
 
 
 

 

 

 

          

 
 
Cenik odvoza in hrambe vozil 
 
Območje Mestne občine Kranj 

 
Storitev Cena v EUR* 

Odstranitev vozila 90,00 
Začetek odstranitve vozila 45,00 
Hramba registriranega vozila na dan** 10,00 
Hramba zapuščenega vozila na dan** 5,00 

*vse cene so izražene v EUR in vsebujejo DDV, na podlagi Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji, 
prodaji ali razgradnji vozil, Ur. l. RS št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017 

**Hramba se ne zaračuna za dan, ko je bilo odstranjeno vozilo. 

 

Območje Občine Cerklje na Gorenjskem 

Storitev Cena v EUR* 

Odstranitev vozila s pajkom:  
─ nepravilno parkiranega,  

─ pokvarjenega,  

─ poškodovanega,  
─ izločenega ali 

─ zapuščenega. 

100,00 

Hramba nepravilno parkiranega vozila na dan (do 24 ur brezplačno)  6,00 

Hramba zapuščenega vozila na dan  2,50 

*vse cene so izražene v EUR in vsebujejo DDV, na podlagi Sklepa o cenah odstranitve vozil z območja 

Občine Cerklje na Gorenjskem in hrambe teh vozil, Uradni vestnik št. 4 – 16. 9. 2014 

 
 Območje Občine Tržič 

Storitev Cena v EUR* 

Polna cena odvoza nepravilno parkiranega vozila v hrambo 120,00 
Polna cena odvoza zapuščenega vozila v hrambo in prevoza v 

razgradnjo 
120,00 

Prihod posebnega vozila za odvoz brez nakladanja in odvoza 60,00 
Hramba vozil do prvih 24 ur brezplačno 
Hramba zapuščenega vozila za vsak naslednji začeti dan 2,40 

Hramba nepravilno parkiranega vozila za vsak naslednji začeti dan  6,00 

*vse cene so izražene v EUR in vsebujejo DDV, na podlagi Sklepa o določitvi višine stroškov odvoza in 
hrambe vozil z območja Občine Tržič, Ur. l. RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

Območje Občine Šenčur 

Storitev Cena v EUR* 

Odstranitev vozila 90,00 
Začetek odstranitve vozila 45,00 
Hramba registriranega vozila na dan (do 24 ur brezplačno)  10,00 
Hramba zapuščenega vozila na dan  5,00 

*Vse cene so izražene v EUR in vsebujejo DDV, na podlagi Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji, 

prodaji ali razgradnji vozil (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/21) 

 

Območje Občine Preddvor 

Storitev Cena v EUR* 

Odstranitev nepravilno parkiranega, pokvarjenega, 
poškodovanega, izločenega ali zapuščenega vozila s pajkom  

100,00 

Hramba nepravilno parkiranega vozila na dan (do 24 ur 

brezplačno)  

6,00 

Hramba zapuščenega vozila na dan  2,50 

*Vse cene so izražene v EUR in vsebujejo DDV, na podlagi Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji, 

prodaji ali razgradnji vozil v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/2020) 

 

Višina stroškov, potrebnih za odstranitev tovornega vozila, avtobusa, bivalnega vozila, 

priklopnih vozil in podobnih večjih ali težjih vozil, ki ga ni mogoče odstraniti s pajkom, se zaračuna po 

dejanskih stroških, kot jih odmeri izvajalec storitve odstranitve vozil. 

Cenik velja od dneva veljavnosti sprejetega sklepa oziroma pravilnika v posamezni občini. 


