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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

ZADEVA: Odredba o cenah za odstranitev vozil 

 

1. OCENA STANJA: 

Cene za odstranitev vozil ureja Odredba o cenah za odvoz nepravilno parkiranih, pokvarjenih, 

poškodovanih ali zapuščenih vozil, ki jo je 18. 11. 2003 sprejel župan Mestne občine Kranj 

(Uradni list RS, št.123/2003). Cene odvoza vozil od leta 2003 še niso bile spremenjene, 

stroški pa so naraščali. 

2. PRAVNA PODLAGA 

Temeljna pravna podlaga za sprejetje odredbe je podana v: 

2.1. Odloku o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, 

št. 55/2011). 

 2.2. Zakonu o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 

51/2010). 

2.3. Statutu Mestne občine Kranj (Ur. list RS, št. 33/2007). 

5. OBRAZLOŽITEV  

Cene odvoza vozil od leta 2003 še niso bile spremenjene stroški pa so naraščali, zato se je 

pokazala potreba po uskladitvi cen. 

6. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Uresničevanje predlaganega odloka ne bo zahtevalo dodatnih proračunskih sredstev.  

 



 

Svetu Mestne občine Kranj predlagam, da sprejme 

 

S K L E P :  

Sprejme se Odredba o cenah za odstranitev vozil. 

 

 

 

Pripravila:  

Ana Pelko 

 

 

 

mag. Marko HOČEVAR 

načelnik Urada za gospodarstvo in 

gospodarske javne službe 

  

 

Mohor BOGATAJ, univ.dipl.org. 

  ŽUPAN 

 

     

 

 

 

 

 

Prilogi: 

- Veljavna Odredba o cenah za odvoz nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih 

ali zapuščenih vozil, 

- Odredba o cenah za odstranitev vozil 

 

 

  



Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010), 30. člena Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v 

Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 55/2011) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj 

(Uradni list RS, št. 33/2007) je Svet Mestne občine Kranj dne _____________ sprejel 

 

O D R E D B O  

o cenah za odstranitev vozil 

 

1. člen 

Ta odredba določa cene za odstranitev vozil, ki ga izvaja pooblaščeni izvajalec s posebnim 

vozilom za odstranitev vozil. 

 

2. člen 

Polna cena odstranitve vozila se zaračuna v primeru, ko je vozilo, za katero je bila odrejena 

odstranitev, že naloženo na vozilo za odstranitev vozil (dvignjeno vozilo od tal ali dvignjena 

gred vozila za odstranitev vozil).  

Polovična cena odvoza vozila se zaračunava v primeru, ko želi voznik ali lastnik vozila 

odstraniti vozilo potem, ko se je vozilo že pričelo odstranjevati – nalagati na vozilo za 

odstranitev, vendar še ni naloženo (nameščene klešče na pnevmatiko ali nameščena gred na 

vozilo).  

Prihod vozila za odstranitev vozil manj kot 10m od vozila za odstranitev se zaračuna v 

primeru, ko voznik ali lastnik vozila odstrani vozilo potem, ko je občinski redar že pozval 

pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, vozilo pa se še ni pričelo nalagati na vozilo za 

odstranitev vozil.  

Hramba vozila se zaračunava za čas, ko je vozilo na prostoru za hrambo vozil. Prvih 24 ur 

po odstranitvi vozila se hramba ne zaračunava. 

 

3. člen 

Cene za odstranitev vozila znašajo v evrih: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cenik odstranitve                                   z DDV          DDV 

                                                v EUR       v EUR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) odstranitev vozila                               100,00        16,70 

B) začetek odstranitve  vozila                         50,00          8,30 

C) poziv vozila za odstranitev vozil     25,00       4,20 

D) hramba registriranega vozila            6,00       1,00 

E) hramba zapuščenega vozila na dan       2,50      0,42 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

4. člen 

Stroške odstranitve in hrambe vozila plača voznik ali lastnik vozila. Vozilo se vrne vozniku 

ali lastniku vozila po plačilu stroškov odstranitve in hrambe. 

 

5. člen 

Stroške odstranitve in hrambe zapuščenih vozil plača naročnik storitve odstranitve vozila. 

Naročnik odstranitve vozila zaračuna povrnitev stroškov povezanih z odstranitvijo, hrambo in 

razgradnjo vozila lastniku ali vozniku vozila. 

 

6. člen 

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Številka:  371-267/2011-46/07 

Kranj, dne 7. 9. 2011 

 

         MOHOR BOGATAJ, univ. dipl. org.  

Ž U P A N 

 


