina, potem izdajatelj 

(upravni organ) ob izdajanju dovoljenj opravlja neobdavčljiv promet po ZDDV-1.  

Osebe javnega prava torej ne veljajo za davčne zavezance le takrat, kadar opravljajo upravne naloge 

na podlagi javnega pooblastila, čeprav te naloge opravljajo proti plačilu (takse, prispevki in druge 

dajatve). Zaračunavanje parkirnine prek parkomata zato ni mogoče obravnavati kot upravno nalogo, 

saj upravičencu ni izdana upravna listina (občinska taksa) ampak zgolj potrdilo o plačilu parkirnine – 

nadomestilo za uporabo javne površine.  

Pri steku ZFO-1 in ZDDV-1 prihaja do trka dveh predpisov, kjer pa smo ravnali po principu 

zakonitosti in subsidiarnosti, ki narekuje razmerje med nadrejenim (ZDDV-1) in podrejenim 

predpisom (ZFO-1) na področju posameznega materialnega prava – plačevanja davka na dodano 

vrednost. 

 

OBRAČUNAVANJE DDV OD PARKIRNINE 

Pojasnilo DURS, št. 42601-375/2004, z dne 10. 1. 2005 

V zvezi z vprašanjem, ki zadeva obračunavanje DDV od uporabe prostorov za parkiranje avtomobilov, 

vam v nadaljevanju posredujemo naše mnenje:  

  

Po Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 97/04 - UPB2 in 114/04), v nadaljevanju: 

ZDDV, je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno (samostojno) opravlja katerokoli 

dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti.  

  

Dejavnost po prvem odstavku 13. člena ZDDV obsega vsako proizvodno, predelovalno, trgovsko in 

storitveno dejavnost, vključno z rudarsko, kmetijsko in poklicno dejavnostjo. Dejavnost obsega tudi 

izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic, če je namenjena trajnemu doseganju dohodka.  

  

V tretjem odstavku 13. člena ZDDV pa je določeno: "Državni organi in organizacije ter organi 

lokalnih skupnosti se ne štejejo za davčne zavezance v skladu s prvim odstavkom tega člena, kadar 

opravljajo dejavnosti oziroma transakcije v okviru svojih pristojnosti, javne agencije in druge osebe 

javnega prava pa, kadar opravljajo upravne naloge na podlagi javnega pooblastila, čeprav opravljajo te 

naloge proti plačilu (takse, prispevki in druge dajatve). Če ti organi ali osebe opravljajo katero od 

dejavnosti iz drugega odstavka tega člena oziroma promet, pri katerem bi njihovo obravnavanje kot 

davčnih nezavezancev za DDV vodilo k izkrivljanju konkurence, se v teh primerih ti štejejo za davčne 

zavezance".  

  

Osebe javnega prava torej ne veljajo za davčne zavezance le takrat, kadar opravljajo upravne naloge 

na podlagi javnega pooblastila, čeprav te naloge opravljajo proti plačilu (takse, prispevki in druge 

dajatve). Zaračunavanja parkirnine tako ni mogoče obravnavati kot upravno nalogo na podlagi javnega 

pooblastila. Javno podjetje se mora zato v tem delu opravljanja svoje dejavnosti imeti za davčnega 

zavezanca.  



 

 

Davčni zavezanec, javno podjetje, nadalje sprašuje, ali parkirnina, ki jo obračunava v skladu z 

Odredbo o višini parkirnine in načinu plačila (Uradni list RS, št. 46/01), pomeni takso, od katere se 

davek na dodano vrednost ne obračuna, kakor to izhaja iz Zakona o komunalnih taksah.  

  

Zakon o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65 do 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91) sicer v 4. 

členu določa, da smejo občinske skupščine predpisovati komunalne takse, med drugim tudi za:  

 uporabo prostora za parkiranje avtomobilov in njihovih priklopnikov na mestih, za katera to 

določi občinska skupščina in na katerih organizira varovanje vozil,  

 uporabo javnega prostora za parkiranje, šotorjenje ali druge začasne namene. 

Občina je namreč z Odlokom o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01), z Odredbo o višini 

parkirnine in načinu plačila in s Sklepom o določitvi posebne takse za uporabo parkirnih površin 

določila posebno takso za uporabo parkirnih površin za osebna vozila državnih organov in tujih 

diplomatskih predstavništev za službene potrebe in za vozila hotelskih gostov ter za osebna vozila 

stanovalcev z območij za pešce.  

  

Prvi in drugi odstavek 17. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi določata, da se za parkiranje na 

posameznih parkirnih površinah, ki se uporabljajo izključno za parkiranje vozil državnih organov in 

tujih diplomatskih predstavništev za službene potrebe, vozil hotelskih gostov ter za vozila stanovalcev 

z območij za pešce izdaja posebno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ. Če je izdaja posebnega 

dovoljenja upravni akt, v katerem je izdana upravna listina, potem izdajatelj ob izdajanju dovoljenj 

opravlja neobdavčljiv promet po ZDDV.  

  

Obravnavanje takse za uporabo parkirnih površin z vidika DDV pa je odvisno tudi od tega, kdo je 

končni prejemnik takse. Če je končni prejemnik takse občina, se od komunalnih taks za uporabo 

parkirnih površin za osebna vozila državnih organov in tujih diplomatskih predstavništev za službene 

potrebe in za vozila hotelskih gostov ter za osebna vozila stanovalcev z območij za pešce DDV ne 

obračunava. Če pa je taksa za uporabo parkirnih površin prihodek javnega podjetja, pa je DDV treba 

obračunati na podlagi določil 8. člena ZDDV. Ta namreč opredeljuje promet storitev in določa, da 

promet storitev pomeni opravljanje, opustitev oziroma dopustitev vsakega dejanja v okviru opravljanja 

dejavnosti, ki ni promet blaga v smislu 4., 5. in 6. člena ZDDV. 

 

 

II.  

Po sprejemu odloka na občinskem svetu Občine Trzin v letu 2012 je Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo Trzin sodeloval tudi na predstavitvah osnutkov odlokov, ki so bili osnovani na temelju 

odloka iz Občine Trzin, v Občini Mengeš (v letu 2013) in Občini Vodice (v letu 2014), ki se srečujeta 

s podobnimi vrstami težav v javnem prometu. Skozi javno razpravo so bile vnesene nekatere 

spremembe, ki so se v praksi izkazale za pravilno načrtovane in jih je smiselno vključiti tudi v sedanji 

odlok, saj po eni strani razjasnjujejo posamezne nejasnosti v veljavnem odloku hkrati pa odlok 

usklajujemo z ostalimi občinami, kjer skupna občinska uprava izvaja naloge redarstva in 

inšpekcijskega nadzora. 

 

2. člen – v (2) odstavku se črta (5) alineja – izraz varovalni krog, ZCes-1 tega izraza ne pozna, 

2. člen – v (2) odstavku se v (4) alineji – zamenja ločilo »;« s ».« -uskladitev, 

4. člen – v (2) odstavku, v (10) alineji se ime državnega organa DRSC (Direkcija Republike Slovenije 

za ceste) zamenja z DRSI (Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo) – uskladitev; 

preimenovanje je stopilo v veljavo dne 1. 1. 2015, 

6. člen – se ga črta; podvajanje s 6. členom ZCes-1 (nekategorizirane ceste), 

8. člen – v (2) odstavku se ime državnega organa DRSC zamenja z DRSI - uskladitev preimenovanja, 

9. člen – (3) odstavek se črta, ureja (3) odstavek 43. člena ZCes-1, 

18. člen – v (1) odstavku se besede »oziroma izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste« črta, gre 

za pristojnost upravljavca in ne vzdrževalca, 

18. člen – v (2) odstavku se besede »oziroma izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste« izpustiti, 

besedo »morata« se nadomesti z besedo »mora«; gre za pristojnost upravljavca in ne vzdrževalca, 



 

 

22. člen – v (1) odstavku se besedi »občinske uprave« nadomesti z besedami »upravljavca občinske 

ceste«, 

27. člen – v (5) odstavku se črta besedo »varovalni pas«, 

27. člen – (6) odstavek se črta v celoti, 

34. člen - v (1) odstavku se doda za (3 alinejo) novo alinejo in sicer 

»- parkirnine površine namenjene imetnikom dovolilnic;«   

 

Sedanji 37. člen se črta v celoti in nadomesti s štirimi členi, ki podrobno obrazložijo alineje iz 34. 

člena: 

37.a člen 
(dovoljenje za brezplačno parkiranje na parkirnih površinah, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine) 

 

(1) Na parkirnih površinah, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine, lahko občinska uprava na podlagi 

vloge izda dovoljenje za brezplačno uporabo te parkirne površine. Hkrati z dovoljenjem izda občinska 

uprava tudi dovolilnico za brezplačno parkiranje. V dovoljenju in na dovolilnici za brezplačno 

uporabo parkirne površine se jasno določi vozilo, za katerega je izdana, lokacijo, za katero je izdana 

ter čas veljavnosti izdane dovolilnice. 

(2) Do dovolilnice so upravičeni: 

– stanovalci na območju določenem s sklepom župana iz prejšnjega člena tega odloka; 

– službena vozila organov lokalne skupnosti; 

– osebje javnih zavodov ali javnih podjetij, katerih (so)ustanovitelj je Občina Trzin; 

– službena vozila izvajalcev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb; 

– izvajalci gospodarskih javnih služb, ki dela opravljajo po naročilu in za Občino Trzin; 

– službena vozila pravnih oseb, službena vozila in vozila za službene potrebe samostojnih 

podjetnikov-posameznikov, posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki dela opravljajo po 

naročilu in za Občino Trzin. 

(3) Dovolilnico za brezplačno parkiranje je imetnik dolžan namestiti na vidno mesto v vozilu pod 

vetrobranskim steklom. 

(4) Dovolilnico za brezplačno parkiranje sme imetnik uporabiti samo v vozilu, za katerega je izdana. 

(5) Dovolilnico za brezplačno parkiranje sme imetnik uporabiti samo na lokaciji, za katero je izdana. 

(6) Parkiranje na parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine, je brezplačno tudi za 

imetnike parkirne karte iz 66. člena Zakona o pravilih cestnega prometa. 

(7) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ne namesti dovolilnice iz prvega odstavka ali 

parkirne karte iz šestega odstavka tega člena na vidno mesto v vozilu pod vetrobranskim steklom. 

(8) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz prvega odstavka tega 

člena v vozilu za katerega ni izdana. 

(9) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz prvega odstavka tega 

člena na lokaciji, za katero ni izdana. 

(10) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti na vidno mesto v vozilu neveljavno 

dovolilnico. 

(11) Neupravičeno uporabljeno dovolilnico, v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena, 

občinski redar odvzame in jo pošlje pristojnemu organu. O odvzemu izda potrdilo. 

 

37.b člen 
(parkirne površine, na katerih je uvedeno časovno omejeno parkiranje) 

 

(1) Župan s sklepom določi parkirne površine, na katerih je uvedeno časovno omejeno parkiranje. 

(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena so: 

– posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest; 

– parkirne površine na in ob voziščih javnih cest. 

(3) Na parkirnih površinah, kjer je uvedeno časovno omejeno parkiranje mora voznik označiti čas 

prihoda in označbo namestiti na armaturno ploščo za vetrobranskim steklom v vozilu ter vozilo, po 

izteku dovoljenega časa za parkiranje odpeljati. 

(4) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno 

signalizacijo. 



 

 

(5) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki na parkirni površini, kjer je določeno časovno 

omejeno parkiranje ne označi časa prihoda na vidnem mestu v vozilu ali po izteku dovoljenega časa ne 

odpelje vozila. 

 

37.c člen 
(dovoljenje za celodnevno parkiranje na parkirnih površinah, na katerih je uvedeno časovno omejeno 

parkiranje) 

 

(1) Na parkirnih površinah, na katerih je uvedeno časovno 

 omejeno parkiranje lahko občinska uprava na podlagi vloge 

 izda dovoljenje za celodnevno uporabo te parkirne površine. 

 Hkrati z dovoljenjem izda občinska uprava tudi dovolilnico za 

 parkiranje. V dovoljenju in na dovolilnici za celodnevno uporabo parkirne površine se jasno določi 

vozilo, za katerega 

 je izdana, lokacijo, za katero je izdana ter čas veljavnosti izdane dovolilnice. 

(2) Do dovolilnice so upravičeni: 

– stanovalci na območju določenem s sklepom župana iz prejšnjega člena tega odloka; 

– službena vozila organov lokalne skupnosti; 

– osebje javnih zavodov ali javnih podjetij, katerih (so)ustanovitelj je Občina Trzin; 

– službena vozila izvajalcev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb; 

– izvajalci gospodarskih javnih služb, ki dela opravljajo po naročilu in za Občino Trzin; 

– službena vozila pravnih oseb, službena vozila in vozila za službene potrebe samostojnih 

podjetnikov-posameznikov, posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki dela opravljajo po 

naročilu in za Občino Trzin. 

(3) Dovolilnico za celodnevno parkiranje je imetnik dolžan namestiti na vidno mesto v vozilu pod 

vetrobranskim steklom. 

(4) Dovolilnico za celodnevno parkiranje sme imetnik uporabiti samo v vozilu, za katerega je izdana. 

(5) Dovolilnico za celodnevno parkiranje sme imetnik uporabiti samo na lokaciji, za katero je izdana. 

(6) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ne namesti dovolilnice iz prvega odstavka tega 

člena na vidno mesto v vozilu pod vetrobranskim steklom. 

(7) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz prvega odstavka tega 

člena v vozilu za katerega ni izdana. 

(8) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz prvega odstavka tega 

člena na lokaciji, za katero ni izdana. 

(9) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti na vidno mesto v vozilu neveljavno 

dovolilnico. 

(10) Neupravičeno uporabljeno dovolilnico, v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena, 

občinski redar odvzame in jo pošlje pristojnemu organu. O odvzemu izda potrdilo. 

 

37.d člen 
(parkirne površine, namenjene samo imetnikom dovolilnic) 

 

(1) Župan s sklepom določi parkirne površine, na katerih je dovoljeno parkirati le imetnikom 

dovolilnic. 

(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena so: 

– posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest; 

– parkirne površine na in ob voziščih javnih cest. 

(3) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno 

signalizacijo. 

(4) Za parkirne površine, na katerih je dovoljeno parkirati le imetnikom dovolilnic, dovoljenje za 

uporabo te parkirne površine izda občinska uprava na podlagi vloge. Hkrati z dovoljenjem izda 

občinska uprava tudi dovolilnico za parkiranje. V dovoljenju in na dovolilnici za uporabo parkirne 

površine se jasno določi vozilo, za katerega je izdana, lokacijo, za katero je izdana ter čas veljavnosti 

izdane dovolilnice. 

(5) Do dovolilnice so upravičeni: 



 

 

– stanovalci na območju določenem s sklepom župana iz prejšnjega člena tega odloka; 

– službena vozila organov lokalne skupnosti; 

– osebje javnih zavodov ali javnih podjetij, katerih (so)ustanovitelj je Občina Trzin; 

– službena vozila izvajalcev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb; 

– izvajalci gospodarskih javnih služb, ki dela opravljajo po naročilu in za Občino Trzin; 

– službena vozila pravnih oseb, službena vozila in vozila za službene potrebe samostojnih 

podjetnikov-posameznikov, posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki dela opravljajo po 

naročilu in za Občino Trzin. 

(6) Na parkirnih površinah, namenjenim le imetnikom dovolilnic mora voznik dovolilnico namestiti na 

armaturno ploščo za vetrobranskim steklom v vozilu. 

(7) Dovolilnico za uporabo parkirnih površin, namenjenim le imetnikom dovolilnic, sme imetnik 

uporabiti samo v vozilu, za katerega je izdana. 

(8) Dovolilnico za uporabo parkirnih površin, namenjenim le imetnikom dovolilnic, sme imetnik 

uporabiti samo na lokaciji, za katero je izdana. 

(9) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ne namesti dovolilnice iz četrtega odstavka tega 

člena na vidno mesto v vozilu pod vetrobranskim steklom. 

(10) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz četrtega odstavka tega 

člena v vozilu za katerega ni izdana. 

(11) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz četrtega odstavka tega 

člena na lokaciji, za katero ni izdana. 

(12) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti na vidno mesto v vozilu neveljavno 

dovolilnico. 

(13) Neupravičeno uporabljeno dovolilnico, v nasprotju s sedmim ali osmim odstavkom tega člena, 

občinski redar odvzame in jo pošlje pristojnemu organu. O odvzemu izda potrdilo. 

 

42. člen – v (1) odstavku se številka »37.,« nadomesti s številkami »37.a, 37.b, 37.c, 37.d,«-uskladitev, 

46. člen – v (1) odstavku se besedo »zakona« zamenja z besedo »odloka« - popravek, 

47. člen – v (1) odstavku se besedo »zakona« zamenja z besedo »odloka« - popravek, 

48. člen – v (1) odstavku se številka »37.,« nadomesti s številkami »37.a, 37.b, 37.c, 37.d,«-uskladitev,  

48. člen – v (2) odstavku se številka »37.,« nadomesti s številkami »37.a, 37.b, 37.c, 37.d,«-uskladitev. 
 

Občinski svet Občine Trzin je na 4. redni seji dne 11. 2. 2015 sprejel sklep, da je odlok primeren za 

nadaljnjo obravnavo. 

 
Ocena finančnih posledic: Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah 

in cestnoprometni ureditvi ne bo imel finančnih posledic za sprejeti občinski proračun. Opravljen bo 

poračun davka na dodano vrednost v (ocenjeni) višini 1.000 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Predlog sklepa: Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno 

prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12-ZUJF), 10. in 98. 

člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06), 95. in 

100. člena Zakona o cestah/ZCEs-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl. US) ter prvega 

odstavka 3. točke 3. člena in prvega ter petega odstavka 5. člena Zakona o davku na dodano 

vrednost/ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 

86/14) je občinski svet Občine Trzin na 5. redni seji dne 24. 3. 2015 sprejel  

 

SKLEP 

Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin v drugi obravnavi in ga sprejel.  

  

Številka: 5-1/2015                                                    ŽUPAN:  

Datum: 24. 3. 2015                                                                       Peter Ložar, l.r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



 

 

Predlog odloka: Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno 

prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12-ZUJF), 10. in 98. 

člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06), 95. in 

100. člena Zakona o cestah/ZCEs-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-Odl. US) ter prvega 

odstavka 3. točke 3. člena in prvega ter petega odstavka 5. člena Zakona o davku na dodano 

vrednost/ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 

86/14) je občinski svet Občine Trzin na 5. redni seji dne 24. 3. 2015 sprejel   

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKIH CESTAH IN 

CESTNOPROMETNI UREDITVI V OBČINI TRZIN 
 

1. člen 

V Odloku o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 

št. 8/12) se v drugem odstavku 2. člena v tretji alineji, besedi »občinska taksa« zamenja z besedo 

»nadomestilo«. 

 

2. člen 

V drugem odstavku 2. člena se v drugi alineji črta besedi »varovalni krog«. Na koncu četrte alineje se 

ločilo podpičje «;« nadomesti z ločilom pika ».« ter črta peto alinejo (izraz varovalni krog) v celoti. 

 

3. člen 

V drugem odstavku 4. člena se v deseti alineji ime organa »Direkcijo Republike Slovenije za ceste« 

zamenja z imenom »Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo«. 

 

4. člen 

6. člen se v celoti črta. 

 
5. člen 

V drugem odstavku 8. člena se ime organa »Direkcijo Republike Slovenije za ceste« zamenja z 

imenom »Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo«. 

 

6. člen 

Tretji odstavek 9. člena se črta v celoti. 

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek. 

 

7. člen 

V prvem odstavku 18. člena se besede »oziroma izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste«. 

 

8. člen 

V drugem odstavku 18. člena se besede »oziroma izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste« črta, 

besedo »morata« se nadomesti z besedo »mora«. 

 

9. člen 

V prvem odstavku 22. člena se besedi »občinske uprave« nadomesti z besedami »upravljavca občinske 

ceste«. 

 

10. člen 

V petem odstavku 27. člena se črta besedo »varovalni pas«. 

 

11. člen 

Šesti odstavek 27. člena se črta v celoti. 

 

12. člen 

V prvem odstavku 34. člena se za tretjo alinejo doda novo četrto alinejo, ki se glasi: 



 

 

»- parkirne površine namenjene imetnikom dovolilnic;«.   

Dosedanja četrta alineja postane peta alineja. 
 

13. člen 

37. člen se črta v celoti in nadomesti s 

»37.a člen 

(dovoljenje za brezplačno parkiranje na parkirnih površinah, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine) 

 

(1) Na parkirnih površinah, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine, lahko občinska uprava na podlagi 

vloge izda dovoljenje za brezplačno uporabo te parkirne površine. Hkrati z dovoljenjem izda občinska 

uprava tudi dovolilnico za brezplačno parkiranje. V dovoljenju in na dovolilnici za brezplačno 

uporabo parkirne površine se jasno določi vozilo, za katerega je izdana, lokacijo, za katero je izdana 

ter čas veljavnosti izdane dovolilnice. 

(2) Do dovolilnice so upravičeni: 

– stanovalci na območju določenem s sklepom župana iz prejšnjega člena tega odloka; 

– službena vozila organov lokalne skupnosti; 

– osebje javnih zavodov ali javnih podjetij, katerih (so)ustanovitelj je Občina Trzin; 

– službena vozila izvajalcev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb; 

– izvajalci gospodarskih javnih služb, ki dela opravljajo po naročilu in za Občino Trzin; 

– službena vozila pravnih oseb, službena vozila in vozila za službene potrebe samostojnih 

podjetnikov-posameznikov, posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki dela opravljajo po 

naročilu in za Občino Trzin. 

(3) Dovolilnico za brezplačno parkiranje je imetnik dolžan namestiti na vidno mesto v vozilu pod 

vetrobranskim steklom. 

(4) Dovolilnico za brezplačno parkiranje sme imetnik uporabiti samo v vozilu, za katerega je izdana. 

(5) Dovolilnico za brezplačno parkiranje sme imetnik uporabiti samo na lokaciji, za katero je izdana. 

(6) Parkiranje na parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine, je brezplačno tudi za 

imetnike parkirne karte iz 66. člena Zakona o pravilih cestnega prometa. 

(7) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ne namesti dovolilnice iz prvega odstavka ali 

parkirne karte iz šestega odstavka tega člena na vidno mesto v vozilu pod vetrobranskim steklom. 

(8) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz prvega odstavka tega 

člena v vozilu za katerega ni izdana. 

(9) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz prvega odstavka tega 

člena na lokaciji, za katero ni izdana. 

(10) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti na vidno mesto v vozilu neveljavno 

dovolilnico. 

(11) Neupravičeno uporabljeno dovolilnico, v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena, 

občinski redar odvzame in jo pošlje pristojnemu organu. O odvzemu izda potrdilo. 

 

37.b člen 

(parkirne površine, na katerih je uvedeno časovno omejeno parkiranje) 

 

(1) Župan s sklepom določi parkirne površine, na katerih je uvedeno časovno omejeno parkiranje. 

(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena so: 

– posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest; 

– parkirne površine na in ob voziščih javnih cest. 

(3) Na parkirnih površinah, kjer je uvedeno časovno omejeno parkiranje mora voznik označiti čas 

prihoda in označbo namestiti na armaturno ploščo za vetrobranskim steklom v vozilu ter vozilo, po 

izteku dovoljenega časa za parkiranje odpeljati. 

(4) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno 

signalizacijo. 

(5) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki na parkirni površini, kjer je določeno časovno 

omejeno parkiranje ne označi časa prihoda na vidnem mestu v vozilu ali po izteku dovoljenega časa ne 

odpelje vozila. 

 



 

 

37.c člen 

(dovoljenje za celodnevno parkiranje na parkirnih površinah, na katerih je uvedeno časovno omejeno 

parkiranje) 

 

(1) Na parkirnih površinah, na katerih je uvedeno časovno 

 omejeno parkiranje lahko občinska uprava na podlagi vloge 

 izda dovoljenje za celodnevno uporabo te parkirne površine. 

 Hkrati z dovoljenjem izda občinska uprava tudi dovolilnico za 

 parkiranje. V dovoljenju in na dovolilnici za celodnevno uporabo parkirne površine se jasno določi 

vozilo, za katerega 

 je izdana, lokacijo, za katero je izdana ter čas veljavnosti izdane dovolilnice. 

(2) Do dovolilnice so upravičeni: 

– stanovalci na območju določenem s sklepom župana iz prejšnjega člena tega odloka; 

– službena vozila organov lokalne skupnosti; 

– osebje javnih zavodov ali javnih podjetij, katerih (so)ustanovitelj je Občina Trzin; 

– službena vozila izvajalcev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb; 

– izvajalci gospodarskih javnih služb, ki dela opravljajo po naročilu in za Občino Trzin; 

– službena vozila pravnih oseb, službena vozila in vozila za službene potrebe samostojnih 

podjetnikov-posameznikov, posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki dela opravljajo po 

naročilu in za Občino Trzin. 

(3) Dovolilnico za celodnevno parkiranje je imetnik dolžan namestiti na vidno mesto v vozilu pod 

vetrobranskim steklom. 

(4) Dovolilnico za celodnevno parkiranje sme imetnik uporabiti samo v vozilu, za katerega je izdana. 

(5) Dovolilnico za celodnevno parkiranje sme imetnik uporabiti samo na lokaciji, za katero je izdana. 

(6) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ne namesti dovolilnice iz prvega odstavka tega 

člena na vidno mesto v vozilu pod vetrobranskim steklom. 

(7) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz prvega odstavka tega 

člena v vozilu za katerega ni izdana. 

(8) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz prvega odstavka tega 

člena na lokaciji, za katero ni izdana. 

(9) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti na vidno mesto v vozilu neveljavno 

dovolilnico. 

(10) Neupravičeno uporabljeno dovolilnico, v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena, 

občinski redar odvzame in jo pošlje pristojnemu organu. O odvzemu izda potrdilo. 

 

37.d člen 

(parkirne površine, namenjene samo imetnikom dovolilnic) 

 

(1) Župan s sklepom določi parkirne površine, na katerih je dovoljeno parkirati le imetnikom 

dovolilnic. 

(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena so: 

– posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest; 

– parkirne površine na in ob voziščih javnih cest. 

(3) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno 

signalizacijo. 

(4) Za parkirne površine, na katerih je dovoljeno parkirati le imetnikom dovolilnic, dovoljenje za 

uporabo te parkirne površine izda občinska uprava na podlagi vloge. Hkrati z dovoljenjem izda 

občinska uprava tudi dovolilnico za parkiranje. V dovoljenju in na dovolilnici za uporabo parkirne 

površine se jasno določi vozilo, za katerega je izdana, lokacijo, za katero je izdana ter čas veljavnosti 

izdane dovolilnice. 

(5) Do dovolilnice so upravičeni: 

– stanovalci na območju določenem s sklepom župana iz prejšnjega člena tega odloka; 

– službena vozila organov lokalne skupnosti; 

– osebje javnih zavodov ali javnih podjetij, katerih (so)ustanovitelj je Občina Trzin; 

– službena vozila izvajalcev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb; 



 

 

– izvajalci gospodarskih javnih služb, ki dela opravljajo po naročilu in za Občino Trzin; 

– službena vozila pravnih oseb, službena vozila in vozila za službene potrebe samostojnih 

podjetnikov-posameznikov, posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki dela opravljajo po 

naročilu in za Občino Trzin. 

(6) Na parkirnih površinah, namenjenim le imetnikom dovolilnic mora voznik dovolilnico namestiti na 

armaturno ploščo za vetrobranskim steklom v vozilu. 

(7) Dovolilnico za uporabo parkirnih površin, namenjenim le imetnikom dovolilnic, sme imetnik 

uporabiti samo v vozilu, za katerega je izdana. 

(8) Dovolilnico za uporabo parkirnih površin, namenjenim le imetnikom dovolilnic, sme imetnik 

uporabiti samo na lokaciji, za katero je izdana. 

(9) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ne namesti dovolilnice iz četrtega odstavka tega 

člena na vidno mesto v vozilu pod vetrobranskim steklom. 

(10) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz četrtega odstavka tega 

člena v vozilu za katerega ni izdana. 

(11) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi dovolilnico iz četrtega odstavka tega 

člena na lokaciji, za katero ni izdana. 

(12) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti na vidno mesto v vozilu neveljavno 

dovolilnico. 

(13) Neupravičeno uporabljeno dovolilnico, v nasprotju s sedmim ali osmim odstavkom tega člena, 

občinski redar odvzame in jo pošlje pristojnemu organu. O odvzemu izda potrdilo.« 

 

14. člen 

V prvem odstavku 42. člena se številko »37.,« nadomesti s številkami »37.a, 37.b, 37.c, 37.d,«. 

 

15. člen 

V prvem odstavku 46. člena se besedo »zakona« zamenja z besedo »odloka«. 

 

16. člen 

V prvem odstavku 47. člena se besedo »zakona« zamenja z besedo »odloka«. 

 

17. člen 

V prvem odstavku 48. člena se številko »37.,« nadomesti s številkami »37.a, 37.b, 37.c, 37.d,«. 

 

18. člen 

V drugem odstavku 48. člena se številko »37.,« nadomesti s številkami »37.a, 37.b, 37.c, 37.d,«. 
 

19. člen 

(začetek veljavnosti odloka) 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

 

 

 

Številka: 5-1/2015                                                                                                 ŽUPAN: 

Datum: 24. 3. 2015                                                                                      Peter Ložar, l.r. 


