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Na podlagi četrtega odstavka 10. člena Odloka o ravnanju z zapuščenimi ali nepravilno parkiranimi vozili 
v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 7/07 in 3/13) in Pogodbe o izvajanju storitev odvoza ter hrambe 
nepravilno parkiranih ali/in zapuščenih vozil z območja občine Trzin za obdobje 2017-2020, št. 
187/2017, sklenjene med Občino Trzin in Avto Vrhovec, Gregor Vrhovec s. p., Bukovčeva ulica 17, Vir, 
1230 Domžale, je župan Občine Trzin dne 25. 10. 2017 sprejel 

 
PRAVILNIK 

O CENAH ZA ODSTRANITEV, HRAMBO IN ODVOZ V RAZGRADNJO NEPRAVILNO 
PARKIRANIH ALI/IN ZAPUŠČENIH VOZIL IZ OBMOČJA OBČINE TRZIN 

 
1. člen 

Ta pravilnik določa cene za odstranitev, hrambo in odvoz v razgradnjo nepravilno parkiranih in/ali 
zapuščenih vozil v Občini Trzin, ki ga izvaja pooblaščeni izvajalec s specialnim vozilom za odvoz vozil 
oziroma, ki ima v lasti posebej prilagojen (ograjen) prostor za hrambo in varovanje prevzetih vozil z 
območja občine Trzin. 
 

2. člen 
Polna cena odvoza vozila se zaračuna v primeru, ko je zapuščeno ali nepravilno parkirano vozilo, za 
katero je bil odrejen odvoz, že naloženo na specialno vozilo za odvoz vozil. 
 
Delna cena odvoza vozila se zaračunava v primeru, ko želi voznik ali lastnik zapuščenega ali nepravilno 
parkiranega vozila odstraniti vozilo potem, ko se je vozilo že začelo odstranjevati-nalagati na specialno 
vozilo za odvoz, vendar še ni naloženo. 
 
Prihod specialnega vozila se zaračuna v primeru, ko voznik ali lastnik vozila odstrani zapuščeno ali 
nepravilno parkirano vozilo potem, ko je pooblaščena uradna oseba, že pozvala pooblaščenega izvajalca, 
da odstrani vozilo, vozilo pa se še ni pričelo nalagati na specialno vozilo za odvoz. 
 
Stroški prihoda specialnega vozila bremenijo pooblaščenega izvajalca, kolikor je voznik ali lastnik 
zapuščenega vozila, pred prihodom pooblaščenega izvajalca s specialnim vozilom na lokacijo 
zapuščenega vozila, navedeno v pisni odredbi za odstranitev, predhodno že sam odstranil. 
 
Hramba zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila se zaračunava za čas, ko je vozilo na prostoru za 
hrambo odstranjenih nepravilno parkiranih ali zapuščenih vozil. Prvih štiriindvajset (24) ur po odvozu 
vozila se hramba ne zaračunava. 
 
Izvajalec lahko zaračuna največ tri mesečni rok hrambe vozila (največ 91 dni). 
 

3. člen 
Cene za odvoz nepravilno parkiranega ali/in zapuščenega vozila znašajo v evrih: 
 

Cenik                                    brez DDV       z DDV 
                                                  v EUR       v EUR 

ODVOZ 
A) polna cena odvoza vozila            75,00       91,50 
B) delna cena odvoza vozila                      71,00        86,62 
C) prihod specialnega vozila                     60,00        73,20  nadaljevanje 
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nadaljevanje 

Cenik                                    brez DDV       z DDV 
                                                  v EUR       v EUR 

HRAMBA  
D) hramba vozila 
do 24 ur po odvozu brezplačno 
vsak naslednji začeti dan                         5,00        6,10 
 
RAZGRADNJA 
E) stroški razgradnje vozila                        0,00        0,00 
 
IZRABLJENO VOZILO 
F) odvoz izrabljenega vozila v razgradnjo 20,00  24,40 
 

 
4. člen 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o cenah za odstranitev, hrambo in razgradnjo 
zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil v občini Trzin št.: Ž-61/2008 z dne 15. 10. 2008, objavljen v 
Uradnem vestnik OT, št. 9/08 dne 21. 11. 2008. 

 
5. člen 

Ta pravilnik se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Št. zadeve: 430-0025/2017 
Datum: 25. 10. 2017 

Župan 
Peter LOŽAR, l.r. 

 


