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OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

  

Številka zadeve: 900-0001/2020-7 

Datum: 4. 3. 2020 

 

 

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 

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKIH CESTAH IN CESTNOPROMETNI 

UREDITVI V OBČINI TRZIN 

 

1. člen 

(izrazi) 

 

Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/15-uradno 

prečiščeno besedilo) ima v nadaljnjem besedilu oznako odlok. 

 

2. člen 

 

V petem odstavku 37.d člena odloka se spremeni končno ločilo šeste alineje, in sicer iz ».« v »;«. 

 

V petem odstavku 37.d člena odloka se doda nova sedma alineja, ki se glasi: 

»-   gospodarske družbe ali podjetniki, ki jim Občina Trzin odda parkirne površine v najem skladno s 

predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine, pri čemer dovoljenje in dovolilnica nista 

določena na vozilo, ampak se izda toliko dovolilnic kot je oddanih parkirnih mest. 

 

3. člen 

 

Za 37.d členom odloka se odda novi 37.e člen odloka, ki se glasi: 

»37.e člen 

(rezervirane parkirne površine) 

 

(1) Javne parkirne površine se lahko oddajo v najem skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim 

premoženjem občine, s čimer se njihov status spremeni v rezervirane parkirne površine (v 

nadaljevanju: rezervirane parkirne površine). 

(2) Uporabo rezerviranih parkirnih površin nadzira najemnik. 
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(3) V primeru, da je najemnik rezerviranih parkirnih površin gospodarska družba ali podjetnik, ki opravlja 

storitev souporabe vozil »car sharing«, uporabo rezerviranih parkirnih površin nadzira občinsko 

redarstvo. Najemnik mora v tem primeru zagotoviti enotno zunanjo poslikavo vseh vozil, ki bodo 

uporabljali rezervirane parkirne površine. Shema zunanje poslikave vozila je priloga k pogodbi med 

najemnikom in Občino Trzin. 

(4) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki parkira vozilo na rezervirani parkirni površini in nima 

enotne zunanje poslikave vozila, skladno s četrtim odstavkom tega člena.«. 

 

4. člen 

V prvem odstavku 42. člena odloka se za »37.d,« doda » 37.e,«. 

 

5. člen 

V prvem in drugem odstavku 48. člena odloka se za »37.d,« doda » 37.e,«. 

 

6. člen 

 (začetek veljavnosti odloka) 

 

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

 

 

 

Številka: 11-1/2020                                                                                                                   

                                                                                                                          ŽUPAN: 

                                                                                                                      Peter LOŽAR    

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2020, z dne 5. 3. 2020, 

- arhiv, tu (2 x). 

 

 


