PREDLOG
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/1993, 6/1994
Odl.US: U-I-13/94-65, 45/1994 Odl.US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995 Odl.US:
U-I-285/94-105, 63/1995, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl.US: U-I-264/95-7,
39/1996 Odl.US: U-I-274-95, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95, 26/1997, 70/1997, 10/1998,
68/1998 Odl.US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I-4/99 (16/1999 popr.), 36/1999
Odl.US: U-I-313/96, 59/1999 Odl.US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 Skl.US: U-I-305-98-14,
100/2000 Skl.US: U-I-186/00-10, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 87/2001-ZSam-1, 16/2002
Skl.US: U-I-33/02-7, 51/2002-ZLS-L, 108/2003 Odl.US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl.US: U-I111/04-21, 72/2005, 100/2005-UPB1, 21/2006 Odl.US: U-I-2/06-22, 14/2007-ZSPDPO,
60/2007, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008
Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19), 16., in 244. člena Zakona o
varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 83/2004, 35/2005, 51/2005-UPB1, 67/2005 Odl.US:
U-I-32/05-13, 69/2005, 76/2005-ZDCOPMD, 97/2005-UPB2, 108/2005, 25/2006-UPB3,
70/2006-ZIKS-1B, 105/2006, 123/2006 Odl.US: P-72/05-17, U-I-327/05, 133/2006-UPB4,
139/2006-ZORed, 37/2008, 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I295/05-38, 58/2009) , 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Ur.l. RS, št. 7/2003, 45/2004ZdZPKG, 86/2004, 7/2005 Skl.US: U-I-19/05-5, 23/2005-UPB1, 34/2005 Odl.US: U-I-19/0511, 44/2005, 55/2005-UPB2, 40/2006 (51/2006 popr.), 70/2006-UPB3, 115/2006, 139/2006
Odl.US: U-I-69/06-16, 3/2007-UPB4, 29/2007 Odl.US: U-I-56/06-31, 58/2007 Odl.US: U-I34/05-9, 16/2008 Odl.US: U-I-414/06-7, 17/2008 (21/2008 popr.), 76/2008-ZIKS-1C,
108/2009, 109/2009 Odl.US: U-I-56/08-15), 13. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis,
štev. 365 z dne 26.10.2009) in 14. člena Odloka o prometni ureditvi v Občini Vrhnika (Naš
časopis, štev. 304 in 311 ) je Občinski svet občine Vrhnika na ……….. redni seji dne
…………. sprejel
ODLOK
o odstranitvi zapuščenih vozil na javnih površinah v Občini Vrhnika
I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se določa postopek in način odstranjevanja, varovanja, hrambe ter
uničenje zapuščenih vozil, ki se nahajajo na javno prometnih površinah in drugih javnih
površinah ali na cestnem svetu zunaj vozišča.
2. člen
(pojmi)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Zapuščena vozila so vozila, ki so poškodovana, dotrajana, nepopolna in zanje nihče ne
skrbi; osebna vozila, dostavna tovorna vozila, vlečna vozila, gradbena mehanizacija in
avtobusi, s katerih so odstranjene registrske tablice ali so brez veljavne registracije, bivalne
prikolice, kmetijska mehanizacija, lahki priklopniki in ostala priklopna vozila vlečnih vozil.
2. Lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot
lastnik vozila oziroma oseba, ki je na podlagi veljavne pogodbe pridobila lastninsko pravico
na vozilu in je taka pogodba izkazana. Lastnik vozila je neznan, če na vozilu samem ali na
pristojnem organu ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila.
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3. Izvajalec odstranjevanja in uničenja ter upravljavec skladišča zapuščenih vozil je
pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest v Občini Vrhnika.
4. Ostanki zapuščenega vozila so posamezni deli vozila ali sklopi vozila.
3. člen
(izvajalec)
Z izvajalcem rednega vzdrževanja cest v Občini Vrhnika, ki je registriran in usposobljen za
opravljanje tovrstne dejavnosti, Občina Vrhnika sklene pogodbo o odvozu, hrambi, varovanju
in uničenju zapuščenih vozil in drugih stvari.
II. ODSTRANJEVANJE ZAPUŠČENIH VOZIL
4. člen
(postopek pooblaščene uradne osebe)
Pooblaščena uradna oseba Medobčinskega inšpektorata in redarstva (v nadaljevanju:
pooblaščena oseba) v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila izdela zapisnik o stanju
vozila in fotografijo vozila. Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opozorila
lastniku vozila, datum odstranitve, tip vozila in ostale evidenčne podatke, ki jih je na vozilu
možno ugotoviti, stanje vozila, podatke o znanem lastniku vozila, lokacijo nahajališča
zapuščenega vozila in podpis uradne osebe, ki je postopek vodila.
Pooblaščena oseba izda odredbo o odstranitvi zapuščenega vozila, s katero lastnika
zadolži, da vozilo odstrani v roku 3 dni, sicer bo na njegove stroške odstranjeno in odpeljano
v skladišče zapuščenih vozil pooblaščenega izvajalca. V odredbi se določi tudi rok, v
katerem lahko lastnik prevzame zapuščeno vozilo iz skladišča izvajalca in opozorilo, da bo v
nasprotnem primeru vozilo uničeno in da stroški odstranitve, hrambe in uničenja bremenijo
lastnika. Pooblaščena oseba nalepi odredbo na vidno mesto zapuščenega vozila.
Izvod odredbe prejme izvajalec, ki po preteku roka in potrditve tega roka s strani
pooblaščene uradne osebe MIRED odpelje zapuščeno vozilo na lokacijo skladiščenja.
Kadar zapuščeno vozilo predstavlja nevarnost za onesnaženje okolja ali ogroža varnost
ljudi in premoženja, se odredi takojšnja odstranitev vozila.
Če lastnik odstrani zapuščeno vozilo po tem, ko je pooblaščena oseba pozvala izvajalca,
da odstrani vozilo, mora lastnik plačati polovico stroškov odvoza izvajalcu.
5. člen
(kosovni odpadek)
Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo zavrženo in gre le še za ostanke vozila ter ni
mogoče ugotoviti lastnika, se ne glede na določbe tega odloka odredi odvoz in uničenje
vozila kot kosovnega odpadka.
O odvozu in uničenju vozila iz prejšnjega odstavka se sestavi odredba, ki se jo vroči
izvajalcu.
Za plačilo nastalih stroškov se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika.
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6. člen
(odstranitev zapuščenega vozila)
Izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil na podlagi odredbe in ob prisotnosti
pooblaščene osebe odstrani zapuščeno vozilo in izdela zapisnik o prevzemu vozila. Izvajalec
odgovarja za škodo, nastalo v času odstranjevanja vozila.
7. člen
(lastnik zapuščenega vozila)
Izvajalec na lokaciji skladiščenja odpre zapuščeno vozilo in na MIRED posreduje podatke
(številko šasije, motorja…), ki so na vozilu in je na podlagi teh iz uradnih evidenc mogoče
ugotoviti lastnika. MIRED o lastniku zapuščenega vozila obvesti izvajalca.

III. VAROVANJE IN UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL
8. člen
(skladišče)
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil je dolžan zagotoviti celodnevno varovanje
prevzetih zapuščenih vozil pred poškodbami in tatvinami.
Na poslovnem prostoru izvajalca mora biti na vidnem mestu označen čas poslovanja v
katerem je mogoče prevzeti vozilo.
9. člen
(evidenca o zapuščenih vozilih)
Izvajalec odstranjevanja in upravljavec skladišča zapuščenih vozil morata voditi evidenco,
ki vsebuje naslednje podatke: odredbo o odstranitvi, zapisnik o stanju in prevzemu vozila,
fotografije vozila, podatke o znanem lastniku vozila ter stroške, povezane z odvozom in
hrambo zapuščenega vozila.
10. člen
(uničenje zapuščenega vozila)
Če lastnik vozila, v roku treh mesecev od dneva, ko je vozilo prevzel izvajalec, ne
prevzame vozila, ga izvajalec uniči skladno z okoljevarstvenimi pogoji o razgradnji in
uničenju vozil.
11. člen
(izročitev zapuščenega vozila lastniku)
Izvajalec izroči vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in proti plačilu
stroškov odvoza in hrambe vozila v okviru roka, ki je določen v 10. členu.
Če je bilo vozilo uničeno po preteku roka hrambe iz 10. člena, izvajalec lastniku naloži
stroške iz 13. člena in na njegovo zahtevo izda potrdilo o uničenju.
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12. člen
(izjava lastnika o opustitvi vozila)
Kadar lastnik zapuščenega vozila izvajalcu pisno izjavi, da vozila ne želi več imeti v svoji
posesti, se šteje, da je vozilo opustil. Izjava mora biti lastnoročno podpisana s strani lastnika
vozila, ki ga bremenijo tudi stroški iz 13. člena.
13. člen
(cena odvoza, hrambe in uničenja zapuščenih vozil)
Ceno odstranitve, hrambe in uničenja zapuščenih vozil potrdi župan občine, na predlog
izvajalca.
14. člen
(stroški)
Stroške, povezane z odvozom, hrambo in uničenjem zapuščenega vozila se izterja od
lastnika zapuščenega vozila v skladu z veljavno zakonodajo. Izterjavo vodi izvajalec.
Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika, krije stroške odvoza, hrambe in uničenja zapuščenega
vozila Občina Vrhnika.
IV. NADZORSTVO
15. člen
(opravljanje nadzorstva)
Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega odloka opravlja MIRED.
V. KAZENSKA DOLOČBA
16. člen
(denarna kazen)
Z globo 250 eurov se za prekršek kaznuje lastnik zapuščenega vozila, ki vozilo ne
odstrani, kljub temu, da je bila odrejena odstranitev v skladu s 4. členom.
Z denarno kaznijo 500 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec, če ravna v nasprotju z 8.,
9., 10., in prvim odstavkom 11. člena.

VI. PREHODNE in KONČNE DOLOČBE
17. člen
(veljavnost pogodbe)
Pogodba z dne 9. 6. 2009 sklenjena med izvajalcem in občino za namen iz tretjega člena
tega odloka ostane v veljavi do izteka.

4

18. člen
(prenehanje veljavnosti Pravilnika)
S tem odlokom preneha veljati Pravilnik o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi
odstranjenimi predmeti in materiali (Ur. list RS, št. 52/1994)
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Našem časopisu.

Številka: 007-21/2010 (1-02)
Datum: ………………………
ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan Rihar
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