
Sklep o cenah odstranitve vozil z območja Občine Šenčur in hrambe teh vozil
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2021

Datum sprejema: 20.10.2021
Datum objave: 09.11.2021
Datum začetka veljavnosti: 24.11.2021

Na podlagi  2. odstavka 21. člena Pravilnika o odstranitvi,  hrambi,  izdaji,  prodaji  ali  razgradnji  vozil
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/21) je Občinski svet Občine Šenčur na svoji 23. redni seji, dne
20.10.2021, sprejel naslednji

SKLEP
O CENAH ODSTRANITVE VOZIL Z OBMOČJA OBČINE ŠENČUR IN HRAMBE TEH VOZIL

1. S tem sklepom se določijo cene za odstranitev nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih,
izločenih  ali  zapuščenih  vozil  z  območja  Občine  Šenčur,  ki  jih  odstrani  izvajalec  oziroma  njegov
pogodbenik in za hrambo teh vozil.

Cene se določijo v naslednji višini:

Storitev Cena*
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)

2.  Navedene  cene  veljajo  za  odstranitev  vseh  vozil,  razen  za  odvoz  večjih  vozil  (tovorna  vozila,
avtobusi, bivalna vozila, večji kombiji ipd.). Cena za odvoz večjih vozil se zaračuna storilcu prekrška po
dejanskih stroških izvajalca tovrstnih odvozov vozil.

3. Nadzorni organ odreja odstranitev vozil ob delavnikih od 7. do 19. ure. Med delavniki se lahko
odredi  odstranitev  vozila  tudi  izven  časa  iz  prejšnjega  stavka.  Odstranitev  vozil  se  odreja  tudi  v
nočnem času, v sobotah, nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, vendar v tem primeru zavezanec
plača 30 odstotkov več, kot je določeno v ceniku.

4. Za vse postopke v zvezi z odstranitvijo, hrambo in vrnitvijo vozila se uporabljajo določila
Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Občini Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
52/13 in 29/21) in Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji in razgradnji ali uničenju vozil (Uradno glasilo
slovenskih občine, št. 54/21).

5. Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Številka: 370-1/2021-4
Datum: 08.11.2021

Občina Šenčur
Ciril Kozjek, župan
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