
OBČINA LAŠKO  
Ž U P A N 
Mestna ulica 2, L a š k o 
 
Številka: 007-12/2015 
Datum: 18. 2. 2016 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO: PREDLOG SKLEPA O ODVOZU NEPRAVILNO PARKIRAN IH VOZIL V 

OBČINI LAŠKO 
 
 
Gradivo je pripravil: 
Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in 
Občine Žalec 
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo: 
Andrej Kaluža, vodja Urada za GJS, okolje in prostor 
 
Gradivo je obravnaval:  
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 17. 2. 2016 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 17. 2. 2016 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
• 39. in 41. člen Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško (Ur. list RS, št. 

107/2015) 
• 21. člen Statuta Občine Laško - UPB1 (Ur. list RS, št. 79/2015) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o odvozu nepravilno parkiranih vozil v Ob čini Laško 
v predloženi vsebini. 
 
Obrazložitev: 
Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško (Ur. list RS, št. 107/2015) (nadalje 
Odlok) je potrebno dopolniti z naslednjim sklepom, ki dopolni citirani Odlok: 

- v 39. členu; občinski svet potrdi površino namenjeno za hrambo in varovanje vozil, 
- v 41. členu; občinski svet potrdi ceno za odvoz nepravilno parkiranih, zapuščenih in 

pokvarjenih vozil. 
 
Cene storitev so povzete po ponudbi pooblaščene/ga službe/izvajalca Združenja šoferjev in 
avtomehanikov Celje, Cesta v Celje 14, 3202 Ljubečna. 
 
Na predlog Odbora za gospodarski razvoj občine in Odbora za urejanje prostora in komunalne 
dejavnosti dopolnjujemo obrazložitev z razlago v katerih primerih se vozila odstranijo z javne 
prometne površine na določeno površino namenjeno za hrambo in varovanje vozil. 
 
 
 



Odstranjevanje nepravilno parkiranih, pokvarjenih in zapuščenih vozil je zapisano v 38. in 39. 
členu Odloka: 
 

"38. člen 
(zapuščeno, pokvarjeno ali poškodovano vozilo) 

 
(1) V primeru, da medobčinski redar ali medobčinski inšpektor najde zapuščeno, pokvarjeno ali 
poškodovano vozilo, ki je parkirano na cesti, na zemljišču ob cesti, na kakšni drugi javni 
prometni površini ali drugih javnih površinah (parki, zelenice...) mora ugotoviti lastnika in mu 
odrediti, da vozilo odstrani na lastne stroške. 
(2) Če lastnik ne odstrani zapuščenega, pokvarjeno ali poškodovano vozilo, medobčinski redar 
ali medobčinski inšpektor pa ugotovi, da se vozilo v nobenem primeru ne more usposobiti za 
vožnjo, po predhodnem obvestilu lastnika, odredi odstranitev na stroške lastnika. 
(3) V primeru, ko medobčinski redar ali medobčinski inšpektor ne more ugotoviti lastnika, 
zapuščeno vozilo pa se v nobenem primeru ne more usposobiti za vožnjo, odredi odstranitev. 
(4) O najdenem zapuščenem vozilu in njegovi odstranitvi po določbah prvega, drugega in 
tretjega odstavka tega člena, mora medobčinski redar ali medobčinski inšpektor sestaviti 
poseben zapisnik. 
 

39. člen 
(odvoz nepravilno parkiranih vozil) 

 
(1) Če medobčinski redar ugotovi, da je na javni prometni površini vozilo parkirano tako, da 
ovira druge udeležence v cestnem prometu odredi, da se odstrani z javne prometne površine na 
določeno površino namenjeno za hrambo in varovanje vozil, na stroške lastnika oziroma 
voznika. 
(2) Javne prometne površine s katerih se redno odvažajo nepravilno parkirana vozila so 
označene z ustrezno prometno signalizacijo. 
(3) Šteje se, da parkirano vozilo ovira, če je parkirano v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točko 
10. člena tega odloka. 
(4) Površino namenjeno za hrambo in varovanje vozil potrdi občinski svet." 
 
V 10. členu Odloka so zapisani primeri, kjer velja prepoved ustavitve in parkiranja: 
"Poleg v zakonu naštetih primerov, je prepovedano parkiranje tudi: 
1. pred mesti, kjer so nameščeni hidranti; 
2. v pasaži, pred vhodom za vozila v stavbe, garaže ali dvorišča; 
3. na delih javne parkirne površine med vrisanimi parkirnimi boksi tako, da onemogočijo izvoz 
že parkiranemu vozilu oziroma uvoz vozila na vrisan parkirni prostor; 
4. v parkih in na zelenicah; 
5. pred in na prostoru določenem za odlaganje posod za odpadke (sanitarni otoki); 
6. po bankinah; 
7. na vozišču ceste v naseljih." 
 
 
 
                                                                                                ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                                        Franc Zdolšek 
 
 
Priloga: 

- Predlog Sklepa o odvozu nepravilno parkiranih vozil v Občini Laško 



PREDLOG 
 
Na podlagi 39. in 41. člena Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško (Ur. 
list RS, št. 107/2015) ter 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/2015), 
je Občinski svet Občine Laško na svoji ________ seji dne ________ sprejel 
 
 
 

S K L E P 
 

o odvozu nepravilno parkiranih vozil v Ob čini Laško 
 
 
 

1. člen 
 
S tem sklepom se določi površina namenjena za hrambo in varovanje vozil, ki se nahaja v 
"Centru varne vožnje – avtopoligonu Ljubečna", na naslovu Združenja šoferjev in 
avtomehanikov Celje, Cesta v Celje 14, 3202 Ljubečna. 
 

2. člen 
 
Cena za odvoz nepravilno parkiranih, zapuščenih in pokvarjenih vozil na površino namenjeno 
za hrambo vozil v 1. členu je 85,00 EUR na vozilo z vključenim DDV. Cena dnevnega 
deponiranja vozila na tej lokaciji znaša 3,00 EUR na dan z vključenim DDV. 
 

3. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Številka: 007-12/2015 
Datum: ___________ 
 
 
 
 
 
 
        ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
               Franc Zdolšek l.r. 
 
 
 
 


