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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 21. in 65. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Ur. list 100/2005 in 21/2006 Odl. US: U-I-
2/06-22), 14., 15., 16., 243. in 244. člena Zakona o varnosti cest-
nega prometa (Ur. list RS 133/2006 ), 17. člena Zakona o prekrških
(Ur. list 3/2007 in 29/2007 Odl.US: U-I-56/06-31) ter 9., 10. ter
72. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99,
4/2000 in  5/2003), na 8. redni seji, dne 10.09.2007 sprejel

ODLOK
o ravnanju z zapuščenimi ali 
nepravilno parkiranimi vozili

v Občini Trzin

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo pogoji in način odvoza, hrambe in

predaje zapuščenih vozil oziroma nepravilno parkiranih vozil, ki

predstavljajo oviro v cestnem prometu, ter uničenje neprevzetih

zapuščenih vozil.

2. člen

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano
na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za

javni cestni promet, ki nima registrskih tablic ali ni registrira-

no in nihče ne skrbi zanj;

lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je
uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila;

lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem ali
na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih

podatkov o lastniku vozila;

pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za
zapuščeno vozilo je policist, občinski redar ali inšpektor, pris-

tojen za nadzor cest;

nepravilno parkirano vozilo, za katerega teče postopek
odstranitve, je vozilo v smislu 243. člena Zakona o varnosti

cestnega prometa;

pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za
nepravilno parkirano vozilo je policist ali občinski redar

(razen na državni cesti zunaj naselja);

lastnik nepravilno parkiranega vozila je pravna ali fizična
oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila;

cesta je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da jo kot
prometno površino lahko uporabljajo vsi ali določeni

udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in

drugimi predpisi;

javna cesta je tista prometna površina, ki jo je pristojni organ
v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasil za

javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto

uporablja na način in ob pogojih, določenimi z zakonom in

drugimi predpisi;

nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kat-
egorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na

način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti ces-

tnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravl-

javec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in

pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne

površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in

podobne);

izvajalec je gospodarska družba oziroma samostojni podjet-
nik, ki v skladu s pogoji, ki jih določata zakon oziroma ta

odlok, izvaja opravila odvoza, hrambe in morebitnega uničen-

ja zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil.

Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga

določata zakon, ki ureja varnost cestnega prometa, in zakon, ki

ureja javne ceste.

II. POGOJI IN NAČIN ODVOZA VOZIL

3. člen

Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek za zapuščeno vozilo

(v nadaljevanju: 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.

En izvod odredbe iz prejšnjega odstavka tega člena se vroči pris-

tojnemu izvajalcu rednega vzdrževanja cest (v nadaljevanju: izva-

jalec), ki mora zapuščeno vozilo odstraniti najpozneje v roku treh

dni po preteku roka, določenega lastniku zapuščenega vozila z

odredbo, če ga lastnik v predpisanem roku ne odstrani sam.

4. člen

Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek za odstranitev

nepravilno parkiranega vozila na podlagi določb 243. člena

Zakona o varnosti v cestnem prometu (v nadaljevanju: nepravilno

parkirano vozilo), odredi odstranitev vozila izvajalcu. 

Izvajalec je vozilo iz prejšnjega odstavka tega člena dolžan

odstraniti nemudoma po prejemu odredbe.

5. člen

Pred izdajo odredbe mora pooblaščena uradna oseba fotografirati

zapuščeno oz. nepravilno parkirano vozilo in kraj, kjer se vozilo

nahaja.

Odredba mora vsebovati:

znamko zapuščenega oz. nepravilno parkiranega vozila;

tip in barvo zapuščenega oz. nepravilno parkiranega vozila;

lokacijo zapuščenega oz. nepravilno parkiranega vozila;

rok odstranitve zapuščenega oz. nepravilno parkiranega vozila
ter

datum izdaje odredbe za odstranitev zapuščenega oz. nepravil-
no parkiranega vozila.
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6. člen

Vozilo, s katerim izvajalec izvaja odvoz in način odvoza morata

biti takšna, da se pri odvozu zapuščeno oz. nepravilno parkirano

vozilo ne poškoduje.

Pred odvozom zapuščenega vozila oz. nepravilno parkiranega

vozila mora izvajalec na kraju samem zapisniško ugotoviti, v

kakšnem stanju je vozilo.

7. člen

O odvozu zapuščenega vozila mora izvajalec obvestiti

pooblaščeno uradno osebo v roku treh dni od dneva odvoza. O

odvozu nepravilno parkiranega vozila mora izvajalec obvestiti

pooblaščeno uradno osebo takoj po opravljenem odvozu.

III. POGOJI TER NAČIN HRAMBE IN PREDAJE VOZIL

8. člen

Izvajalec mora zagotoviti celodnevno (24-urno) hrambo in

varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škod-

no zavarovanje za čas hrambe.

9. člen

Izvajalec mora voditi ločeni evidenci prevzetih zapuščenih oz.

nepravilno parkiranih vozil.

Evidenci iz prejšnjega odstavka morata vsebovati:

podatke o stanju zapuščenega oz. nepravilno parkiranega vozi-
la (zapisnik iz 2. odstavka 6. člena tega odloka);

podatke o datumu in uri odvoza zapuščenega oz. nepravilno
parkiranega vozila;

podatke o lastniku zapuščenega (če je ta znan) oz. nepravilno
parkiranega vozila;

potrdilo o plačilu stroškov odvoza in hrambe zapuščenega oz.
nepravilno parkiranega vozila iz 3. odstavka 10. člena tega

odloka; 

potrdilo o plačilu stroškov iz 5. odstavka 10. člena tega odloka
v primeru nepravilno parkiranega vozila ter

podatke o datumu in uri predaje zapuščenega oz. nepravilno
parkiranega vozila lastniku (zapisnik iz 2. odstavka 10. člena

tega odloka).

10. člen

Izvajalec preda zapuščeno oz. nepravilno parkirano vozilo last-

niku na podlagi listine, s katero dokaže, da je lastnik vozila.

Izvajalec o predaji zapuščenega oz. nepravilno parkiranega vozi-

la sestavi zapisnik o predaji, ki mora vsebovati:

podatke o lastniku vozila (ime in priimek, naslov stalnega ali
začasnega bivališča in EMŠO); 

podatke o stanju vozila pri predaji;

podpis s strani osebe, ki preda vozilo, in 

podpis lastnika vozila.

Lastnik zapuščenega vozila oz. nepravilno parkiranega vozila

mora pred prevzemom vozila plačati stroške odvoza in hrambe. 

Višino stroškov za odstranitev in hrambo zapuščenega in

nepravilno parkiranega vozila določi župan s pravilnikom.

Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepravilno parkiranega

vozila mora pred prevzemom vozila poravnati še vse stroške

zavarovanja ter morebitnega obvoza kraja nepravilno parkiranega

vozila, razen če dokaže, da mu je bilo vozilo neupravičeno odvzeto.

O predaji vozila in podatkih o lastniku vozila mora izvajalec

obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki vodi postopek, v roku treh

dni od dneva predaje vozila lastniku.

IV. UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL

11. člen

Če lastnik zapuščenega vozila le-tega ne prevzame v treh mese-

cih od dneva izdaje odredbe iz 1. odstavka 3. člena tega odloka,

se vozilo lahko uniči.

12. člen

Po poteku trimesečnega roka mora izvajalec pred uničenjem

zapuščenega vozila s komisijo, ki jo sestavljajo predstavnik izva-

jalca, pooblaščena uradna oseba in predstavnik Občine Trzin,

najkasneje v treh dneh po poteku trimesečnega roka iz 11. člena

tega odloka, zapisniško ugotoviti identifikacijske oznake vozila

(številko šasije).

V primeru, da ni identifikacijske oznake vozila in je lastnik nez-

nan, to zapisniško ugotovi komisija iz prejšnjega odstavka tega

člena. 

Stroški odvoza in hrambe zapuščenega vozila so v primeru iz pre-

jšnjega odstavka tega člena breme občinskega proračuna.

V. NADZOR

13. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, ki se nanašajo na delo

izvajalca, izvaja organ občinske uprave, pristojen za nadzor. 

O morebitnih nedoslednostih ali kršitvah določb tega odloka

oziroma pogodbe med Občino Trzin in izvajalcem pisno obvesti

občinsko upravo in župana Občine Trzin Medobčinski inšpek-

torat. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE

14. člen

Pogodba med Občino Trzin in izvajalcem mora vsebovati tudi

določbe o pogodbenih kaznih za morebitno izvajalčevo nespošto-

vanje določb tega odloka oziroma ravnanje, ki bi bilo neskladno

zlasti z določbami 2. odstavka 3. člena, 2. odstavka 4. člena,

drugega odstavka 6. člena, 7. člena, 8. člena, 9. člena, 10. člena

ali prvega odstavka 12. člena tega odloka. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati V. poglavje - Zbiranje

odpadnih vozil, Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v

Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin 3/2000, 2/2001 in

7/2001).
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16. člen

Pravilnik iz 4. odstavka 10. člena tega odloka sprejme župan v 30

dneh po uveljavitvi odloka.

17. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku

Občine Trzin.

Številka: 8-2/2007 ŽUPAN:

Datum: 10.09.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list
RS, št. 100/05 - Uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – odl.
Ust.sodišča) 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalne-
ga razvoja (Ur. L. RS, št. 93/06) in Statuta Občine Trzin (Ur.v. OT št.
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) je občinski svet Občine Trzin
sprejel 

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 8. redni seji 10. septembra 2007

obravnaval predlog sprememb oziroma dopolnitev Sklepa o

ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije (Ur. L. RS, št. 88/06)

in Sklepa o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta

Ljubljanske urbane regije (Ur. L. RS št. 88/06), ki ga je predložila

Regijska razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in s predlo-

gom sprememb oziroma dopolnitev soglaša. 

Številka: 8-5/2007 ŽUPAN:

Datum: 28.08.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list
RS, št. 100/05 - Uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – odl.
Ust.sodišča) in Statuta Občine Trzin (Ur.v. OT št. 2/99, 4/2000,
5/03, 2/06 in 8/06) je občinski svet Občine Trzin sprejel 

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je na 8. redni seji 10. septem-
bra 2007 seznanil z županovim podpisom Pisma o nameri
oziroma skupnem interesu za sodelovanje in dogovarjanje o
vključitvi zainteresiranih občin v sistem ravnanja z odpadki v
okviru projekta Nadgradnje regijskega centra za ravnanje z
odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana.

Občinski svet ocenjuje, da je bila odločitev o podpisu Pisma o
nameri ustrezna. 

Številka: 8-7/2007 ŽUPAN:

Datum: 28.08.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS št. 100/2005-UPB1) in  Statuta Občine Trzin
(Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 8.
redni seji dne 10.09.2007 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s poslovnim poročilom

Zdravstvenega doma Domžale za leto 2006.

Številka: 8-8/2007 ŽUPAN:

Datum: 10.09.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS št. 100/2005-UPB1) in  Statuta Občine Trzin
(Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 8.
redni seji dne 10.09.2007 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z vlogami za
podelitev koncesije na področju patronažne dejavnosti.

Mnenje Občinskega sveta glede podelitve koncesije na
področju patronažne dejavnosti je negativno.

Številka: 8-9/2007 ŽUPAN:

Datum: 10.09.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), Zakona o finan-
ciranju občin (Ur.l. RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), Zakona o
javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001 in
30/2002), Statuta Občine Trzin (Ur.vestnik Občine Trzin, št.  2/99,
4/00, 5/03 in 2/06) in Odloka o Proračunu Občine Trzin za leti
2007 in 2008 (Ur.vestnik Občine Trzin, št. 2/07) na 8.redni seji dne
10.09.2007 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z izvedenimi prenosi

med proračunskimi postavkami, kot sledi: 

prenos sredstev  v  višini  8.000,00 EUR  s proračunske
postavke 0125 – Nakupi zemljišč za gradnjo in prodajo na PP

0140 – CIH – Center družbenih dejavnosti – vzdrževanje,

materialni stroški, zavarovanje, … 

prenos sredstev v skupnem znesku 500,00 EUR s proračunske
postavke 0044 – Materialni in drugi stroški občinske uprave na

PP 0016 – Vodenje kadrovskih zadev v višini 350,00 EUR in

PP 0034 – Kombinirano vozilo za potrebe OT – materialni

stroški v višini 150,00 EUR;

prenos sredstev v višini 8.000 EUR s PP 0125 – Nakupi
zemljišč za gradnjo in prodajo na PP 0036 – Priprava

strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokov-

na pomoč lokalnim organom in službam; 

prenos sredstev v skupnem znesku 310,00 EUR s proračunske
postavke 0001 – Nadomestila občinskim svetnikom in članom
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delovnih teles na proračunsko postavko 0005 – Izvedba in nad-

zor volitev in referendumov;

prenos sredstev v višini 517,00 EUR s proračunske postavke
0044 – Materialni in drugi stroški občinske uprave na PP 0204

– Sofinanciranje javnih del.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne vel-

jati naslednji dan po objavi.

Številka: 8-10/2007 ŽUPAN:

Datum: 10.09.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02,
108/03 in 72/05), Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l.RS, št. 72/93 in
7/94, 33/94,  61/95, 70/95, 51/02, 72/05, 12/05, 22/06) in
Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in
8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 6. redni seji dne 11. junija
2007 sprejel naslednji 

Ugotovitveni sklep
o prenehanju mandata 
člana občinskega sveta

Občinski svet Občine Trzin ugotavlja, da v skladu s predloženo

odstopno izjavo preneha mandat gospodu Matjažu Loborcu,

članu občinskega sveta Občine Trzin.

V skladu z odstopno izjavo preneha  tudi funkcija gospoda

Matjaža Loborca v Statutarno pravni komisiji in Odboru za

gospodarstvo in kmetijstvo.

Ta sklep se objavi v  Uradnem vestniku Občine Trzin in začne

veljati takoj.

Številka: 8-11/2007 ŽUPAN:

Datum: 10.09.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 19. in 36. člena Odloka o
zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu
Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 4/05) na 6. redni seji,
dne 11.06.2007, s potrditvijo glavnega in odgovornega urednika,
sprejel

PROGRAMSKA ZASNOVA 
NOVEGA GLAVNEGA IN ODGOVORNEGA

UREDNIKA GLASILA ODSEV

Če bi bil izbran za urednika, bi predvsem poskrbel, da bi Odsev

spet bolj »odseval« dogajanja v Trzinu, da bi bil bolj aktualen in

zanimiv in da bi spet postal glasilo vseh Trzincev.

Po zagotovilih, ki sem jih dobil ob neuradnih, prijateljskih pogov-

orih z nekaterimi sodelavci Odseva, ki sem ga urejal po njegovi

oživitvi, bi večina bila spet pripravljena sodelovati pri nastajanju

časopisa, dobil pa sem tudi nekaj obljub, da bi sodelovali, tudi pri

ljudeh, ki prej niso aktivno pisali za časopis. Če bi bil izbran, bi

spet sestavil uredništvo, saj sem prepričan, da en sam človek, pa

čeprav domačin, težko sledi vsemu pestremu dogajanju v Trzinu

in enostavno spregleda nekatere za bralce zanimive dogodke. Če

Občinski svet ne bi pristal na takšno telo, bi uredništvo delovalo

kot neformalni organ Odseva, čeprav menim, da je bolj prav, da

ima vsak lokalni časopis uredništvo sestavljeno iz pisočih

sodelavcev.

Poskrbel bi, da bi glasilo bralcem prinašalo najnovejša poročila in

vestičke o dogajanjih na vseh področjih življenja v Trzinu.

Prizadeval bi si za objektivno poročanje in demokratično, nežalji-

vo, izražanje mnenj občanov in za posamezna področja družbene-

ga življenja in delovanja odgovornih ljudi. Predstavljali  bi življen-

je, delo in uspehe posameznih občanov in trzinskih organizacij,

posebno pozornost pa bi posvečali tudi slikovnemu dokumenti-

ranju pomembnejših trzinskih dogodkov. Kot že v času prejšnjega

urejanja Odseva, bi me pri tem vodila misel, da pisana beseda

ostane in da je krajevni časopis lahko kronika, zanimiv dokument

in pričevalec o življenju v kraju tudi za kasnejše rodove.

Sorazmerno dosti prostora in pozornosti bi namenjali delovanju

občinskega vodstva, občinskega sveta in njegovih odborov in

komisij, političnih organizacij in društev. Redno bi predstavljali

vse nove pridobitve občine in uresničevanje posameznih investi-

cij. Skušali bi tudi izbrskati in pred pozabo rešiti zanimive

podatke o Trzinu in Trzincih nekoč. S pisanjem bomo poskušali

spodbujati občane k še večjemu vključevanju v družabno, kul-

turno in športno življenje v občini. Prizadeval bi si, da bi s pisan-

jem v glasilu nevsiljivo spodbujali bralce, da bi se aktivneje

vključevali v družbeno življenje kraja in da bi bila občina prijaz-

na, neodtujena svojim prebivalcem, še zlasti pa, da Trzin ne bi bil

spalno naselje Ljubljane in sosednjih mest.

V tem predlogu ne bom podrobneje razčlenjeval posameznih

rubrik, ki bi jih pod mojim vodstvom imel Odsev. Na vsak način

pa bi vsaka številka imela uvodnik, ki bi na privlačen način

obravnaval katero od aktualnih zadev v sodobnem življenju kraja.

Redno bi poročali s sej občinskega sveta, v pogovoru z županom

pa bi v vsaki številki osvetljevali različne, za bralce zanimive

problematike. Z rednimi intervjuji s člani občinskega sveta in

drugimi občinskimi funkcionarji bi na nevsiljiv način bralce sez-

nanjali s perečimi problematikami našega območja.

V osrednjem delu glasila bi objavljali poročila in komentarje

najvidnejših prireditev in dogodkov v naselju. Ob tem bi posebno

pozornost namenjali družabnemu, kulturnemu in športnemu

dogajanju, sledila pa bi rubrika, ki bi predstavljala dejavnost in

uspehe najbolj delovnih trzinskih društev. Med redne rubrike bi

uvrstil tudi pogovore z zanimivimi občani, vsak časopis pa bi pri-

našal tudi celo vrsto napovedi dogodkov in pozivov bralcem k nji-

hovemu vključevanju v življenje Trzina.

Načrt posameznih rubrik lahko podrobneje predstavim, če bi

predstavniki izdajatelja to želeli, vendar je po moje časopis živ

organizem, ki se mora prilagajati dogodkom in razmeram v svo-

jem okolju. Zagotavljam tudi, da bi izhajanje časopisa po svojih

najboljših močeh poskusil uskladiti z razpoložljivimi finančnimi

sredstvi, ki so za to namenjena v občinskem proračunu. 

Za vse podrobnejše informacije in dopolnila sem vedno na razpo-

lago.

Lep pozdrav in srečno.                                         Trzin, 28.5.07
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