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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočajo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

PREKRŠKIH (ZP-1) 

- prva obravnava - EPA 508 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2011-0007 
Številka: 740-00/2002-1 
Ljubljana, 11.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 70. redni seji dne 11.4.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PREKRŠKIH, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, 
- Sara Regancin, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

pravosodje, 
- Špela Maček Guštin, svetovalka Vlade Republike Slovenije 

v Ministrstvu za pravosodje, 
- prof. dr. Ivan Bele, Pravna fakulteta v Mariboru. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

) Pravo o prekrških predstavlja poleg kazenskega prava del 
kaznovalnega prava pravnega sistema Republike Slovenije in 
pomeni eno najbolj značilnih sestavin državnosti. Kaznovalno 
pravo v širšem pomenu besede lahko zajema precej heterogeno 
skupino kaznivih ravnanj, na katera se vežejo s pravom urejene 
kaznovalne sankcije. Zdi se, da je znotraj kaznivih ravnanj še 
najbolj enotna skupina t.i. kaznivih dejanj, ki so po svoji škodljivosti 
oziroma družbeni nevarnosti prav na vrhu lestvice. Toda dejanja, 
ki se sicer v družbi negativno ocenjujejo in štejejo za kaznivosti 
vredna, po svoji škodljivosti oziroma družbeni nevarnosti niso 
vsa enaka; tudi dobrine, vrednote in interesi, ki jih družba goji in 
varuje, niso vsi enakega pomena. Prav zaradi tega poznajo vse 
države in njihovi pravni sistemi različne kategorije kaznivih ravnanj- 
pri tem se ti sistemi med seboj razločujejo po raznih nadrobnostih, 
tako glede njihovega poimenovanja, glede pristojnosti za njihovo 
predpisovanje, glede predpisanih sankcij, glede organov, ki o njih 
odločajo itd. 

Glede na sistem, po katerem se klasificirajo in razlikujejo kazniva 
ravnanja v tujih pravnih sistemih, lahko napravimo delitev v dve 
skupini: 

- v prvo skupino spadajo tisti pravni sistemi, ki obravnavajo 
prekrške kot kazniva ravnanja; 

- v drugo skupino pa spadajo tisti pravni sistemi, ki prekrškov ne 
uvrščajo v kategorijo kaznivih ravnanj, temveč v posebno 
kategorijo prekrškovnih dejanj. 

Pri starejši tuji zakonodaji najdemo tripartitni sistem kaznivih 
ravnanj; delitev kaznivih ravnanj, npr. v francoskem kazenskem 
zakoniku ("Code penal") iz leta 1791 in kasnejšem iz leta 1810 je 
bila izvedena na kazniva dejanja ("crimes"), prestopke ("delites") 
in na prekrške ("contraventiones"). Navedena delitev je bila 
kasneje sprejeta tudi v pruskem kazenskem zakoniku iz leta 
1851, v nemškem kazenskem zakoniku iz leta 1871. Tripartitni 
kaznovalni sistem, ki je postavil delitev kaznivih ravnanj na kazniva 
dejanja, prestopke in prekrške, ne temelji vedno na materialni 
delitvi teh kaznivih ravnanj, temveč je pogosto sprejeta samo 
formalna delitev po vrsti in višini predpisane kazni. Zaradi 
nezmožnosti pravilne uporabe zakonitosti pri formalni delitvi 
kaznivih ravnanj je ta sistem trčil na opravičeno in resno kritiko 
strokovne javnosti, zato so mnoge zakonodaje uvedle delitev 
kaznivih ravnanj, upoštevajoč pri tem njihovo materialno naravo 
in značilnosti. Velik del pravnih sistemov sicer sprejema tripartitno 
delitev, manjši del pa bipartitni sistem kaznivih ravnanj. Obstajajo 
pa tudi sistemi, ki ne sprejemajo niti tripartitne niti bipartitne delitve 
oziroma sistema kaznivih ravnanj; v teh sistemih npr. prekrški ne 
predstavljajo kaznivih ravnanj, ker po svoji kvantiteti in kvaliteti 
ne dosegajo zadostne stopnje družbene nevarnosti (vtem primeru 
se govori o t.i. upravnem kazenskem pravu). 
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V luči teh temeljnih teoretičnih delitev in pristopov je predlagatelj 
ponovno preučil umestitev in ureditev materialnega in procesnega 
prekrškovnega prava v Republiki Sloveniji. 

II. OCENA STANJA 

Veljavni zakon o prekrških določa materialnopravne in 
procesnopravne pogoje za vodenje postopka o prekršku. 
Konkretni prekrški in sankcije zanje pa so - kot kazenske določbe 
opredeljeni v posameznih področnih zakonih, vendar morajo biti 
v skladu z določbami zakona o prekrških. Po veljavnem zakonu 
o prekrških vodijo postopke o prekrških organi za postopek o 
prekrških, to so sodniki za prekrške, Senat za prekrške Republike 
Slovenije in nekateri, z zakonom določeni upravni organi (Carinska 
uprava RS oziroma carinarnice, Republiški devizni inšpektorat). 

Glede na povečevanje predpisov, ki določajo prekrške ter 
naraščanja števila prekrškov so sodniki za prekrške in Senat za 
prekrške z delom preobremenjeni. Na Senatu za prekrške se 
število zadev stalno povečuje, za razliko od števila zadev, ki se 
obravnava na prvi stopnji. 

V letu 2000 je bilo na prvi stopnji zaposlenih 137 sodnikov za 
prekrške, ki so obravnavali 157.743 zadev, ki so ostale nerešene 
na koncu leta 1999 in 211.997 novih zadev (kar je za 6.555 manj 
zadev kot leta 1999, ko je bilo 24.159 zadev manj kot leta 1998), 
skupno torej 369.740 zadev, tako da znaša obremenitev na 
posameznega sodnika 2.700 zadev, kar je kljub tendenci 
zmanjševanja števila zadev veliko preveč glede na pričakovani 
obseg sodnikovega dela. Sodniki so v letu 2000 rešili 212.030 
zadev (od tega je bilo v 43.988 zadevah ugotovljeno zastaranje), 
tako da je povprečna obremenitev na enega sodnika 1.547 zadev 
oziroma, če odštejemo zastarane zadeve, potem je v povprečju 
en sodnik rešil 1226 zadev. Na koncu leta 2000 je ostalo nerešenih 
157.710 zadev. 

Na Senatu za prekrške kot organu druge stopnje (dalje: Senat) je 
bilo v letu 2000 do julija le 14 zasedenih sodniških mest od 17 
sistemiziranih, nato pa so bili do konca leta izvoljeni oziroma 
imenovani še trije sodniki. Zaradi z zakonom naloženih novih 
obveznosti in povečanega obsega dela Senata (enotno vodenje 
skupne finančne službe, vzpostavljanje računalniške mreže, 
poenotenje evidenc in povezovanje vseh sodnikov za prekrške 
prve stopnje, vodenje EKT evidence in povečan obseg pritožbenih 
zadev) je število zasedenih delovnih mest še vedno premajhno. 
Senat za prekrške je v letu 1998 prejel v reševanje 7.885 
pritožbenih zadev, v letu 1999 že 10.098 zadev, v letu 2000 pa se 
je število pritožbenih zadev povišalo na 12.057. Od leta 1991, ko 
je Senat prejel le 3.700 zadev, število zadev stalno narašča, tako 
da je bilo skupaj z nerešenimi zadevami iz preteklega leta v 
reševanju kar 26.719 zadev. Število zadev je za 53% večje kot 
leta 1998 in za 326% večje kot leta 1991. V letu 2000 je bilo tudi 79 
pritožb proti odločbam, s katerim je bilo voznikom, ki so dosegli 
18 oziroma 7 kazenskih točk (vozniki začetniki), izrečeno 
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Ob koncu leta je 
bilo rešenih 10.799 zadev, kar je za 65% več kot leta 1999, ko je 
bilo rešenih 6.552 zadev, vendar pa je kljub temu na koncu leta 
2000 ostalo 15.920 nerešenih zadev. 

Razlogi za takšno stanje so predvsem veliko in stalno povečevanje 
števila pritožbenih zadev ter zaostanki iz preteklih let, delno tudi 
zaradi prenehanja funkcije petim sodnikom, ko ni bilo mogoče 
izvoliti novih sodnikov zaradi zadržanja volitev z odločbama 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije do uskladitve zakonodaje. 
Po oceni predlagatelja bodo bistveno nespremenjeno stanje 
pokazali tudi statistični podatki za leto 2001. 

Že navedeni podatki sami po sebi, ob neučinkoviti izterjavi 
denarnih kazni in stroškov (stopnja izterjave pod 10%), 
predstavljajo zadosten razlog za novo celovito sistemsko ureditev 
področja prekrškov. Toliko bolj če upoštevamo, da se v zadnjem 
obdobju število prekrškov nenehno povečuje, saj skoraj ni zakona 
ali uredbe, ki ne bi določal kršitev in kaznovanja. 

Ob tem pa se (posebej po odpravi instituta gospodarskih 
prestopkov) spreminja tudi njihova vsebina ter stopnja njihove 
družbene nevarnosti, hkrati pa s tem narašča potreba po njihovem 
učinkovitem in hitrem sankcioniranju. Posebej tudi z vidika 
uveljavitve Slovenije kot pravne države z učinkovitim pravnim 
redom, tudi in zlasti pred vstopom v Evropsko Unijo. 

III. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Nov zakon o prekrških je potreben zaradi uskladitve prava o 
prekrških z našo ustavno ureditvijo, ostalo zakonodajo, 
mednarodnimi pakti in obveznostmi naše države do mednarodne 
skupnosti. Hkrati pa navedeno pomeni ustreznejšo umestitev 
prekrškov v sistem kaznovalnega prava in celovito ureditev 
področja prekrškov v Republiki Sloveniji. 

S sprejemom Ustave Republike Slovenije in prevzemanjem 
obveznosti iz mednarodnih paktov, so se v zvezi z izvajanjem 
posameznih določb zakona o prekrških pojavile ovire, ki jih v 
glavnem povzroča položaj organov, ki vodijo postopke o prekrških. 
Tudi zakon o prekrških zadeva področje človekovih pravic, zato 
je potrebno opredeliti ustrezne materialne in procesne garancije 
za varstvo človekovih pravic znotraj teh institutov. 

Prav tako terja sprejeta nova kazenska zakonodaja, to je zakon 
o kazenskem postopku in kazenski zakonik, določene uskladitve 
materialnih in procesnih institutov prava o prekrških s to 
zakonodajo. Poleg tega so se v praksi pri predpisovanju in pri 
obravnavanju postopkov o prekrških pričele pojavljati številne 
pobude za izboljšavo, dopolnitev in spremembo nekaterih 
materialnih in procesnih institutov zakona. Večina pobud se je 
nanašala na spremembo določb o t.i. mandatnem kaznovanju, pa 
tudi na določbe o sankcijah, zastaranju itd. Zakonodajo o prekrških 
je potrebno uskladiti tudi z novo zakonodajo, sprejeto na drugih 
področjih. 

IV. NAMEN, CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlog zakona izhaja iz stališč, ki so se izoblikovala v preteklih 
desetih letih najprej v stroki, nato pa tudi v praksi Evropskega 
sodišča za varstvo človekovih pravic, da namreč sodijo v okvir 
kaznovalnega prava ne le kazensko pravo v ožjem pomenu 
besede, ampak tudi druge veje prava, ki urejajo kršitve vrednot v 
družbi, to je pravo o prekrških. 

Predlog zakona izhajajoč iz teh podlag, temelji na naslednjih načelih: 

- načelo obravnavanja prekrškov oziroma prava o prekrških kot 
dela kaznovalnega prava, kar ima za posledico upoštevanje in 
spoštovanje temeljnih principov urejanja tega področja, 
upoštevajoč posebnosti področja o prekrških; 

- načelo legitimnosti oziroma omejenosti represije, kar je splošno 
sprejeto v sodobnih demokratičnih državah, pomeni, da se 
dovoljuje uporabo prisilnih sredstev le kot skrajni ukrep v družbi 
in le v obsegu, ki je nujno potreben za zagotavljanje varstva 
temeljnih pravic človeka in temeljnih družbenih vrednot; 
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- načelo zakonitosti velja tudi v pravu o prekrških in pomeni, da je 
mogoče izreči sankcijo za prekršek samo za dejanje, ki je bilo 
vnaprej določeno kot prekršek in je zanj bila določena sankcija; 

- načelo subjektivne odgovornosti je uveljavljeno tudi v pravu o 
prekrških z določenimi posebnostmi, glede na to, da so subjekti 
prekrškov lahko tudi pravne osebe in samostojni podjetniki; to 
načelo temelji na individualni odgovornosti subjekta prekrška in je 
temelj za izrek sankcije za prekršek; 

- načelo sorazmernosti med prekrškom in sankcijo za prekršek 
terja, da že na zakonodajni ravni vzpostavimo ravnotežje med 
prekrški kot lažjo vrsto kršitev in ustrezno milejšimi sankcijami 
za prekrške; 

- načelo sodnega varstva terja, da omogočimo sodno varstvo 
zoper odločitve prekrškovnih organov pred sodišči za prekrške. 

V. PRIMERJALNOPRAVNI PRIKAZ 

1. AVSTRIJA 

V Avstriji ne obstaja zakon, ki bi urejal vse upravne prekrške, 
temveč vsebujejo prekrške različni upravni zakoni. Splošni del 
upravnega kazenskega prava kot tudi pravila upravno- 
kazenskega postopka so določeni v Zakonu o upravnem 
kazenskem postopku ("Vervvaltungsstrafgesetz", VStG). Razlika 
med kaznivimi dejanji in upravnimi prekrški je kvantitativna, saj 
so upravni prekrški opredeljeni kot manj hude kršitve v primerjavi 
s kaznivimi dejanji. V praksi temu sicer ni vedno tako, je pa ta 
razlika utemeljena na zgodovinskem razvoju. Upravni prekrški 
so pogosto dopolnjeni s t.i. "subsidiarno klavzulo", v kateri je 
navedena prednost kaznivih dejanj. 

Upravni prekrški ("Vervvaltungsubertretungen") natančno 
določajo, katere vrste ravnanja morajo biti kaznovane z upravnimi 
kaznovalnimi ukrepi, zlasti z denarno kaznijo (oziroma globo) in 
pridržanjem. Upravnokazenski postopek poteka po pravilih 
Splošnega zakona o upravnem postopku ("Allgemeines 
Vervvaltungsverfahrensgesetz", "AVG"), razen če omenjeni Zakon 
o upravnem postopku ne določa posebnih pravil. Podobno kot v 
kazenskem postopku je temeljno načelo v postopku s prekrški 
pregon po uradni dolžnosti (izjema je pregon na zasebno tožbo) 
ter načelo zakonitosti. Znotraj pritožbenega postopka se 
priznavajo načelo ustnosti, javnosti sojenja in neposrednosti. 
Upravni organ je hkrati "tožnik" in "sodnik", med njunima nalogama 
v načelu ni razlik (izjema: pregon na zasebno tožbo), toda upravni 
organ mora ugotoviti materialno resnico. Upravni organ mora 
dokazati dejstva ter krivdo toženca ("Schuld"). Stranke v postopku 
so toženec, zasebni tožilec in oškodovanec. Tožencu mora biti 
dana možnost, da se ga v postopku zasliši. Če te možnosti ne 
izkoristi, se sojenje lahko nadaljuje brez zaslišanja. Lažna izjava 
toženca ni kazniva. Upravnokazenski postopek se konča tako, 
da se izda upravna odločba, to je izrek kaznovalnega ukrepa, ali 
pa mora biti postopek ustavljen. Formalna oprostitev ne obstaja. 
Upravno kazensko pravo pozna tudi vrste skrajšanega postopka. 

V upravnokazenskem postopku izrečejo kaznovalne ukrepe 
posebni upravni organi na prvi instanci. Njihove organe zavezujejo 
navodila. Proti odločbam je možna pritožba. Pritožbeni organi, 
razen za davčne prekrške, so neodvisni upravni senati 
("Unabhflngige Verwaltungssenate", UVS), ki v smislu EKČP 
uživajo položaj sodišča ("tribunals"). To so upravni organi s 
statusom, ki je podoben sodiščem. Člane senata imenujejo 

deželne vlade za najmanj šest let. Pri izpolnjevanju svojih nalog jih 
ne zavezujejo navodila. Odločajo posamično ali z izključitvijo 
javnosti. Proti neodvisnim upravnim senatom seje mogoče pritožiti 
na Višje upravno sodišče ali na Vrhovno ustavno sodišče. 

2. BOLGARIJA 

Bolgarski Zakon o upravnih prekrških in sankcijah iz leta 1969 
določa splošna pravila v zvezi z upravnimi kršitvami, postopek 
za ugotovitev upravnega prekrška, za izrek in uporabo sankcij, 
določa pa tudi potrebno raven varstva pravic in pravnih interesov 
fizičnih in pravnih oseb. Po 2. členu omenjenega zakona morajo 
biti vsa dejanja, ki se štejejo kot upravni prekrški, ter sankcije 
zanje določene z zakonom. 6. člen zakona opredeljuje upravni 
prekršek kot dejanje, storjeno s storitvijo ali opustitvijo, ki krši 
veljavni državni red, in ki je bilo storjeno z določenim krivdnim 
odnosom ter glede katerega je bilo določeno, da se kaznuje z 
upravno sankcijo, ki se izreče po upravnem postopku. V skladu z 
bolgarskim kazenskim zakonikom je kaznivo dejanje tisto, ki je 
nevarno za družbo (in sicer storitev ali opustitev) in ga zakon 
določa kot kaznivo. Dejanje pa kljub temu, da formalno vsebuje 
vse elemente kaznivega dejanja po zakonu, ni kaznivo, če ni 
nevarno za družbo oziroma je nevarnost za družbo očitno 
zanemarljiva. Kazenski zakonik določa, da je dejanje nevarno za 
družbo takrat, kadar ogroža ali poškoduje osebo, pravice 
državljanov, lastnino ali pravni red, ki ga določa Ustava Republike 
Bolgarije ali druge interese, ki jih ščiti pravni sistem. 

Zakonsko merilo za razlikovanje med upravnim prekrškom in 
kaznivim dejanjem temelji tako na predmetu kršitve in stopnji 
nevarnosti za družbo. Postopek za upravne prekrške vsebuje 
naslednje stopnje: -ugotovitev upravnega prekrška; -izrek in 
izvršitev upravnih sankcij; -pritožba zoper upravne sankcije. 
Splošna načela v postopku upravnega prekrška so: - upravno 
kazenskih postopkov ni možno sprožiti za kršitve, proti katerim 
so tožilci že sprožili ali že sprožajo postopek kazenskega pregona; 
-če je za prekršek, za katerega je uveden upravnokazenski 
postopek, ugotovljeno, da je kaznivo dejanje, se tak postopek 
ustavi in vsa dokumentacija pošlje pristojnemu tožilcu; - za 
prekršek ni možno sprožiti upravnokazenskega postopka, že 
sprožen postopek pa se ustavi, če je storilec umrl, če je postal 
stalno duševno moten ter če tako določajo ustrezni zakoni; - 
upravnokazenski postopek se ne more začeti, če ugotovitev o 
prekršku ni bila izdana v treh mesecih od odkritja storilca ali če je 
minilo eno leto od storitve prekrška in v primeru kršitve carinskih, 
davčnih, bančnih, ekoloških ter deviznih predpisov- po poteku 
dveh let; - upravnokazenski postopek, ki je bil že začet, se prekine, 
če kazenska odločba ni izdana v šestih mesecih po ugotovitvi 
kršitve; -odločba civilnega sodišča o civilni zadevi, ki je že začela 
veljati, je obvezna za kazensko upravni organ, v zadevah, ki se 
nanašajo na civilni status in lastninsko pravico. 

V skladu z zakonom o upravnih prekrških in sankcijah so za 
izrekanje upravnih sankcij pristojni: - vsi vodje agencij in 
organizacij, okrajni guvernerji in župani občin, ki imajo nalogo, da 
izvajajo določene normativne akte ali nadzorujejo njihovo izvajanje; 
-uradniki in telesa, ki jih za to pooblaščajo ustrezni zakoni; -sodni 
organi in organi pregona v primerih, ki jih opredeljuje zakon. 
Upravni vodje lahko prenesejo svoje pravice kot kazenski organ 
na druge uradne osebe, ki jih imenujejo, in v ta namen se v 
ustrezen zakon ali odredbo Sveta ministrov vključi določba s tem 
pogojem. To pomeni, da so lahko organi, ki odločajo o upravnih 
prekrških, del izvršilne ali sodne oblasti, glede na to pa je raven 
njihove neodvisnosti lahko različna. Zgoraj omenjeni zakon 
zagotavlja sodno varstvo zoper odločitve upravnih kazenskih 
organov. O takšnih primerih razsojajo sodišča s splošno 
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pristojnostjo. Zoper sodno kazensko odločbo se lahko vloži 
pritožba na regionalno sodišče z območja, na katerem je prišlo 
do upravne kršitve, če pa so bile upravne kršitve storjene v tujini, 
pa na sodišču v Sofiji. Zoper upravnokazensko odločbo je možna 
pritožba pri tistem kazenskem organu, ki jo je izdal. V sedmih 
dneh po prejemu obvestila o pritožbi mora kazenski organ pritožbo 
skupaj s celotno dokumentacijo zadeve poslati ustreznemu 
regionalnemu sodišču. 

3. FRANCIJA 

Francosko pravo ne pozna pravnega instituta, ki bi bil primerljiv z 
našim postopkom odločanja o kršitvi predpisov. Kršitve, ki jih 
obravnavajo kazenska sodišča (Kazensko sodišče za delikte, ki 
se kaznujejo z zaporom do 10 let in Policijsko sodišče za prekrške, 
ki se kaznujejo z denarnimi kaznimi do 10.000 frankov), se 
ugotavljajo z zapisnikom, ki ga sestavi delavec ali agent 
pravosodne policije. Ta zapisnik se pošlje državnemu tožilcu in je 
lahko razlog za začetek kazenskega pregona. Določene upravne 
uredbe lahko obsegajo določbe o upravnih sankcijah, predvsem 
z zaprtjem ustanov, ki resno kršijo javni red, npr. če znotraj svojega 
zavoda razpečujejo mamila. Druge primere upravnih sankcij lahko 
najdemo na področju urbanističnega prava ali predpisov o tujcih. 
Vendar so ti ukrepi bolj preventivne narave ali pa je njihov cilj, da 
se hitro odpravijo določene motnje javnega reda. 

V skladu s tem izhodiščem primerov ne rešujejo pravosodni organi, 
ampak uprava, ki ukrep izvaja neposredno in pod nadzorom 
upravnega sodnika. Na določenih posebnih področjih, predvsem 
na področju lova ali ribištva, lahko uprava kršitelju izreče ukrep, 
ki predstavlja denarno sankcijo; če kršitelj ta postopek sprejme in 
se z njim strinja tudi državni tožilec, plačilo denarne sankcije 
nadomesti javni postopek; vendar lahko državni tožilec vse do 
realizacije tega plačila kadarkoli sproži kazenski postopek. 

Zakonodajalec je tisti, ki v posameznem primeru določi, katera 
ravnanja se morajo kaznovati z upravno ali kazensko sankcijo. 
Najpogostejši cilj upravne sankcije je odpraviti kršitve javnega 
reda ali odpraviti okoliščine, ki pomenijo nevarnost za ljudi ali 
premoženje, razen na določenih področjih, kot je npr. davčno, 
kjer lahko uprava poleg plačila davka, ki se mu je kršitelj spretno 
izognil, zahteva tudi plačilo denarne kazni. Načelo je torej, da če 
gre za ukrep zaradi kršitve zakonskega predpisa, se mora 
uporabljati kazensko pravo, po katerem se kršitelj privede pred 
sodišče pravosodnega sistema. Če pa gre za kršitev določbe, ki 
lahko pripelje do izreka upravnega ukrepa, pa je uprava tista, ki 
od kršitelja zahteva izpolnitev ukrepa ali uresničitev zahtev, ki se 
od njega terjajo. Upravna odločba je po naravi pravnomočna, s 
pridržkom morebitne pritožbe kršitelja pred upravnim sodiščem. 
O upravnih sankcijah odloča izvršilna oblast v osebi določenega 
ministra ali funkcionaija, ki je v ta namen pooblaščen; na regionalni 
ravni lahko take ukrepe predpisuje tudi prefekt. Na nekaterih 
posebnih področjih lahko upravne sankcije predpisujejo tudi 
neodvisni upravni organi, kot so npr. Višji svet za avdiovizijo, Svet 
za varstvo konkurence ali Komisija za borzne operacije. 

Splošna načela prava zahtevajo, da se je na vse sklepe o izreku 
sankcij mogoče pritožiti; kadar upravno sankcijo izreče upravni 
organ ali neodvisni upravni organ, se postopek s pritožbo 
načeloma izvaja pred upravnim sodiščem, vendar pa obstajajo 
na podlagi t.i. teorije o področjih pristojnosti pomembne izjeme: 
tako se je na ukrepe, ki jih izrečeta Svet za varstvo konkurence 
ali Komisija za borzne operacije, mogoče pritožiti pred sodiščem, 
ki se na področju poslovnega ali trgovinskega prava šteje za 
pristojnega po naravi stvari. Dejansko obstajata tako "pravosodni" 
sodniški red, kot "upravni" sodniški red. Pripomniti je treba, da so 
za masovne spore, kot so spori zaradi parkiranja vozil ali 

neposedovanja dovoljenja za vožnje v javnem prometu, pristojna 
redna sodišča; predvideni so poenostavljeni postopki s ciljem 
hitrega reševanja takih primerov; vzpostavljen je tudi režim 
denarnega pavšalnega plačila v roke agenta, ki sestavi zapisnik, 
ali v roku 7 dni na naslov uprave, pod nadzorom državnega 
tožilca in z možnostjo pritožbe pred slednjim. V primeru ugovora 
se zadeva rešuje po poti kazenske odločbe, ki jo Izda sodnik po 
koncu kratkega pisnega postopka. Za francoske teoretike je 
kršitev, ki ji pravimo tudi kazenski delikt v širšem smislu (delikt v 
ožjem smislu je srednje težka kršitev, na sredi med kaznivim 
dejanjem in prekrškom) vsako dejanje ali opustitev, ki ga družba 
prepoveduje z grožnjo kazenske sankcije (tudi npr. "kršitev 
temeljnih pravil skupine" - Grapin). Precejšnje število med njimi je 
pristalo na uporabo definicije pravnikov z II. mednarodnega 
kongresa v Parizu 1950. Dejansko omogoča samo pravna analiza 
določiti natančne pogoje kršitve. 

Glede sankcij se kršitev in disciplinska krivda prav tako razlikujeta. 
Kršitev je kaznovana s kazenskimi sankcijami, ki jih izrekajo 
represivna sodišča. Disciplinska krivda se kaznuje z disciplinskimi 
ukrepi (graja, začasna suspenzija, dokončna prepoved). Te kazni 
so izrečene s strani specialne pristojnosti, ki jo predstavljajo 
zainteresirane organizacije, npr. višji svet magistrature za pristojne 
magistrate, zdravniško društvo za zdravnike, Univerzitetni svet 
za študente itd. Danes se te sankcije približujejo kazenskim 
sankcijam, kajti prav tako se obravnavajo kot del »kazenskega 
področja« v smislu prvega odstavka 6. člena EKČP. 

Delitev kršitev postavlja troje vrst vprašanj: njihova klasifikacija, 
pogoji za njihov obstoj ali obstoj njihovih sestavin in končno osebe, 
ki so vključene v njihovo realizacijo. Ker se hipotetično vse kršitve 
med seboj razlikujejo in torej ne morejo imeti istega režima, je 
predvsem pomembno, da jih razvrstimo v različne kategorije, ki 
so si v določenem oziru med seboj sorodne. Ta intelektualna 
operacija je pogosto danes obravnavana pod izrazom kvalifikacija 
kršitev. Pri tej kvalifikaciji gre za aktivnost, da neko pravno situacijo 
ali neko dejstvo navežemo na določeno že obstoječo skupino. R. 
Garraud je obravnaval različne klasifikacije na temelju teže kršitve 
(zločini, delikti in prekrški). Glede na njihovo naravo (naklepne 
kršitve ali nenaklepne), glede na njihovo materialnost (enostavne 
In navadne neflagrantne), glede na njihov objekt (kršitve proti 
javnemu dobru in proti posameznikom, politične ali nepolitične) in 
končno glede na njihov obseg (kršitve, ki jih lahko storijo samo 
določeni storilci kot vojaki in kršitve, ki jih lahko stori kdorkoli). 
Edine razlike, ki se ohranjajo, so naslednje: kazniva dejanja, delikti 
in prekrški (temeljna razlika). 

Že Kazenski zakonik iz leta 1810 je sprejel to delitev, ki izhaja iz 
kazenskega zakonika iz leta 1791, vendar jo je utemeljil na kazni. 
Če je bila npr. kazen kriminalna (sodna) je predstavljala kršitev 
kaznivo dejanje. Vendar določati težo neke kršitve glede na višino 
kazni ima v sebi nekaj nelogičnega. Glede na težo kršitve se 
mora namreč določati višino kazni. Zato je sedanji zakonodajalec 
spremenil metodo s tem, da je zamenjal kriterije, ki izhajajo iz 
kazni, s kriterijem, ki temelji na teži dejanja. Tako torej prvi odstavek 
111. člena kazenskega zakonika določa, »da se kazenske kršitve 
klasificirajo glede na njihovo težo v kazniva dejanja, delikte in 
prekrške«. Spremembo pa se kljub temu malo upošteva, kajti 
pred letom 1994 je zakonodajalec že določal kazen glede na težo 
dejanja. Teža kršitve je neizogibno povezana z višino kazni. 
Posledica tega je, da ni potrebno, da je neka težja kršitev od 
druge kaznovana manj strogo. Npr. v novem Kazenskem zakoniku 
je lažje kaznivo dejanje bolj kaznovano, kot najtežji delikt (10 let 
zapora). Načrt Kazenskega zakonika iz leta 1983 je hotel utrditi 
kriterij teže (ki je bil že v veljavi) in je predvidel, da so kazniva 
dejanja in delikti »napad na družbene vrednote«, medtem ko so 
prekrški samo »pomanjkanje discipline v družbenem življenju«. 
Ta kriterij je bil posebno meglen in nedoločen. Od leta 1958 dalje 
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določitev kaznivih dejanj in deliktov izhaja iz zakonodajalne oblasti, 
medtem ko določitev prekrškov izhaja iz izvršilne oblasti. 
Predvsem pa je treba dodati, da je razlikovanje med kaznivimi 
dejanji, delikti in prekrški pomembno tako za kazensko materialno 
pravo kot za kazensko procesno pravo. 

Pogosto se kritizira načelo tripartitnosti. Določeni avtorji so vztrajali 
na umetnem značaju razlike (s kriminološkega stališča). Trdili so, 
da to razlikovanje ne pozna psihološke podobnosti med kaznivim 
dejanjem in deliktom, ker oba vsebujeta kriminalen naklep ali neko 
stopnjo krivde. Najboljši dokaz za to je, da včasih zakonodajalec 
kaznivo dejanje postavi na nivo delikta ali pa kriminalizira kot 
kaznivo dejanje določen delikt. Predlagali so tudi, da bi tripartitno 
delitev nadomestili z bipartitno, ki bi vsebovala z ene strani kazniva 
dejanja in delikte, glede na antisocialna dejanja in z druge strani 
prekrške, ker pri storilcih ni implicirana nikakršna perverznost 
(glej vtem smislu Kazenski zakon Norveške iz leta 1902, italijanski 
Kazenski zakonik iz leta 1935 in skoraj vse Kazenske zakonike 
vzhodnih dežel). Tako bi torej zoperstavili »kaznivo dejanje po 
svoji naravi kaznivemu dejanju, ki ga določa zakon« in še prekrške 
zakonov, "družbenega reda" prekrškom proti »konvencionalnim 
strukturam«. Po avstrijskem Kazenskem zakoniku iz leta 1975, 
ki pozna samo kazniva dejanja in delikte, je isto dejanje včasih 
delikt ali kaznivo dejanje glede na to, ali je storilec primaren delikvent 
ali recidivist. Čeprav se tudi enako navezuje na dualističen sistem 
je nemško pravo od francoskega različno: poleg kazenskih kršitev, 
ki se delijo na kazniva dejanja in delikte (glede na to ali je zagrožena 
kazen višja od enega leta ali ne), obstajajo še prekrški, ki so bili 
izpuščeni iz Kazenskega zakonika in tvorijo upraven režim 
(sankcija izrečena s strani upravnega organa z možnostjo pritožbe 
na sodišče, vendar pri tem pritožba ne modificira upravne narave 
prekrška, kakor tudi ne vpisa v kazenski register). 

Bipartitna delitev, čeprav navidezno enostavnejša, ni brez svojih 
pomanjkljivosti. Najprej reducira na enotnost kršitve, ki so zelo 
različne ena od druge; nasprotno tripartitna razlika, bolj elastična 
uvaja na pravičnejši način hierarhijo nedovoljenih dejanj. Na 
procesnem področju tudi bipartitna delitev ne ustreza sodni 
organiziranosti, določeni v Zakonu o kazenski preiskavi iz leta 
1808. Brez dvoma je modreje ohraniti tripartitno delitev. Tako je 
tudi razmišljala komisija za revizijo Kazenskega zakonika. Tako 
kot zakonik iz leta 1810 tudi zakonik iz leta 1994 posveča 1. člen 
tej razliki, le da govori o teži dejanja in ne o kaznih. Dejansko so 
na podlagi prvega odstavka 111. člena "kazenske kršitve 
klasificirane glede na njihovo težo v kazniva dejanja, delikte in 
prekrške". Predvsem je nekoliko umetno zoperstavljanje 
dualističnih prav (zakonodaje v sodobni Evropi) s trinitarnimi pravi 
(Francija, dežele Frankofonske Afrike). Z ene strani je v dualističnih 
deželah pogosto neka tretja kategorija. Tako pozna Anglija poleg 
sumarnih kršitev (ki jih obravnava "Magistrate Court") kriminalne 
kršitve (o katerih sodi "Crovvn Court"), mešane kršitve ("Triable 
Aither Wy", ki se lahko obravnavajo predvsem po volji obdolženega 
ali na Magistratu ali pred Kazenskim sodiščem). Po drugi strani 
se v Franciji razlikuje med prekrški 5. razredov, skratka v vseh 
deželah je več podrazlik, ki se ne pojavljajo v taktični dualistični ali 
trinitarni razliki. 

4. GRČIJA 

V Grčiji šteje za upravni prekršek vsako dejanje ali opustitev 
dejanja, s katerim so kršeni upravni predpisi. Upravni prekršek je 
pogosto tudi prekršek, ki se kaznuje po kazenskem zakonu; 
kazni so določene bodisi s splošno določbo bodisi s posebno. V 
prvem primeru sta pomembna 458. in 459. člen kazenskega 
zakonika, ki po eni strani (458. člen) štejeta za kaznivo dejanje 
ravnanje, ki krši upravno določbo, ki vsebuje obveznost ali 
prepoved in ki se izrecno sklicuje na omenjeni člen, po drugi 

strani (459. člen) pa ravnanje, ki krši policijsko določbo, če to 
ravnanje ni že kaznivo dejanje, predvideno v členih od 411. do 
457. omenjenega zakonika. V drugem primeru je pomemben 113. 
člen zakona št. 1565/1939: kaznivo dejanje npr. zagreši diplomant 
medicine, ki opravlja svoj poklic brez predhodnega dovoljenja. 
Odgovornost za izrek kazni za prekrške upravnih aktov imajo 
bodisi organi, ki so jih izdali, ali pa policijski organi (morebitno 
kazensko pravno sankcijo pa vedno izreče sodišče). 

Odnos med ukrepi upravne prisile po eni strani in ravnanjem, ki 
ga ima uprava namen omejiti, se mora ravnati po načelu 
povezanosti in sorazmernosti. Preden se naložijo ukrepi prisile je 
treba osebo obvestiti o obveznosti, ki izhaja iz prekrška, ki ga je 
storila: v obvestilu mora biti določen tudi rok za izvršitev in navedeni 
ukrepi, zagroženi v primeru neizvršitve. Upravni akt je sam po 
sebi izvršljiv: to pomeni, da se lahko uporabi upravni akt, ne da bi 
se bilo pred tem treba obrniti na sodišča. Vendar pa sodno varstvo 
za vpleteno osebo ni izključeno; oseba ima možnost, da se pritoži 
na pristojno upravno sodišče (nižja sodna pristojnost ali Državni 
svet). Od primera je odvisno, ali se izvršba samodejno začasno 
odloži ali pa jo začasno odloži sodišče, če je vložena pritožba. 

5. ITALIJA 

V Italiji ne obstaja opredelitev izraza upravne kršitve, obstajata 
pa dve glavni načeli, po katerih je mogoče razlikovati med upravnim 
in kazenskim prekrškom, to sta: 

- značaj naložene sankcije (upravna sankcija ali kazenska 
sankcija); 

- organ, ki predpiše sankcijo (upravni ali sodni organ). 

Temeljna pravila o postopku, če gre za uporabo upravnih sankcij, 
so navedena v členih 13. do 18. zakona št. 689 z dne 24.11.1981. 
Pristojni organi za izvrševanje upravnih sankcij so organi, 
odgovorni za nadzor spoštovanja določb, katerih kršitev se 
kaznuje z upravno sankcijo. Ti organi niso del sodstva, ampak so 
v sestavi uprave pristojni za področje, na katerega se nanašajo 
upravne sankcije. Zoper odredbe-naloge upravnih organov se 
pred rednimi sodišči lahko vloži' ugovor v smislu postopka, 
predvidenega v 22. in 23. členu zakona št. 689/81. Organi, pristojni 
za nadzor nad spoštovanjem določb, za kršitev katerih so 
določene upravne sankcije s plačilom denarne kazni (globe), 
lahko, da bi preverili, za kakšne kršitve gre in če so te kršitve v 
njihovi pristojnosti, pridobivajo informacije in sprožajo postopke 
pregledovanja premoženja ter prostorov, ki niso zasebna 
prebivališča, opravljajo opisovalne ali fotografske kontrole ter vse 
druge tehnične postopke. Lahko tudi izvršijo sodno zaplembo 
stvari, ki lahko postane predmet upravne konfiskacije po pogojih 
in ob spoštovanju omejitev, ki jih predvideva zakon o kazenskem 
postopku glede dovoljenja za izvršbo zaplembe s strani 
pravosodne policije. Vedno se lahko tudi zapleni vozilo ali ladja, ki 
je bila dana v promet brez kritja obveznega zavarovanja, ali vozilo, 
dano v promet še preden je bil zanj izdan prometni dokument. 
Kršitve, ki se kaznujejo z upravno sankcijo, katere posledica je 
plačilo denarne kazni, lahko ugotavljajo tudi delavci in agentje 
pravosodne policije, lahko, če se izkaže, da drugih elementov 
dokazil ni mogoče pridobiti, opravijo preiskave prostorov, ki niso 
zasebno prebivališče, na podlagi dovoljenja z utemeljitvijo, ki ga 
izda pretore (sodnik prve instance) kraja, v katerem naj se take 
preiskave opravijo. Pri tem se uporabljajo določbe zakona o 
kazenskem postopku. Kršitev mora storilec oziroma oseba, ki je 
solidarno odgovorna za plačilo kazni, če je mogoče, takoj spodbijati. 
Če se kršitev ni bila takoj spodbijala, se morajo dejstva o kršitvi v 
90 dneh od datuma ugotovitve kršitve uradno sporočiti vpletenim 
osebam, ki prebivajo na ozemlju Republike Italije in v 360 dneh od 
datuma ugotovitve kršitve vpletenim osebam, ki prebivajo v tujini. 
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Kadar se dejanja, ki se nanašajo na kršitev, pristojnemu organu 
sporočajo s sklepom sodnega organa, tečejo omenjeni roki od 
datuma sprejema sklepa. 

V tridesetih dneh po ugovoru ali notifikaciji o kršitvi vpletene osebe 
lahko organu, pristojnemu za sprejem poročila, pošljejo svoj 
zagovor kot tudi dokumente; poleg tega lahko zahtevajo, da jih ta 
organ zasliši. Po zaslišanju vpletenih oseb, ki so zahtevale, da se 
zaslišijo, pristojni organ, če meni, da je ugovor utemeljen, po 
pregledu poslanih dokumentov in proučitvi argumentov, pojasnjenih 
v zagovorih, z odredbo določi vsoto, ki jo je storilec dolžan 
poravnati zaradi kršitve, in odredi, da mora kršitelj in osebe, ki so 
solidarno odgovorne, plačati to vsoto skupaj s stroški; v 
nasprotnem primeru pa izda odredbo o ustavitvi postopka in jo 
skupaj z utemeljitvijo izroči organu, ki je izdelal poročilo. Odredba- 
nalog mora vsebovati tudi določbe o vračilu zaseženih stvari (po 
plačilu stroškov njihove hrambe), pod pogojem, da omenjeni ukrep 
ne predvideva njihove konfiskacije. Vračilo zaseženih stvari je 
odrejeno tudi z odločbo o zaustavitvi postopka, kadar njihova 
konfiskacija ni obvezna. Plačilo se izvrši pri uradu registra ali 
drugem uradu, ki je naveden v odredbi-nalogu, in sicer v tridesetih 
dneh po datumu njegove notifikacije, poslane v skladu s 14. členom; 
urad, ki je prejel plačilo, mora z njim v tridesetih dneh seznaniti 
organ, ki je izdal odredbo. Če vpletena oseba prebiva v tujini, je 
rok plačila šestdeset dni. Odredba-nalog pomeni izvršilni naslov. 
Vendar je odredba, ki predvideva konfiskacijo, pravnomočna po 
izteku roka za predložitev ugovora ali če je ugovor bil predložen, 
ko je sklep o zavrnitvi ugovora postal pravnomočen oziroma ko 
odredba, s katero je ugovor spoznan za nesprejemljivega oziroma 
sklep o zavrnitvi ugovora potrjen, postane neizpodbitna ali ko je 
pritožba zoper omenjeno odredbo spoznana za nesprejemljivo. 
Zoper odredbo-nalog za plačilo in zoper odredbo, ki predvideva 
samo konfiskacijo, lahko vpletene osebe v tridesetih dneh po 
uradni notifikaciji ugovarjajo pred prvostopenjskim sodnikom 
(pretore) kraja, v katerem je bila kršitev storjena. Če vpletena 
oseba prebiva v tujini, je rok za ugovor šestdeset dni. Ugovor se 
predloži s pritožbo, ki ji je priložena uradno izročena odredba. Če 
stranka, ki ugovarja, ni imenovala pravnega zastopnika, mora 
pritožba vsebovati tudi izjavo o prebivališču ali izbiri domicila na 
ozemlju občine, na katerem ima prvostopenjski sodnik svoj sedež. 
Če pravni zastopnik ni bil imenovan, prav tako pa tudi ni bila dana 
izjava o prebivališču ali izbiri domicila, se uradna sporočila za 
pritožnika deponirajo v sodni pisarni. Če je pravni zastopnik bil 
imenovan, se mu vsa uradna sporočila in zaznamki med 
postopkom pošiljajo v skladu s po'goji, ki jih določa zakon o civilnem 
postopku. Ugovor ne zaustavi izvršbe ukrepa, razen če 
prvostopenjski sodnik, ker za to obstaja resna utemeljitev, z 
neizpodbitno odredbo ne določi drugače. 

Če je pritožba vložena po izteku roka, jo prvostopenjski sodnik 
spozna za nesprejemljivo z odredbo, na katero se je mogoče 
pritožiti pred kasacijskim sodiščem. Če je pritožba vložena v 
določenem roku, prvostopenjski sodnik s sklepom, navedenim 
pod pritožbo, s katerim organu, ki je Izdal izpodbijani sklep, odreja, 
da deset dni pred obravnavo v sodni pisarni deponira izvod 
poročila skupaj z vsemi akti, ki se nanašajo na ugotovitev, 
spodbijanje in notifikacijo o kršitvi, določi datum prihoda na javno 
obravnavo. Sodna pisarna pritožniku ali, če ta ni naveden, 
pravnemu zastopniku, kot tudi organu, ki je izdal odredbo, uradno 
pošlje pritožbo in sklep. Med datumom notifikacije in javne 
obravnave morata preteči roka, predvidena v drugem in tretjem 
odstavku 313. člena zakona o civilnem postopku. Pritožnik in 
organ, ki je izdal odredbo, lahko osebno nastopita pred sodiščem; 
organ, ki je izdal odredbo, lahko na obravnavo pošlje uradnike, ki 
jih v ta namen pooblasti. Če pritožnik ali njegov pravni zastopnik, 
ne da bi utemeljeno opravičila zadržanost, ne prideta na prvo 
obravnavo, prvostopenjski sodnik z odredbo, na katero se je 
mogoče pritožiti pred kasacijskim sodiščem, potrdi izpodbijani 
sklep in pritožniku zaračuna tudi stroške, nastale v zvezi s 

postopkom ugovora. Med pravdnim postopkom prvostopenjski 
sodnik odredi, če je treba tudi uradno, dokazna sredstva, ki jih 
šteje za potrebna, in lahko odredi tudi zaslišanje prič. Po končani 
preiskavi prvostopenjski sodnik pozove stranki, da predstavita 
vsaka svoje ugotovitve in na isti obravnavi začneta z razpravo; 
takoj nato sprejme sodbo z branjem izreka. Vendar po razlagi 
sklepnih ugotovitev sodnik, če je potrebno, strankama odobri rok 
največ desetih dni, v katerem morata oddati vsaka svojo 
obrambo, in primer takoj po izteku roka pošlje spet na javno 
obravnavo, da se o njem razpravlja in razsodi. Prvostopenjski 
sodnik lahko prav tako pripravi in skupaj z Izrekom sodbe prebere 
razloge zanjo. Sodba se mora takoj deponirati v sodni pisarni. Vse 
notifikacije in sporočila so uradni zaznamki. Pravdne listine in 
sklep sodišča so oproščeni vseh davkov ali taks. S sodbo, ki jo 
izreče, sodnik lahko zavrne ugovor in pritožniku zaračuna stroške 
postopka ali pa ugovor sprejme in odredbo v celoti ali delno 
razveljavi ali spremeni, vključno glede samega zneska dolžne 
kazni. Sodnik ugovor sprejme, kadar ni zadostnih dokazov o 
odgovornosti pritožnika. Sodbe ni mogoče spodbijati, lahko pa je 
razlog za pritožbo pred kasacijskim sodiščem. 

6. LATVIJA 

Upravni prekrški v Latviji so po Zakoniku Latvije o upravnih 
prekrških opredeljeni kot protipravna dejanja (dejanje ali opustitev 
dejanj), storjena naklepno ali iz malomarnosti, ki ogrožajo državni 
ali javni red, premoženje, človekove pravice in svoboščine ali 
upravo in se kaznujejo po Zakoniku o upravnih prekrških. Upravni 
prekršek je storjen naklepno, če je oseba, ki je storila dejanje, 
vedela za nesprejemljivost tega dejanja ali opustitve dejanja, 
predvidela škodljive posledice dejanja ali opustitve dejanja, in jih 
je želela oziroma je namerno privolila, da so te nastale. Upravni 
prekršek je storjen iz malomarnosti, če se je oseba, ki je storila 
dejanja, zavedala možnosti, da lahko nastanejo škodljive posledice 
kot rezultat njenega dejanja ali opustitve dejanja, a je nepremišljeno 
predpostavljala, da bo lahko odvrnila posledice oziroma če se ni 
zavedala možnosti, da lahko nastanejo škodljive posledice, čeprav 
bi glede na specifične okoliščine dejanja lahko vedela in morala 
vedeti, da posledice lahko nastanejo. 

Za razlikovanje med kaznivim dejanjem in upravnim prekrškom 
je teža dejanja odločilnega pomena. Dejanja, ki lahko privedejo do 
manj nevarnih posledic, se kaznujejo po Zakoniku o upravnih 
prekrških, ravnanja, ki lahko privedejo do nevarnih posledic, pa 
se kaznujejo po Kazenskem zakonu. Latvijsko pravo določa tudi 
kazensko odgovornost za dejanja, ki se kaznujejo po Zakoniku o 
upravnih prekrških, a so storjena večkrat (dvakrat ali trikrat); to 
kaže, da je oseba nevarna in je zato odgovorna po Kazenskem 
zakoniku. Upravni postopek ureja Zakonik o upravnih prekrških. 
Namen upravnega postopka je hitro in v celoti ugotoviti upravne 
prekrške in popolnoma ter objektivno dognati vse okoliščine. Vse 
osebe so med preiskavo upravnega primera enake glede pravic 
in obveznosti. Tožilstvo je nadzorno telo v upravnih primerih. 
Organi, ki zvejo za upravni prekršek, sprejmejo v 24 urah eno od 
naslednjih odločitev: - sprožijo upravni postopek; - zavrnejo 
sprožitev upravnega postopka; - zadevo napotijo na ustrezno 
institucijo. Po odločitvi, da se sproži upravni postopek, zbere or- 
gan vse dokaze in jih oceni. Dokazi so vsa dejstva o okoliščinah 
upravnih ravnanj.Take informacije lahko vsebujejo zapise s pojasnili 
oseb, ki se zagovarjajo zaradi upravnega prekrška, pričanja žrtev, 
prič, ugotovitve izvedencev, materialni dokazi in drugi dokumenti. 
Če organ ugotovi, da je prišlo do kaznivega dejanja, mora predložiti 
zadevo ustreznim orgapom. Najprej se sestavi zapisnik o 
upravnem prekršku, če ni mogoče sestaviti zapisnika na kraju 
upravnega dejanja, se oseba, ki je odgovorna za upravni prekršek, 
privede na najbližji policijski urad. Za namene upravnega postopka, 
da se pojasni identiteta osebe, da se napiše upravni zapisnik, če 
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tega ni mogoče storiti na kraju upravnega prekrška, da se zagotovi 
pravilna preiskava primera, je pod pogoji, ki jih predvideva zakon, 
dovoljeno upravno pridržanje do treh ur, pregled osebe ali lastnine 
in dokumentov in lastnine. Odločitev o upravni zadevi mora biti 
razglašena. 

Po Latvijskem Zakoniku o upravnih prekrških so institucije, ki 
odločajo o upravnih prekrških, naslednje: - upravne komisije 
lokalnih upravnih organov; - vodje lokalnih upravnih organov, njihovi 
namestniki in poslovodni direktorji; - javni uradniki lokalnih upravnih 
organov, pooblaščeni za izrekanje upravnih kaznovalnih ukrepov, 
določenih v predpisih lokalnih upravnih organov; - sodniki okrožnih 
(mestnih) sodišč; - policija; - druge državne institucije, ki so v 
okviru svoje pristojnosti pooblaščene za izrekanje upravnih 
kaznovalnih ukrepov po Zakoniku o upravnih prekrških, npr. 
inšpekcija dela v primerih kršitve pravic iz delovnih razmerij, Služba 
za javne prihodke v primeru finančnih kršitev, Svet za konkurenco 
v primerih nezakonite konkurence, Državna kontrola v primerih 
zanemarjanja zakonitih zahtev državnih institucij, ki izvajajo 
kontrolo, nadzor ali preiskovalne naloge itd. Nekatere od teh so 
del sodne oblasti- sodniki. Neodvisnost sodnikov je zagotovljena 
z ustavo Republike Latvije. Večina organov pa je del izvršilne 
oblasti, to so zlasti vse inšpekcije, Služba za javne prihodke itd. in 
delujejo v okviru svoje pristojnosti. Izjema med njimi je t.i. Državna 
kontrola, ki je po ustavi Republike Latvije neodvisna institucija in 
deluje v primeru upravnih prekrškov kot neodvisna institucija. Po 
Zakoniku o upravnih prekrških in Zakoniku o civilnem postopku 
je zagotovljeno sodno varstvo zoper odločitve upravnih organov. 
Zoper odločitve se lahko pritoži oseba, proti kateri je bila sprejeta 
odločitev, ali pa žrtev upravnega prekrška. Proti odločitvam, ki jih 
sprejemajo sodniki, se ni mogoče pritožiti po upravnem postopku, 
temveč je to možno takrat, kadar predvideva tako možnost zakon 
v skladu z Zakonikom o civilnem postopku. 

Po Zakoniku o upravnih prekrških - se je zoper odločitve upravnih 
komisij možno pritožiti na okrožna (mestna) sodišča, odločitve, 
ki jih to sodišče sprejme, pa so pravnomočne sodbe; - se je zoper 
odločitve vodij lokalnih upravnih organov, njihovih namestnikov in 
poslovodnih direktorjev mogoče pritožiti na okrožna (mestna) 
sodišča, odločitve pa, ki jih sprejme to sodišče, so pravnomočne 
sodbe; - se je zoper odločitve drugih organov v zvezi z denarno 
globo mogoče pritožiti na višje institucije ali na okrožna (mestna) 
sodišča, odločitve, ki jih sprejme to sodišče, pa so pravnomočne 
sodbe. Zoper odločitve o drugih kaznovalnih ukrepih se je mogoče 
pritožiti na najvišje institucije. Zoper odločitve teh institucij se je 
mogoče pritožiti na okrožna (mestna) sodišča, odločitve pa 
sprejemajo v obliki sodb (pravnomočne). Rok za pritožbo je deset 
dni od dneva, ko je sprejeta odločitev. Tožilci imajo pravico vložiti 
ugovor zoper odločitev v upravnih primerih. Posebnih upravnih 
sodišč v Latviji ni. O upravnih zadevah odločajo sodniki okrožnih 
(mestnih) sodišč. Kaznovalni ukrepi, npr. upravni pripor in odvzem 
pravic, so v pristojnosti sodišč. 

7. MADŽARSKA 

Pri opredeljevanju delikta lahko izhajamo iz preambule k zakonu 
iz leta 1968, saj sam zakon definicije ne vsebuje. Delikt je 
protipravno ravnanje, ki je družbi manj nevarno kakor hudo kaznivo 
dejanje ter je objektivno potencialno in subjektivno prostovoljno 
dejanje, ki krši splošno sprejeta pravila družbenega sožitja 
(kazenski delikti, lažje oblike kaznivih dejanj); je deloma specifično 
ravnanje v nasprotju z določili, ki urejajo določene poklice 
(specifični delikti, kot so gradbeni in prometni prekrški), ki ga 
lahko pripišemo storilcem, ki so fizične osebe, ter je opredeljeno 

v zakonu, vladnem odloku ali odredbi občinskih oblasti kot 
prekršek in lahko povzroči zakonsko opredeljeno škodo. Kot 
lahko razberemo iz same definicije, imajo prekrški dve plati; ena 
skupina prekrškov kaže določene podobnosti s hudimi kaznivimi 
dejanji, medtem ko je druga skupina blizu postopkom, ki jih 
uporabljajo upravni organi in ki so, kar zadeva njihovo naravo, 
naravnani proti upravi in se najpogosteje izražajo v obliki 
nezadovoljstva z normativnimi akti javne uprave. 

Na splošno lahko rečemo, da je ta dualizem značilen za celotno 
proceduro pri obravnavi prekrškov. V skladu z načeli "ullum cri- 
men sine lege in nulla poena sine lege praevia, ki sta tudi temeljni 
načeli Ustave Republike Madžarske ter z načeli Kazenskega 
zakonika, je kazenskopravna odgovornost lahko utemeljena 
samo pri tistih hudih kaznivih dejanjih, ki so kot takšna določena 
z zakonom v času storitve, uporabi pa se lahko zgolj takšna 
kazen, kakršno kazenska zakonodaja določa v primeru storitve 
tega kaznivega dejanja, razen v primeru, da novi kazenski zakonik 
dopušča milejšo kazen. Kazenske prekrške in prekrške 
specifičnih področij ureja poseben zakon, dejanske okoliščine 
prekrškov so lahko ugotovljene z vladnimi odloki in odredbami 
občinskih oblasti. 

Za razlikovanje med kazenskimi prekrški in hudimi kaznivimi 
dejanji je odločilnega pomena nevarnost, ki jo dejanje predstavlja 
za družbo. Naslednji razlikovalni dejavnik je objekt kršitve, 
ponavljanje kaznivega obnašanja, ki je vztrajno in poklicno kršenje, 
ki je že nevarnejše družbi ter krši pravni red. Zakonodajalec 
postavlja razmejitev tudi glede na abstraktnost ali konkretnost in 
neposredni obstoj; če ima ravnanje za posledico poškodbo 
določene stopnje, gre lahko zaradi dejanskih okoliščin za hudo 
kaznivo dejanje (npr. povzročitev prometne nesreče zaradi 
malomarnosti). Tudi vrednost kršitve je lahko pomembna 
razmejitvena točka, npr. pri kaznivem ravnanju z lastnino; količina, 
kot npr. v gospodarstvu količina dobrin; obseg, kot npr. v primeru 
škodovanja okolju, ko bo takšno ravnanje kaznivo, kadar je okolje 
onesnaženo, opustošeno ali uničeno v veliki meri. Meje vrednosti 
kršitve in njenega obsega bodo določene v zakonskem odloku o 
uveljavitvi in izvajanju kazenskega zakonika. Razmejitev je lahko 
opravljena na podlagi krivde; kadar zakonodajalec opravi 
razmejitev na takšen način, je zavestna kršitev označena kot 
kaznivo dejanje, kršitev iz malomarnosti pa se uvrsti med 
prekrške. Postopek za upravne prekrške se lahko začne s prijavo 
občana ali po uradni dolžnosti organa oblasti. Razlikujemo dve 
obliki postopka; v prvi je lahko odločitev sprejeta brez zaslišanja, 
če so dejanske okoliščine jasne in se da tudi na ta način doseči 
vzgojni učinek, medtem ko pri drugi obliki oblasti opravijo zaslišanje 
in odločitev sprejmejo na samem zaslišanju. Organ, ki pristojno 
ravna v postopku za prekrške, lahko mladoletnikom odredi kazen 
in ukrepe samo na zaslišanju. Oseba, proti kateri je bila izven 
sodišča sprejeta odločitev, ki vsebuje ukrep, se nanjo lahko pritoži 
v roku 8 dni od vročitve odločbe. Po takšni pritožbi lahko oblast 
brez zaslišanja odločbo razveljavi ali jo spremeni v korist pritožnika. 
Če oblast, ki pristojno ukrepa v postopku za prekrške, pritožbi ne 
ugodi, se opravi še eno zaslišanje v roku 30 dni. Zaslišanje je 
javno. Osebe, katerih zaslišanje je upravičeno, lahko oblast 
zaveže k navzočnosti na zaslišanju. To je lahko storilec in po 
potrebi izvedenec. Storilec, prizadeta stranka in njuni zastopniki 
lahko ugovarjajo izrečenemu na zaslišanju, postavljajo vprašanja 
zaslišanim osebam in lahko predlagajo pridobitev nadaljnjih 
dokazov. Nenavzočnost storilca sodišču ne more preprečiti 
preučitve primera in sprejetja odločitve. Storilec, prizadeta stranka 
in oseba, proti kateri je v odločbi odrejen ukrep, predložijo pritožbo 
na odločbo o vidikih postopka (aplikacija kazni ali ukrepa ali 
končanje postopka), ki jih je sprejela oblast, pristojna v postopku 
za prekrške. 
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Pritožba se napove ob razglasitvi odločbe oziroma v 15 dneh od 
njene vročitve. Pritožba ima odložilni učinek. V primeru pritožbe 
organ, pristojen v postopku za prekrške na drugi stopnji, običajno 
odloča na podlagi pisnih dokumentov, kadar je potrebno, pa začne 
s pridobivanjem dokazov oziroma doseže, da to stori organ, 
pristojen na prvi stopnji postopka za prekrške. Sodba 
drugostopenjskih organov v postopku za prekrške je lahko 
usmerjena k potrditvi, spremembi, razveljavitvi prvostopenjske 
odločbe in h končanju postopka ali k odreditvi izpeljave novega 
postopka. Nadrejeni upravni organ popravi napake podrejenega 
upravnega organa. Odločitve ni mogoče spremeniti v škodo 
kršitelja, organ pa ima za odredbo izpeljave novega postopka, če 
je bil postopek za prekrške končan nezakonito, na voljo samo 6 
mesecev od sprejetja končne odločitve. Urad tožilca ima funkcijo 
nadzornega organa glede odločb in ukrepov, ki jih sprejemajo 
organi, ki se ukvarjajo s prekrški. Ko se zazna kršitev zakonov, 
tožilec vloži pisni ugovor, ki ima odložilni učinek na izvršitev odločbe; 
protest v breme storilca je možno vložiti v roku šestih mesecev 
od dneva pravnomočnosti odločbe oziroma od sprejema ukrepa. 
Za prekinitev nezakonitega delovanja ali pri protipravnem ravnanju 
v obliki neizpolnjevanja obveznosti lahko tožilec zavzame stališče 
in če grozi kršitev zakonov, izda opozorilo. Za mladoletne so 
vključena posebna zagotovila, na primer: zaslišanje je obvezno 
in nanj se pozove mladoletnikov skrbnik. Možnost odreditve 
denarne kazni na mestu samem je pravni institut, namenjen 
poenostavitvi postopka, vendar zakon niža mejo zneska 
dodeljenih denarnih kazni. Če kršitelj denarno kazen sprejme na 
mestu samem, kazni ni možno nasprotovati z nobenim pravnim 
sredstvom; če pa oseba ne sprejme denarne kazni, se postopek 
izpelje po splošnih pravilih. Denarna kazen na mestu samem, za 
kršitev z vozilom, je lahko predpisana, tudi če voznik ni navzoč; 
v tem primeru se ček pošlje na naslov registriranega uporabnika 
vozila. 

Odločanje o prekrških ne spada v sistem sodstva, temveč v 
domeno izvršilne oblasti. V splošni oblasti (če ni s predpisi določeno 
drugače) je tajnik vodstva skupnosti, mesta, mesta s statusom 
okraja, mestnih in okrožnih občinskih oblasti pristojen na prvi 
stopnji, vodja urada okrožne in občinske javne uprave (lokalnega 
občinskega organa) pa je pristojen na drugi stopnji. Pri prekrških, 
povezanih s carinami In tujimi valutami, kakor tudi pri kršenju 
davčnih predpisov, ki se nanašajo na domače izdelke (nafta, 
alkohol, cigarete), so pristojni oddelki Službe za carino in trošarino, 
nameščeni v okrožnih sedežih, če so storilci teh prekrškov tujci 
oziroma če gre za prekrške, povezane s carinami in tujimi valutami, 
zakrivljene s strani neznancev, je na prvi stopnji pristojna mejna 
carinska služba; drugostopenjska pristojna oblast pa je v obeh 
primerih okrožni sedež Službe za carino in trošarino. Ob podanih 
prijavah prekrškov v domeni policije na prvi stopnji ukrepa pristojna 
policijska postaja, na drugi stopnji pa centralna policijska postaja 
okraja iz Budimpešte. Poleg tega bo svojo oblast izvajala 
posamezna posebna veja javne uprave. Sodna kontrola odločb 
organov, pristojnih za izvajanje postopkov za prekrške, je z 
zakonom dovoljena le v omejenem obsegu: sodišču je lahko 
podana pritožba proti odločbam, ki denarne kazni preoblikujejo v 
zaporne; v takšnem primeru lahko storilec zaprosi za revizijo 
zakonitosti odločitve o takšnem preoblikovanju. Pritožba ima 
odložilni učinek na izvajanje zaporne kazni. Sodišče o pritožbi 
odloči izvensodno, in sicer z uporabo določil zakona o kazenskem 
postopku, ki se nanašajo na posebne postopke. Če je prišlo do 
kršitve zakona, sodišče razveljavi odločbo organa, pristojnega 
za prekrške. Če ni ugotovljena nikakršna kršitev zakonov, se 
pritožba zavrne. Na odločitev sodišča ni pritožbe. 

Vlada pripravlja osnutek zakona o prekrških; gre za sistem pravnih 
sredstev, ki bo deloval po povsem drugačnih načelih. Storilec in 
njegov pravni zastopnik se lahko pritožita na odločbo, ki odreja 
podrobno preiskavo, preiskavo oblačil, prtljage in vozila, kakor 
tudi proti odločbi, ki odreja zaseg (v smislu "imputing a police 

amend"), medtem ko se obdolženec lahko pritoži na odločitev o 
prekinitvi postopka - o takšni pritožbi bo odločal tožilec. Pristojnost 
tožilca bo zajemala razveljavitev odločbe oziroma odreditev 
nadaljevanja postopka. V skladu z omenjenim predlogom lahko 
obdolženec (storilec) v roku osmih dni od dne vročitve odločbe o 
izvršitvi kazni ali ukrepa storilcu, pravnemu zastopniku in 
obrambnemu tožilcu v primeru sklepa o kompenzacijskih 
odškodninah vloži pritožbo. V skladu s pritožbo lahko organ, ki je 
pristojen za postopek za prekrške, odločbo razveljavi ali spremeni 
v korist pritožnika. Sodišča odločitev upravnega organa ne 
zavezuje pri ocenjevanju dejstev in pravnih vidikov dejanskih 
okoliščin. Na odločbo sodišča, razen ob odrejeni zaporni kazni, ni 
pritožbe. Vendar pa predlog omogoča zahtevo za novo sojenje v 
primeru dejanja, o katerem je že bila sprejeta končna sodna 
odločitev. Določbe, ki se nanašajo na pristojni nadzorni organ 
tožilca, bodo ostale nespremenjene. 

8. NEMČIJA 

Nemški Zakon o prekrških ("Gesetz uber Ordnungsvvidrigkeiten") 
vsebuje temeljne ter okvirne določbe, ki veljajo za vse prekrške 
v skladu z zveznim in deželnim pravom. Zakon sestavljajo trije 
deli, pri čemer je prvi od njih primerljiv s splošnim delom 
Kazenskega zakonika ("StGB"), drugi del pa je z Zakonom o 
kazenskem postopku ("StPO"). Prvi del vsebuje temeljne določbe 
o pogojih za kaznovanje (področje veljavnosti, osnove za 
kaznovanje), pravne posledice ravnanja (globa- "Geldbusse", 
zaseg- "Einziehung", odvzem premoženjske koristi- "Verfali von 
Vermoegensvorteilen", globe proti pravni osebi in združenju oseb) 
in zastaranje. V tretjem delu se pridruži še manjše število določb, 
ki opisujejo posamezna "prekrškovna" ravnanja oziroma 
zakonske znake (dejanski stani) prekrškov. 

V primerjavi s posebnim delom Kazenskega zakonika, ki zajema 
najpomembnejša kazniva dejanja, in ki ga predpisi stranskega 
kazenskega prava samo dopolnjujejo, je pri pravu o prekrških 
ravno obratno, saj je v sistemskem zakonu o prekrških zajetih 
zelo malo določb, vzrok za to pa je iskati v dejstvu, da predpisi, ki 
opredeljujejo prekrške na vseh področjih življenja v veliki večini 
urejajo oziroma se navezujejo na predhodno že obstoječo stopnjo 
zaščite individualnih pravnih dobrin ali interesov skupnosti. Pri 
tem se praviloma navezujejo na obstoječe norme, ki kot družbena 
pravila igre na abstrakten način prepovedujejo nevarne načine 
ravnanja (tipična ravnanja ogrožanja) ali na abstrakten način 
predpisujejo varnostne ukrepe, ki se zdijo primerni (tipične 
varnostne ukrepe). Zato se predpisi, ki določajo globe, vežejo na 
ureditev, ki se zdi na nek način "umetno" ustvarjena, saj so 
prekrškovni predpisi razumljivi samo v povezavi s posameznimi 
upravnopravnimi predpisi, medtem ko temeljijo dejanski stani 
Kazenskega zakonika praviloma na določeni samostojni ureditvi, 
ki je samoumevna sama po sebi, vendar pa obstajajo v mejnih 
področjih tudi prehodi. Pravna narava prekrškov je v teoriji sporna. 
Teorije o naravi prekrškov so namreč odvisne predvsem od 
načina gledanja, nanje pa vpliva tudi sam razvoj "prekrškovnega" 
prava ("Ordnungswidrigkeitsrecht"). 

Na vprašanje, kakšna je narava kršenja zakonov, to je vprašanje, 
ali je prekršek v odnosu do kaznivega dejanja "aliud", ali pa se 
morda od njega samo količinsko razlikuje, se je v teku razvoja 
različno odgovarjalo. Nastanek prekrškovnega prava, ki je bilo 
sprva omejeno na gospodarsko pravo, je bil teoretično utemeljen 
s tem, da je prekršek v odnosu do kaznivega dejanja po svojem 
bistvu nekaj drugega. To mnenje se je opiralo na klasično teorijo 
"upravnega kazenskega prava. Na podlagi teorije upravnega 
kazenskega prava se je domnevalo, da predstavljajo gospodarski 
prekrški preprosto samo "nepodrejanje" upravnim organom, in 
da tako kršenje povzroča samo "upravno škodo", in ne škoduje, 
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za razliko od kaznivega dejanja, nobeni pravni dobrini. Z vključitvijo 
prometnih kršitev v okvir prekrškov je v nemškem pravu pripeljalo 
do novega Zakona o prekrških, se je jasno pokazalo, da 
prekrškovno pravo v teku dotedanjega razvoja nikakor ni ostajalo 
omejeno na primere golega nepodrejanja v odnosu do državne 
upravne dejavnosti, katere urejeno delovanje v določeni socialni 
državi, ki ima urejeno eksistenčno preventivo, vsekakor 
predstavlja pravno dobrino. Prekrškovno pravo pa večkrat zajema 
primere, v katerih je varovanje pravnih dobrin ogroženo ali celo 
ovirano. Na mejnih področjih je treba kršenja zakonov znotraj 
področja kazenskega prava in prekrškovnega prava glede na 
njihov materialni pomen razlikovati po količinskih (kvantitativnih) 
in ne po kakovostnih značilnostih. Zgrešeno pa bi na tej podlagi 
sklepali, da ne more obstajati samostojna pravna veja prekrškov; 
ni prepričljiva trditev, da bi bilo treba zakonodajalcu preprečiti 
omejevanje kazenskega prava po kriterijih primernosti in 
potrebnosti kaznovanja na določeno temeljno področje, hkrati pa 
drugače kot kazniva dejanja obravnavati take kršitve, ki glede na 
vrsto kršitve praviloma ne izkazujejo visoke stopnje etične 
zavržnosti, ki jo ima kaznivo dejanje, in ki zato v skladu s 
prevladujočim družbenim prepričanjem ne zaslužijo obsodbe 
"zavržnosti", kar ima navadno za posledico kazen. Glede na 
vrsto zagrožene pravne posledice pa je prekršek v razmerju do 
kaznivega dejanja (in denarni kazni) "aliud" (BVerfGE 27,18, 30). 

Prekrškovno pravo in kazensko pravo je zato treba razlikovati 
"po mešanem kvalitativno-kvantitativnem merilu". Pri tem je v 
mejnem področju odločitev zakonodajalca zavezujoča, če se pri 
tem ne posega v temeljno področje kazenskega prava, ki se da 
"določiti z zadostno gotovostjo na osnovi ustavnega sistema 
vrednot" (BVerfGE 27, 18, 29). Pri tem gre za sklicevanje na 
kvalitativni sistem vrednotenja, ki prepoveduje preprosto prestaviti 
iz kroga dosedanjih kazenskih dejanskih stanov vse načine 
ravnanj "z manjšo vsebnostjo protizakonitosti" v prekrškovno 
pravo, npr. premoženjske delikte (primerjaj sistem vrednot 14. 
člena GG) na bagatelnem področju. Ta način obravnavanja, ki se 
ravna po zakonskem načinu vrednotenja, mora biti merodajen za 
pravilno razvrščanje v pravni sistem. Materialna vsebina določene 
kršitve napisanih ali nenapisanih norm na mejnem področju ne 
more biti odločilna. Če bi bila, bi se način ravnanja, ki predstavlja 
zavržno nepravnost, moral šteti za kaznivo dejanje tudi v primeru, 
če zanj - zaradi odsotnosti kriminalnopolitične potrebnosti, ni 
zagrožena kazen, čeprav je prepovedan. Od materialne vsebine 
kršitve zakona pa v precejšnji meri zavisi tudi, ali zakonodajalec 
dejanski stan "z določenim drugačnim pravnopolitičnim 
vrednotenjem vsebnosti protizakonitega" (BVerfGE 22, 78, 81; 
27, 18, 28) razvrsti samo kot prekršek in ne kot kaznivo dejanje. 
Te odločitve zakonodajalec ne more sprejeti samovoljno. 

Po nemški teoriji obstaja "temeljno področje kazenskega prava", 
katerega naloga je, "da varuje temeljne vrednote življenja 
skupnosti", na tem področju pa je "naloga sodnikov brez izjeme 
ter izključno preventivni pravni nadzor". "V temeljno področje 
kazenskega prava spadajo vsi pomembni protipravni dejanski 
stani; teh zakonodajalec ne more odvzeti sodni oblasti" (BVerfGE 
27, 18, 28). Globa je posledica protipravnega in zavržnega 
ravnanja, ki je kot tako opredeljeno z dejanskim stanom in ima 
zato tudi represiven značaj. Vendar pa ne predstavlja (prave) 
kazni. Manjka ji s sankcijo "kazenskega prava povezana presoja 
zavržnosti in z njo "resnost državnega kaznovanja". Cilj globe ni 
povrniti, maščevati se za določeno dejanje v smislu doseganja 
izravnave za družbenoetično krivdo, pač pa je v prvi vrsti 
usmerjena v to, da uveljavi določen red. Globa je z določeno 
sankcijo povezan in zato "čuteč" poziv naslovnikom, da bi 
izvrševali obveznosti oziroma spoštovali zapovedi in prepovedi, 
določene v predhodni fazi varstva pravnih dobrin, opozorilo torej, 
ki nima za posledico pomembnejšega škodovanja ugledu in 
dobremu imenu prizadetega (BVerfGE 27, 18, 33), saj se 
prizadetemu kršenje ne očita kot kršitev vrednot v etičnem smislu. 

Globa pa nima samo "posebnih preventivnih" ciljev, ampak tudi 
"splošno preventivne", kar pomeni, da mora poleg osebe, ki ji je 
globa izrečena, tudi druge navajati k temu, da (v upravnem pravu) 
vzpostavljeni red spoštujejo. Poleg tega je namenjena globa tudi 
povrnitvi koristi in preprečevanju neupravičene pridobitve 
premoženja, ki jo je oseba pridobila pri določeni gospodarski 
dejavnosti kot rezultat prekrška; tej funkciji je pripisati visoke 
zneske glob (v zadnjem času celo do treh milijonov DEM). V 
nasprotju s kaznijo za kaznivo dejanje se globa ne vpisuje v 
kazenski register. Globa se v primeru, da je ni mogoče izterjati, 
tudi ne pretvori v kazen odvzema prostosti. "Te lastnosti in učinki, 
značilni za kazen kazenskega prava ("Kriminalstrafe") slednjo 
tako zelo razlikujejo od globe kot državne reakcije na kršitev, da 
je povsem utemeljena različna presoja kazenskopravne kazni in 
globe". Samo z dejanskim stanom opredeljena ravnanja, to je 
protipravna in zavržna ravnanja spadajo med prekrške. Temeljni 
pogoji za prekršek, ki jih določa zakon, sovpadajo torej s tistimi 
za kaznivo dejanje, kar je po našem mnenju nujna posledica 
dejstva, da je končno tudi globa državna reakcija na protipravnost. 
Globa se izreče samo za ravnanje, ki je opredeljeno z dejanskim 
stanom (zakonski znaki) in predpostavlja (torej kot posledica 
protipravnosti) nujno ravnanje, ki je v nasprotju s pravnim redom 
in se lahko navezuje samo na tako ravnanje storilca, ki mu ga je 
mogoče zakonito očitati, ker načelo "nulla poena sine culpa", ki 
izhaja iz načela pravne države in je ustavnega ranga, velja 
povsem tudi za kaznim podobne sankcije (BVerfGE 9,169; 20, 
333). 

Uvodni zakon h Kazenskemu zakoniku je v okviru izvajanja 
posameznih prilagoditev prejšnjo oznako "disciplinska kazen" v 
vseh primerih, v katerih gre v skladu z zadevo za "uklonilno" 
sredstvo, zamenjal z oznako "uklonilna dajatev" ("Zwangsgeld"). 
Za razliko od načela zakonitosti, značilnega za kazenski postopek, 
ki kazenskim organom nalaga obveznost pregona v primeru vseh 
kaznivih dejanj, pa zakonodajo, ki se nanaša na kršitve predpisov, 
usmerja načelo primernosti/smotrnosti.To pomeni, daje odločitev 
o tem, ali bo kršitev predpisov preganjana ali ne, odvisna od 
presoje pristojnega upravnega organa v skladu z njegovimi 
dolžnostmi (prvi stavek prvega odstavka 47. člena OWiG). 
Značilnost postopka v primeru kršitve predpisov je predvsem ta, 
da iskanje ustreznih dejstev in sankcijo, ki ji sledi sklep o naložitvi 
"nekazenske" globe, najprej poverja pristojnemu upravnemu 
organu. Vendar pa ima zainteresirani možnost, da ugovarja zoper 
ta sklep, s katerim mu je bila naložena nekazenska globa; s tem 
sproži sodni postopek, ki se odvija pred okrajnim sodiščem, 
pristojnim po načelu ratione loci (67. člen OWiG). Z uvedbo 
sodnega postopka izgubi sklep, s katerim je bila naložena 
nekazenska globa in ki še ni pravnomočen, svoj prvotni pomen in 
je namenjen samo še za ugotovitev dejstev, o katerih mora sodišče 
neodvisno razsoditi. Možnost, da se oseba obrne na sodišče, da 
bi spodbijala sklep upravnega organa, ki je naložil globo, je 
potrebna zaradi varstva ustavne pravice do pritožbe, ki je 
predvidena v četrtem odstavku 19. člena Temeljnega zakona 
(GG), kot tudi zaradi varstva pravic, določenih v EKCP. 

Sodišče svojo odločitev načeloma izreče v obliki sodbe. Kadar so 
določeni pogoji izpolnjeni, se oseba lahko pritoži na višjem 
regionalnem sodišču, ki je pristojno po načelu ratione loci. Vendar 
je pritožba omejena na proučitev vprašanja, ali odločitev okrajnega 
sodišča morda ne vsebuje kakšne pravne napake. Na podlagi 
35. člena OWiG je pregon kršitve predpisov v pristojnosti predvsem 
upravnega organa. Vprašanje, kateri organ je v vsakem 
posameznem primeru pristojen, urejajo posebne določbe zvezne 
zakonodaje ali zakonodaje različnih dežel ("Lander"). Tako lahko 
na področju kršitev predpisov v cestnem prometu naloge 
»upravnega organa« prevzame policija. So pa razlike v organizaciji 
glede na to, kateri organ prevzame vlogo upravnega organa. V 
tem pogledu so upravni organi poleg svojih drugih nalog odgovorni 
za pregon kršilcev predpisov. Kadar tožilstvo preganja kaznivo 
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dejanje v povezavi s kršitvijo predpisov (prvi stavek prvega 
odstavka 42. člena OWiG), lahko prevzame pregon kršitve 
predpisov vse do trenutka, ko je sprejet sklep o plačilu globe. Če 
zakon ne določa drugače, je tožilstvo med kazenskim postopkom 
pristojno, da dejanje preganja tudi s pravnega vidika kršitve 
predpisov (40. člen OWiG). Ce v teh primerih tožilstvo zaradi 
pomanjkanja dokazov postopek ustavi samo glede kazenskega 
prekrška in na podlagi 42. člena OWiG v tem smislu ne začne 
pregona, obstaja pa sum, da se dejanje lahko preganja kot kršitev 
predpisov, tožilstvo pošlje zadevo upravnemu organu (prvi 
odstavek 43. člena OWiG). V tem primeru je upravni organ vezan 
s sklepom tožilstva in na tej podlagi dejanje bodisi preganja bodisi 
ga ne preganja (44. člen OWiG). Upoštevati moramo vendarle 
dejstvo, da upravni organ v bistvu nima neodvisnosti, ki bi bila 
primerljiva z neodvisnostjo sodnika. 

9. NORVEŠKA 

Na Norveškem ni splošnih pravil o prekrških. Posledice, ki sledijo 
nespoštovanju, kršitvi posameznega predpisa, so določene v 
predpisu samem (npr. če gre za dovoljenje, je to lahko odvzeto, 
kar je določeno v predpisu, ki ureja dovoljenje); šteje se lahko tudi 
kot prekršek. Deloma ureja to področje zakon o javni upravi. 

10. PORTUGALSKA 

Portugalski kaznovalni sistem razlikuje med kazenskimi kršitvami 
(delikti) in upravnimi kršitvami, t.i. "contra-ordenaijoes" (prekrški). 
Kar zadeva delikte, pozna portugalski Kazenski zakon predvsem 
kazni, pri katerih gre za odvzem prostosti, in denarne kazni ali 
globe. Te kazni se v določenih primerih lahko nadomestijo tudi z 
opravljanjem dela v korist skupnosti. Kar zadeva prekrške, pa se 
uporablja kazen t.i. "coima", to je denarna kazen upravne narave, 
ki ima namen odvračanja od ponavljanja prekrškov. 

11. SLOVAŠKA REPUBLIKA 

Po Zakonu št. 372/1990 o prekrških, kot je bil spremenjen in 
dopolnjen, je prekršek dejanje, ki je storjeno iz malomarnosti ali 
naklepa, in je usmerjeno zoper javni interes ali predstavlja 
nevarnost zanj in je izrecno določeno kot prekršek v Zakonu št. 
372/1990 ali v drugem zakonu, razen če tako dejanje ne 
predstavlja ločenega upravnega prekrška, ki se kaznuje po drugih 
"pravnih predpisih kot kaznivo dejanje. Prekršek se razlikuje od 
kaznivega dejanja po: 

a) formalnih vidikih- definicije kaznivih dejanj oblikuje kazenski 
zakonik, definicije prekrškov pa Zakon o prekrških, in 

b) vsebinskih vidikih- dejanje mora predstavljati določeno stopnjo 
nevarnosti za družbo, da je kaznivo dejanje v smislu kazenskega 
zakonika. 

Načela procesnih pravil v primerih prekrškov ureja Zakon o 
prekrških in Zakon št. 71/1967 o upravnem postopku. Osnovna 
načela so naslednja: -načelo oficlalnosti- prekrški se praviloma 
ugotavljajo po uradni dolžnosti; v nekaterih primerih se prekršek 
lahko ugotavlja samo na predlog osebe, ki je prizadeta zaradi 
takega prekrška; -načelo ustavnosti - prekršek se lahko preiskuje 
v odsotnosti osumljene osebe samo, če ta oseba zavrne 
sodelovanje pri ustnih obravnavah ali če noče sodelovati, ne da 
bi imela primeren izgovor ali ustrezen razlog; -načelo pritožbe- to 

načelo velja v primeru osebe, ki je bila obtožena absolutnega 
prekrška. Taka oseba se lahko pritoži v prvem krogu na višji 
upravni organ in zatem na splošno sodišče. Načelo pritožbe se 
ne uporablja v primeru t.i. »postopka na kraju samem«.Ta postopek 
se uporablja samo, če ni nobenih dvomov glede osebe, ki je 
zagrešila prekršek in če taka oseba soglaša, da bo na kraju 
samem plačala ustrezno denarno kazen (mandatno kaznovanje);- 
domneva nedolžnosti- to načelo se uporablja v upravnem 
postopku na isti način kot v kazenskem. Organi, ki obravnavajo 
prekrške, so organi javne uprave z isto ravnijo neodvisnosti, kot 
jo uživa osebje državne uprave. Vse odločbe o prekrških so 
predmet revizije pred splošnimi sodišči. Na Slovaškem posebna 
upravna sodišča ne obstajajo. 

12. ŠPANIJA 

Tudi 25. člen španske ustave vzpostavlja načelo "nulia poena 
sine lege previa", ki je skupno vsem evropskim državam. V skladu 
s tem členom ustave določa 129. člen Zakona o upravnem 
postopku, da obstaja upravni prekršek, kadar zakon tako določa. 
Večina upravnih zakonov ima dejansko razdelek, ki je posvečen 
urejanju prekrškov na posameznih upravnih področjih. Razlika 
med kaznivim dejanjem ter upravnim prekrškom ni odvisna od 
predmeta, temveč od pomena, ki ga zakonodajalec pripisuje 
določeni zadevi, običajno pod vplivom javnega mnenja. Nekatere 
upravne prekrške so spremenili v kazniva dejanja (npr. določena 
škoda, povzročena na okolju, hude kršitve delovne zakonodaje, 
kršitve urbanističnih predpisov, davčna utaja, nevarna vožnja z 
avtom) in obratno (npr. manjši prekrški v zvezi z dobrimi 
sosedskimi odnosi, določena škoda, ki so jo povzročile živali ob 
nenasprotovanju lastnika itd.). Kazniva dejanja ureja Kazenski 
zakonik in drugi zakoni, kazenska sodišča pa so edina in izključna 
telesa, ki so pristojna, da izrečejo kazenske sankcije. Druga tipična 
značilnost kaznivih dejanj je, da je njihovo kaznovanje lahko 
"osebno", kar pomeni zaporno kazen, odvzem osebnih pravic 
itd. Pri upravnih prekrških pa tega ni, kjer se izreče bodisi denarna 
kazen ali odvzem upravnih licenc, nikoli pa zaporna kazen ali 
druga osebna kazen. Drugače je težko potegniti povsem jasno 
razmejitveno črto med obema kategorijama. 

Postopek o upravnih prekrških urejata Zakon o upravnem 
postopku in Uredba o procesnih vidikih. Za postopek so značilna 
naslednja načela: a) prepoved kaznovanja za dejanja ali ravnanja, 
ki po zakonu niso opredeljena kot upravni prekrški; b) upravni 
postopek mora urejati zakon, ki ga sprejme parlament; c) 
kaznovalni ukrep se lahko izreče le po izvedenem postopku; d) v 
upravnem postopku, podobno kot v sodnem postopku, je bistvena 
domneva nedolžnosti in pravica do obrambe domnevnega storilca, 
ki vključuje tudi pravico, da je storilec seznanjen z obtožbo, pravico 
do izpodbijanja in do dokazovanja nasprotnega; e) trajanje 
postopka praviloma ne sme preseči 6 mesecev. Posebnih organov, 
ki bi bila specializirana za odločanje o prekrških ni. Posamezni 
organ je pristojen glede na predmet prekrška. Organi za upravne 
prekrške niso neodvisni v razmerju do izvršilne oblasti, v določenih 
primerih (konkurenčno pravo, davčno pravo, pravo trga delnic, 
potrošniško pravo) pa so bili oblikovani določeni organi, ki so vsaj 
deloma "neodvisni". Gre pa tudi v tem primeru za upravne, in ne 
sodne, organe, v njih pa sodelujejo višji uradniki, univerzitetni 
profesorji itd., ki nastopajo s precej avtoritete, s čimer preprečujejo 
nezakonito prakso uprave. Zoper upravne odločitve je vedno 
možno sodno varstvo (vključno z odločitvijo posebnih teles). 
Pristojnost ima "jurisdiccion contencioso administrativa", to je del 
sodstva, ki je specializiran za upravne zadeve, to je upravne 
spore. 
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13. ŠVEDSKA 

Predpisi o upravnih prekrških so na Švedskem del številnih 
zakonov z raznih upravnih področij. Opredelitve prekrškov 
najdemo tako na primer v davčni zakonodaji, ki se nanaša na 
okoljske zadeve in carinsko področje. Obseg in opredelitve 
kazenskih dejan) in upravnih prekrškov določa zakonodaja z 
različnih področij upravnega delovanja. Pri opredeljevanju 
prekrškov na splošno velja, da se upravni prekršek lahko izreče 
tako fizični kot pravni osebi. To so običajno gospodarske sankcije, 
kot so denarne kazni (globe) ali upravne pristojbine. V primerjavi 
s kazenskimi sankcijami so upravne sankcije lahko izrečene ne 
glede na naklep ali malomarnost. Upravne prekrške izrekajo 
običajno upravni organi, zoper njihove odločitve pa je možna 
pritožba na sodišče. 

mu očitajo, noče podrediti postopku, ki se nanaša na disciplinske 
globe, se redni postopek uporabi za vse kršitve. Enako velja, če 
skupni znesek več disciplinskih glob preseže 600 frankov. Plačilo 
disciplinskih glob na cesti lahko pobirajo policisti v uniformah. 
Kršitelj lahko globo plača takoj ali v 30 dneh. Če je plačilo 
gotovinsko, kršitelj prejme potrdilo ("un quittance"), na katerem je 
njegovo ime. Če kršitelj globe ne plača na licu mesta, se mu izroči 
obrazec z rokom za plačilo. Če je plačilo izvršeno v roku, se 
obrazec uniči, v nasprotnem primeru pa policija sproži redni 
postopek. Pri uporabi postopka, ki se nanaša na disciplinske 
globe, se ne pobirajo stroški. Ko je globa plačana, je pravnomočna. 
Organi policije morajo kršitelja obvestiti, da se lahko upre postopku 
o disciplinski globi. Če kršitelj ne plača globe, se uporabi redni 
kazenski postopek. 

14. ŠVICA 

V Švici poznajo kršitev predpisov o redu ("la violation de pre- 
scriptions d'ordre", "Ordnungsvviedrigkeiten"), ki imajo za 
posledico sankcijo za ohranitev reda. Zato pa je pojem upravne 
kršitve ("infraction administrative") neznan. Povzročil bi zmešnjavo 
z upravno sankcijo (la sanction administrative), sankcijo 
upravnega kazenskega prava ("la sanction de droit penal admi- 
nistratif"), sankcijo za neposlušnost ("la sanction de 
Ižinsoumission") in kazensko sankcijo v pravem pomenu te 
besede ("la sanction penale propment dite"). • 

Sankcije za ohranitev reda ("les sanctions d'ordre") se izrekajo, 
če se kršijo predpisi o redu, predvsem postopkovna pravila ali 
manjša stvarna pravila. Zaradi značilnosti postopka, ki se uporablja 
na področju sankcij za ohranitev reda, je izključeno, da bi se tako 
lahko označile večje kršitve. Poleg tega se sankcije za ohranitev 
reda, za razliko od kazenskih sankcij, lahko naložijo tudi pravnim 
osebam. Posebnost sankcij za ohranitev reda je, da jih izrekajo 
upravni organi po preprosti ugotovitvi, da je neka oseba kršila 
določbo, katere kršitev se lahko kaznuje s tovrstno sankcijo. 
Opravi se kratek preiskovalni postopek. Sklep o izvršitvi sankcije 
se nato uradno sporoči kršitelju z navedbo, da sankcijo lahko 
sprejme ali zahteva, da se o njej izreče kazenski sodnik. Postopek 
pred kazenskim sodnikom ureja zakon o kazenskem postopku 
("la loi de procedure penale"). Sankcija za ohranitev reda ne 
predpostavlja napake, vendar se kršitelji lahko sklicujejo na 
oprostilna dejstva ("des faits justificatifs"). Običajna oblika sankcije 
za ohranitev reda je disciplinska globa (Tamende d'ordre"). Ista 
globa se ne more ponoviti za identična dejstva, ki pomenijo enako 
kršitev. Disciplinske globe se ne vpisujejo v sodno kartoteko. V 
Švici naletimo na postopek zaradi kršitve predpisov o redu samo 
pri prekrških zveznih predpisov o cestnem prometu. V cestnem 
prometu tako kršitev ureja zvezni zakon o globah z dne 24. junija 
1970. Gre za poenostavljen postopek. Najvišji znesek disciplinske 
globe je 300 frankov, pri tem se ne upoštevajo niti prejšnji prekrški 
niti osebno stanje kršitelja. Zvezni svet ("Le Conseil federal"), to 
je švicarska vlada, po posvetu s kantoni izdela seznam prekrškov, 
ki se kaznujejo s plačilom disciplinske globe, in določi višino teh 
kazni. 

Postopek za kršitev predpisov o redu se ne uporablja: - za 
prekrške, katerih storilec je ogrožal ali ranil osebe ali povzročil 
materialno škodo; - za prekrške, kijih storijo otroci; - če se kršitelju 
poleg tega očita, da je storil prekršek, ki ni na seznamu disciplinskih 
glob. Če oseba stori enega ali več prekrškov, ki se kaznujejo s 
plačilom disciplinske globe, se ti zneski kumulirajo v skupno globo 
("une amende globale"). Če se kršitelj zaradi ene od kršitev, ki se 

15. UKRAJINA 

Po 9. členu ukrajinskega Zakonika o prekrških se lahko dejanje 
ali opustitev dejanja (naklepna ali iz malomarnosti), ki krši državni 
ali javni red, premoženje, pravice in svoboščine ljudi, dogovorjen 
red upravljanja, označi za protipravno. Zakonodaja pa določa 
zanj upravno odgovornost. Upravna odgovornost za prekrške 
velja takrat, če ti po svoji naravi niso predmet kazenske 
odgovornosti. 

Razlika med upravno in kazensko odgovornostjo je v skladu z 
materialnim pravom v tem, da se upravne sankcije naložijo za 
manjše prekrške, katerih posledice ne povzročajo velike škode 
oziroma izgub. Denarne kazni, naložene za prekrške, so veliko 
manjše kot za kazniva dejanja. V skladu s Kazenskim zakonikom 
Ukrajine je dovoljeno naložiti denarno kazen v višini 1000 
minimalnih plač. Po storjenem prekršku mora pooblaščena oseba 
sestaviti zapisnik, ki se predloži organu ali uradni osebi, ki je 
pooblaščena za obravnavanje primera prekrška. Po potrebi se 
lahko izvede upravni pripor osebe, osebni pregled, pregled osebnih 
dokumentov in odvzem osebnih predmetov ter dokumentov. 
Upravni pripor ("administrative arrest") ne more trajati dlje od treh 
ur. Uradna oseba istega spola lahko opravi osebni pregled, o 
vsakem upravnem dejanju pa je potrebno sestaviti zapisnik. O 
prekršku odloča upravna komisija pod lokalnim izvršilnimi odbori, 
organi za notranje zadeve, organi javnega nadzora in druge 
pooblaščene osebe, okrožna sodišča (sodniki). Upravna sodišča 
v Ukrajini ne obstajajo. 

VI. MEDNARODNOPRAVNI DOKUMENTI 

V zvezi z urejanjem področja prekrškov je potrebno upoštevati 
predvsem Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Evropsko 
sodišče za človekove pravice je v več odločbah namreč zavzelo 
stališče, da bo samostojno presojalo, kaj je šteti za "kazensko 
zadevo" v smislu prvega odstavka 6. člena EKČP. Na podlagi 
tega splošnega stališča je Sodišče v nekaj primerih (vodilni primer 
je Ozturk v. ZRN z dne 21.2.1984) sprejelo stališče, da za presojo 
ni odločilno mesto kršitve, ki ga le-ta ima v domačem pravnem 
sistemu, temveč merila, ki jih oblikuje Sodišče. Tako je Sodišče 
štelo, med drugim, za "kazensko zadevo" npr. upravne kršitve v 
nemškem pravu, vojaške disciplinske kršitve (angleško pravo). 
Razglasitev določene zadeve za "kazensko zadevo" v smislu 6. 
člena EKČP ima za posledico zahtevo, da je treba v postopkih, 
kjer se obravnava kazenska zadeva zagotoviti tiste procesne 
pogoje in garancije, ki jih določata 5. in 6. člen EKČP. 
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VII. TEMELJNE REŠITVE IN 

POGLAVITNA NAČELA 

PREDLAGANEGA ZAKONA 

Po veljavnem zakonu odločajo o prekrških na I. stopnji sodniki za 
prekrške in drugi organi, ki so z zakonom pooblaščeni, da vodijo 
postopek o določenih prekrških na prvi stopnji. V pritožbenem 
postopku odloča Senat za prekrške Republike Stovenije. Položaj 
drugih organov, ki so pooblaščeni da vodijo postopek o določenih 
prekrških na I. stopnji, urejajo posebni predpisi, ti organi pa vodijo 
postopek o prekrških po določbah Zakona o prekrških. 

Predlagatelj z novim zakonom v načelu ohranja rešitev, po kateri 
je sodnike za prekrške (po predlogu zakona: sodišča za prekrške) 
obravnavati kot del sodne oblasti in to načelo organizacijsko in 
normativno dosledno uveljavlja. Hkrati za storilce prekrškov 
(kršitelje, obdolžence) ohranja vse ustavne pravice, ki 
zagotavljajo vrsti postopka in sankcijam ustrezen položaj, tudi z 
upoštevanjem pravne narave' prekrškov kot kaznivih ravnanj v 
smislu 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. 

Pri predlogu zakona je kot pomembno upoštevano tudi načelo 
učinkovitosti postopka o prekršku ter s tem povezana ustavna 
pravica do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja. Ti 
načeli temeljno usmeritev dopolnjujeta z rešitvami, ki - ob 
ustreznem varovanju pravic v postopku - omogočajo njegovo 
hitrejšo izvedbo in večjo učinkovitost, s tem pa tudi višjo stopnjo 
spoštovanja pravne ureditve, ki je splošni objekta varstva 
prekrškovnega prava. 

V večji meri kot doslej je upoštevana tudi manjša družbena 
pomembnost prekrškov, kot kršitev javnega reda, družbene dis- 
cipline in drugih družbenih vrednot, ki niso varovane s kazenskim 
pravom, njihova teža pa vendarle narekuje družbeno grajo v 
obliki milejših, predvsem denarnih sankcij (globe). 

Predlagatelj se je prav na tej podlagi in ob ugotovitvi o njenem 
izjemno redkem izrekanju odločil za odpravo zaporne kazni. 
Vendar pa, tudi zaradi možnosti uvedbe kazenskopravnega 
obravnavanja najtežjih prekrškov (npr. povratniki, nevarna dejanja 
in okoliščine, škodljive posledice) do uskladitve predpisov ohranja 
v veljavi zaporne kazni na družbeno najbolj nevarnih področjih. 
Denarno kazen je nadomestil z globo, kar tudi na pojmovni ravni 
kaže vsebinsko drugačno naravo postopka, ki se oddaljuje od 
klasičnega kaznovalnega prava. Temu sledi odprava varstvenih 
ukrepov in njihova nadomestitev s stranskimi sankcijami, kar 
vse, posebej v določenih (začetnih) fazah obravnavanja 
prekrškov, omogoča rešitve, ki se vedno bolj zgledujejo po upravno 
pravnem in ne več samo po kazensko pravnem obravnavanju. 

Predlog zakona odkazuje po vsebini in številu največ zadev 
prekrškov v obravnavanje prekrškovnim organom v hitrem 
postopku, ki ga vodi prekrškovni organ. Tak postopek je pravilo, 
postopek na prvi stopnji pred sodiščem za prekrške pa izjema. 
Slednji je pridržan le tistim prekrškom, pri katerih je potrebna 
večja stopnja vrednotenja z vidika osebnosti storilca (npr. 
mladoletniki), ali so širše meje dispozitivnost pri Izrekanju sankcij 
oziroma, če sankcije s svojimi posledicami posegajo v temeljne 
človekove pravice in svoboščine (npr. fakultativni odvzem 
predmetov, premoženjske koristi, izgon iz države). Pri tem pa 
dopušča zakonske izjeme z možnostjo ureditve, ki bo prirejena 
posebni naravi posameznih prekrškov, organizaciji prekrškovnih 
organov in že uveljavljenim pristojnostim (npr. carinski organi, 
devizne inšpekcije). Ni namreč razloga, da zakonodajalec ne bi 
smel prekrškovnim organom, ki so ustrezno strokovno 
usposobljeni, s posebnim zakonom odkazati pristojnosti za celoten 
postopek na prvi stopnji, seveda ob zagotovljenem ustreznem 
sodnem varstvu. 

Prekrškovni organi so opredeljeni kot upravni in drugi državni 
organi in organizacije z javnimi pooblastili, ki izvajajo nadzorstvo 
nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni 
prekrški in organi lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi 
pooblaščeni za odločanje o prekrških. To so predvsem inšpekcije, 
policija, carina, davčna uprava, na lokalni ravni npr. redarstva. 

Prekrškovni organi odločajo po poenostavljenem (hitrem) 
postopku, v katerem so, skladno z načelom soodvisnosti med 
pristojnostmi in pooblastili organov ter z odprto možnostjo 
sodelovanja v postopku za domnevnega storilca prekrška, 
zagotovljene temeljne pravice, predvsem pravica do izjave, 
vodenje postopka v obliki, ki zagotavlja naknadno preverjanje 
dejanske in pravne pravilnosti, vključno z izdajo odločbe, z 
zakonsko določenimi sestavinami in pravica do pravnega 
sredstva. 

Po zaključenem hitrem postopku, ki ga opravi prekrškovni organ 
je pritožba izključena, zato pa je zagotovljena pravica do sodnega 
varstva. Predlagatelj ocenjuje, da vsebinsko ne gre za poseg v 
ustavno pravico do pravnega sredstva (25. člen Ustave RS), saj 
ta zagotavlja tako pravico alternativno kot pravico do pritožbe ali 
do drugega pravnega sredstva proti odločbam državnih organov. 
V obravnavanem primeru zakon zagotavlja pravico do sodnega 
varstva z zahtevo za sodno varstvo, ki jo zoper odločbo o 
prekršku kršitelj vloži pri pristojnem prekrškovnem organu, odloča 
pa o njej sodišče za prekrške. Pritožbeni razlogi so določeni 
dovolj široko, da omogočajo celovit nadzor nad pravilnostjo 
(dejansko stanje) in zakonitostjo (materialno pravne in procesne 
kršitve) prekrškovne odločbe in tudi glede na obseg pooblastil, ki 
jih je imel prekrškovni organ v hitrem postopku glede izrekanja 
sankcij. 

Pomeni, da sodišče v okviru zahteve za sodno varstvo lahko 
presoja celotno dejansko in pravno podlago izrečene sankcije in 
lahko s svojo odločbo odpravi vse napake, ki bi bile storjene v 
postopku. 

Skladno z omenjeno ustavno določbo je v postopku sodnega 
varstva zagotovljena tudi (nadaljnja) pravica do pritožbe na višje 
sodišče za prekrške. Vendar je ta vsebinsko omejena le na zadeve 
v katerih je sodišče prve stopnje zahtevo za sodno varstvo 
zavrglo, dalje, če je po zahtevi za sodno varstvo bila odločba 
prekrškovnega organa spremenjena, ker se opira na dejansko 
stanje ugotovljeno na podlagi dopolnjenega dokaznega postopka 
(v takem primeru je lahko odločba spremenjena tudi v škodo 
storilca) in končno, če je prekrškovni organ po pooblastilu iz 
posebnega zakona (lahko) izrekel tudi stransko sankcijo oziroma 
globo nad najnižjim predpisanim zneskom. Pri tem pa so pritožbeni 
razlogi omejeni. Nadaljnje pravno varstvo je torej zagotovljeno, 
ko je potrebno zavarovati samo pravico do pravnega sredstva, v 
primeru, ko je (zaradi spremembe izpodbijane odločbe v rednem 
postopku) potrebno (ponovno) zagotoviti pravico do preizkusa 
vsebinsko nove odločitve, na podlagi spremenjenega dejanskega 
stanja, kot tudi v primeru ko je pri izrekanju sankcije prekrškovni 
organ imel povsem prosto možnost izbire (odmere, ne le določitve 
sankcije) in je njegovo odločitev potrebno preveriti v 
dvostopenjskem postopku pred sodiščem. 

Prekrškovni organi tako ne bodo le odkrivali prekrškov, pač pa 
praviloma zanje tudi izrekali sankcije. To zagotavlja bistveno manjši 
časovni zamik med začetkom postopka in njegovo zaključitvijo z 
izdajo (prve) odločbe. Dalje, bodo sodišča za prekrške praviloma 
odločala le o zahtevah za sodno varstvo. To bo omogočilo bistveno 
pospešitev obravnavanja prekrškov. S tem bo zagotovljeno, da 
bo sodišče za prekrške tako na prvi, kot na drugi stopnji lahko 
odločalo brez nepotrebnega odlašanja in bo s takim odločanjem v 
prid učinkovitosti vzpostavljeno ustrezno sorazmerje s pravico 
do pritožbe oziroma pravnega sredstva tako v upravno 
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kaznovalnem postopku in enako v dvostopenjskem rednem 
sodnem postopku. Izjemoma, zaradi narave odločitve v manjšem 
številu zadev zagotovljeno odločanje na treh stopnjah (predvsem 
pri finančnih prekrških, utemeljeno pa tudi s praviloma visoko 
predpisanimi kaznimi, z zakonom lahko določeno tudi z 
večkratnikom denarnega zneska oz. vrednosti v kateri je bil 
storjen prekršek), ne more bistveno vplivati na podaljševanje 
postopkov. Po oceni sodne prakse bi šlo v tak preizkus manj kot 
tisoč zadev letno. 

Organ, ki je odkril prekršek, mora tudi po sedanjem načinu dela in 
delitvi pristojnosti posredovati predlog za kaznovanje sodniku za 
prekrške in pri tem opraviti praktično že dobršen del dokaznega 
postopka. Tako se pokaže, da je tudi ta postopek vseboval tri 
različne faze obravnavanja, čeprav formalno le na dveh stopnjah. 
Tak način je le navidez krajši, dejansko pa bistveno daljši, saj se 
dokazi, ki jih je zbral prekrškovni organ (doslej predlagatelj) morajo 
najprej posredovati in nato posebej Izvajati pred organom za 
postopek o prekršku I. stopnje, nato pa sledi še pritožbena pot. 
Pridobitev pri učinkovitosti po prepričanju predlagatelja predstavlja 
zadostno nadomestilo za povečanje stopenj obravnavanja v 
manjšem številu zadev, v primerjavi s sedanjim sistemom. 

Dodaten razlog, na katerem temelji ocena, da se dejansko število 
pritožbenih postopkov ne bo povečalo, pa je tudi v izjemah od 
pravila o "nesuspenzivnosti" zahteve za sodno varstvo v primerih, 
ko gre za izrečene globe v najnižjih zneskih. 

Zahteva za sodno varstvo bo po predlogu zakona praviloma 
zadržala izvršitev odločbe prekrškovnega organa, z izjemo 
izrečene globe, ki skupaj s stroški postopka ne presega 25.000 
SIT za posameznika, 50.000 za odgovorno osebo in 500.000 SIT 
za pravno osebo in samostojnega podjetnika. Lahko pa tudi v teh 
primerih sodišče na predlog storilca zadrži izvršitev odločbe do 
pravnomočnosti, če bi pritožniku zaradi tega nastala 
nenadomestljiva škoda. 

Predlagatelj ugotavlja, da gre za delni odstop od pravila o 
zadrževalnem učinku pravnega sredstva, ki pa nikakor ni 
nedopusten. V prid takemu (celovitemu, ne le delnemu) odstopu 
se je že izreklo Ustavno sodišče RS, ko je presojalo 
nesuspenzivnost pritožb v davčnih postopkih. Upoštevati je 
potrebno načeloma enake razloge. Predvsem, da ima pritožnik v 
primeru, če uspe v nadaljnjem postopku pravico, da se mu 
povrnejo zneski, ki jih je plačal in tudi stroški, pa tudi do povrnitve 
druge škode. Ker gre za zahtevek, ki se naslavlja na organe 
države oz. lokalne skupnosti in ker gre za omejen poseg v 
premoženjsko sfero, ne pa v osebne pravice posameznika, ni 
nikakršnega tveganja, da sredstva ne bi bila vrnjena. Kar zadeva 
možno škodo, pa glede na praviloma majhne zneske izrečenih 
denarnih sankcij (globe), ki bodo takoj izvršljivi, ni mogoče šteti, 
da gre za nesorazmeren poseg v ustavno zagotovljene pravice 
domnevnega storilca prekrška, saj so ti postavljeni dovolj nizko, 
da ne morejo ogroziti socialnega položaja storilca, še posebej če 
se upošteva možnost obročnega plačevanja in pooblastilo 
sodišču, da zadrži izvršitev. Poleg tega se v navedenih primerih 
(pred pravnomočnostjo) ne more izreči uklonilni zapor, kar pomeni, 
da ne pride do posega v osebno svobodo. 

Glede pristojnosti prekrškovnih organov je ohranjena posebnost 
sedanjega zakona (ki ima podlago v uveljavljenem načinu in 
organizaciji odločanja) in sicer, da lahko o prekrških na I. stopnji - 
tudi o tistih, ki bi sicer bili pridržani samo sodiščem za prekrške 
(ker je povzročena hujša posledica, ker so podani pogoji za izrek 
stranske sankcije, ker je potrebno odločiti o odvzemu 
premoženjske koristi) odločijo tudi prekrškovni organi, če tako 
določa zakon. Pomeni, da za nekatere prekrškovne organe 
(predvsem na finančnem področju) velja, da bodo v celoti vodili 
postopek odločanja o prekrških na I. stopnji. Predlagatelj ni videl 

razloga, da bi takim organom sedanje pristojnosti zmanjševal ob 
tem, ko je usmeritev celotnega predloga zakona k poenostavitvi 
in pospešitvi postopka. Skladno s tem ima zakon tudi prehodno 
določbo, po kateri organi, ki so doslej bili z zakonom pooblaščeni, 
da vodijo postopek o določenih prekrških na I. stopnji, to pristojnost 
ohranijo še naprej. Seveda pa je dana zakonodajalcu možnost, 
da te pristojnosti ustrezno spremeni ali celo razširi na druge 
organe, ki bi ugotovili, da je glede na naravo prekrška, vrsto 
kršitve in druge okoliščine taka ureditev primerna. 

Predlagatelj ohranja, z ustreznimi prilagoditvami, tudi sedanji 
plačilni nalog, ki se je uveljavil kot primerno sredstvo za pospešitev 
in poenostavitev postopkov. Pri tem s sprejemom plačilnega naloga 
povezuje domnevo priznanja in odpovedi sodnemu varstvu. V 
nasprotnem primeru, če domnevi storilec naloga ne sprejme, 
izvede prekrškovni organ hitri postopek. Pri tem je višina izrečene 
globe praviloma sicer enaka kot pri plačilnem nalogu (najnižja, če 
zakon ne določi drugače), ker je omejena na določen znesek oz. 
na spodnjo mero globe predpisane v razponu. Tako kot doslej bo 
storilec, ki plača v roku osmih dni, plačal le polovico izrečene 
globe.Takojšnje gotovinsko plačilo je možno le izjemoma, za tujce. 
Ni pa izključeno takojšnje negotovinsko plačilo, če bodo pristojni 
organi ustrezno tehnično opremljeni. 

Po drugi strani pa bo storilec, ki bo plačal po odločbi namesto po 
plačilnem nalogu, moral plačati celotno globo (ne le polovico), 
plačal pa bo še stroške postopka. To bo na eni strani zadostna 
vzpodbuda za spoštovanje pravnega reda in plačilno disciplino in 
na drugi zadostna ovira proti vlaganju pravnih sredstev zgolj z 
namenom zavlačevanja postopka v pričakovanju bodočega 
zastaranja. Še posebej če upoštevamo, da pri izdanem plačilnem 
nalogu ni predvidena izvršitev z uklonilnim zaporom, prav tako 
ne pred pravnomočnostjo odločbe o prekršku prekrškovnega 
organa. 

Glede izterjave globe, ki predstavlja eno večjih pomanjkljivosti 
sedanjega prekrškovnega sistema, zakon po eni strani z 
opisanimi ugodnostmi in omejitvami vzpodbuja storilce, ki izreku 
sankcije ne nasprotujejo, k čim hitrejšemu plačilu. Po drugi strani 
pa uvaja z institutom uklonilnega zapora, z možnostjo dela v 
korist skupnosti, prisilno izterjavo in zakonsko dopustnimi 
upravnimi zadržki (glede izdaje ali podaljšanja dovoljenja ali potrdila) 
tudi učinkovitejša orodja za večjo plačilno disciplino storilcev. 

Izmikanje plačilu preprečuje tudi s podaljšanjem zastaralnih rokov 
za pregon in izvršitev na dvojno dobo, torej na dve leti (izjemoma 
celo na tri leta), z absolutnim zastaranjem v štirih (oziroma šestih) 
letih. V tem sledi podaljšanju zastaranja, ki je že bilo uveljavljeno s 
spremembami kazenskega zakonika. Izvršitev sodnih odločb in 
uklonilnega zapora bodo opravljala sodišča, izvršitev odločb 
prekrškovnih organov in izterjavo globe pa davčni organi po 
davčnem postopku. 

VIII. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Uveljavitev zakona bo imela finančne posledice v proračunu 
republike Slovenije, saj gre za proračunsko financiranje vseh 
organov oziroma sodišč za postopek o prekrških. Predlog novega 
zakona organizira organe za postopek o prekrških kot 
specializirana sodišča, kar predstavlja racionalizacijo sistema in 
s tem potrebnih izdatkov. Organizacija se spreminja v tej smeri, 
da se namesto 55 organov za postopek o prekrških ustanavlja v 
centrih regij 11 sodišč za prekrške z zunanjimi oddelki na območjih 
okrajnih sodišč in z možnostjo delovanja tudi v krajih, kjer so 
sedaj sedeži organov za postopke o prekrških. Z razbremenitvijo 
sodnikov za prekrške z uvedbo posebnega postopka pred 
prekrškovnimi organi se dosega večja učinkovitost. 
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Z novo organizacijo sodnikov za prekrške na prvi stopnji pa se 
tudi precej zmanjšujejo stroški plač, saj ne bo več 55 predstojnikov 
in njihovih namestnikov, temveč le 11 predsednikov sodišč in 
njihovih namestnikov. Pri dosedaj obstoječi organizaciji se izplača 
za 12 mesecev dodatek za predstojništvo in namestništvo v 
višini 68.400.000,00 SIT, po novi organizaciji pa bi bil ta dodatek le 
še 14.850.000,00 SIT, kar predstavlja 53.550.000,00 SIT manjša 
sredstva za plače. Veliko manj sredstev bo potrebnih tudi za 
organizacijo finančne službe, ki je sedaj zelo obsežna, saj je 55 
samostojnih proračunskih uporabnikov, po predlogu zakona pa 
bi jih bilo le 11. Za organizacijo finančne službe se plačuje po 
pogodbah o delu raznim finančnim servisom 18.000.000,00 SIT 
letno. Pri večjih organih so zaposleni finančni referenti, za katere 
je potrebnih skupno letno 67.700.000,00 SIT sredstev za plače. 
Če so organizirane finančne službe le pri 11 sodiščih, je potrebnih 
le 42.600.000,00 SIT, kar je za 43 milijonov manj. Pri sodnikih za 
prekrške mora biti v skladu z določbo 266a. člena Zakona o 
prekrških v dela prostih dnevih zagotovljeno dežurstvo za 
obravnavanje nujnih primerov. Dežurna služba je praviloma 
organizirana tako, da vsak organ zagotavlja dežurno službo izven 
delovnega časa in v sobotah in nedeljah, le nekaj regij je 
organiziralo skupno dežurno službo po določbi 33. člena Pravilnika 
o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških, ki 
določa, da se več sodnikov za prekrške lahko dogovori o 
razporeditvi dežurstva med temi organi na območju, za katerega 
organi, ki sklenejo dogovor, delujejo. Tako organizirana dežurna 
služba je draga, saj je bilo v letu 2000 izplačanih 101.924.203,00 
SIT sredstev za opravljanje dežurne službe. Če je dežurna služba 
organizirana le pri 11 sodiščih za prekrške, potrebujemo za 
zagotavljanje dežurne službe v regiji le še petino sedaj porabljenih 
sredstev. 

Del pristojnosti za obravnavanje prekrškov se prenaša na 
prekrškovne organe, ki bodo obravnavali prekrške v hitrem 
postopku, predvsem na policijo v pristojnost katere po pridobljenih 
ocenah sodi skoraj 70% obravnavanih prekrškov. To bo po eni 
strani povzročilo delno povečanje sredstev v okviru proračunskih 
postavk prekrškovnih organov, predvsem glede na dodatno delo 
v zvezi z izdajo odločbe o prekršku ter spremenjeno sistemizacijo. 
Ob uveljavitvi zakona bo potrebno zagotoviti tudi dodatno 
izobraževanje in izpolnjevanje pogojev pooblaščenih oseb pri 
prekrškovnih organih, kar bo lahko potekalo v sodelovanju s 
sodniki za prekrške. 

Po podatkih policije je bilo iz tega organa v letu 2000 podanih več 
kot 146.000 predlogov za postopek o prekrških (od skupno 
212.000), od tega 106.000 po Zakonu o varnosti cestnega 
prometa, ostali po Zakonu o prekrških zoper javni red in mir, 
Zakonu o nadzoru državne meje, Zakon o tujcih, Zakonu o orožju 
itd. Poleg tega so policisti izrekli nekaj manj kot 600.000 denarnih 
kazni na kraju prekrška, pri katerih pa se ureditev vsebinsko ne 
spreminja bistveno. Po oceni policije bi se po novem sistemskem 
zakonu število predlogov za postopek o prekršku zmanjšalo na 
približno 125.000 letno iz česar izhaja, da bodo (vsaj v prvem 
obdobju) sodišča za prekrške prve stopnje še vedno polno 
obremenjena. Za izvajanje novega sistemskega zakona bo zato 
potrebno usposabljanje vseh policistov, zamenjava predpisanih 
obrazcev in preureditev obstoječega informacijskega sistema. 
Policija ocenjuje potrebna dodatna sredstva za trideset milijonov 
sit. 

Predlagane spremembe pa bodo po drugi strani prispevale k 
učinkovitosti celotnega sistema prekrškov, kar bo posredno 
vplivalo na večji dotok sredstev v proračun. Zato predlagatelj 
ocenjuje, da se bodo finančne posledice sprejema zakona 

izravnale v tem smislu, da bo s proračunskega vidika za delo 
organov potrebnih skupaj toliko sredstev kot doslej, le drugače 
razporejenih med prekrškovnimi organi in sodišči za prekrške. Z 
vidika učinkovitosti izterjave denarnih kazni pa je, predvsem z 
uvedbo hitrega (mandatnega) postopka pričakovati večjo stopnjo 
finančne uspešnosti postopkov. 

II. BESEDILO ČLENOV 

PRVI DEL 

MATERIALNOPRAVNE DOLOČBE 

Prvo poglavje 
TEMELJNE DOLOČBE 

Predpisovanje prekrškov in sankcij 
1. člen 

(1) Ta zakon določa splošne pogoje za predpisovanje prekrškov 
in sankcij zanje, splošne pogoje za odgovornost za prekrške, za 
izrekanje in za izvršitev sankcij za prekrške, postopek za 
prekrške ter organe in sodišča za odločanje o prekrških. 

(2) Predpisi, s katerimi se v Republiki Sloveniji določajo prekrški, 
se lahko uporabljajo le v skladu s tem zakonom. 

(3) Določbe prvega dela tega zakona (materialnopravne določbe) 
veljajo za vse prekrške po predpisih o prekrških iz prvega 
odstavka tega člena. 

Meje sankcioniranja prekrškov 
2. člen 

(1) Nikomur ne sme biti izrečena sankcija za prekršek, če dejanje 
ni bilo z zakonom, uredbo ali odlokom samoupravne lokalne 
skupnosti določeno kot prekršek, preden je bilo storjeno, in če za 
tako dejanje ni bila predpisana sankcija za prekršek. 

(2) Če se po storitvi prekrška enkrat ali večkrat spremenijo 
materialnopravne določbe tega zakona ali predpis, ki določa 
prekršek, se uporabi zakon ali predpis, ki je za storilca milejši. 

Predpisi o prekrških 
3. člen 

(1) Prekrški se lahko določijo: 
- z zakonom; 
- z uredbo Vlade Republike Slovenije; 
- z odlokom samoupravne lokalne skupnosti. 

(2) Z uredbo Vlade Republike Slovenije se lahko določijo prekrški 
in sankcije zanje samo za kršitve določb uredbe. 

(3) Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se smejo določiti 
prekrški in predpisati zanje globe samo v določenem znesku ter 
samo za kršitve predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih 
pristojnosti, ter če jih zakon ali uredba še ne sankcionira. 
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Sankcije za prekršek 
4. člen 

(1) Za storjeni prekršek se ob pogojih iz tega zakona izreče 
predpisana sankcija ali opozorilo. 

(2) Sankcije za prekrške so: 
- globa; 
- opomin; 
- kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti 

vozniškega dovoljenja; 
- prepoved vožnje motornega vozila; 
- izgon tujca iz države; 
- odvzem predmetov; 
- vzgojni ukrepi. 

(3) Globa se predpiše in izreče kot glavna sankcija, opomin se 
izreče namesto globe, kazenske točke v cestnem prometu, 
prepoved vožnje motornega vozila, izgon tujca iz države in 
odvzem predmetov pa se predpišejo oziroma izrečejo kot 
stranske sankcije. 

(4) Kazenske točke v cestnem prometu in prepoved vožnje 
motornega vozila se izrečejo ob pogojih, določenih s tem 
zakonom, če so z zakonom za posamezni prekršek predpisane. 

(5) Izgon tujca iz države in odvzem predmetov se izrečeta ob 
pogojih, določenih s tem zakonom, ali če tako določa zakon. 

(6) Poleg globe se sme izreči ena ali več stranskih sankcij. 

(7) Ob pogojih in na način, določen s tem zakonom, se lahko 
namesto uvedbe postopka o prekršku oziroma izdaje odločbe o 
prekršku storilcu prekrška izreče opozorilo. 

(8) Ob pogojih, določenih s tem zakonom, se odvzame 
premoženjska korist, pridobljena s prekrškom. 

(9) Mladoletnim storilcem prekrškov se izrekajo vzgojni ukrepi in 
druge sankcije, določene s tem zakonom. 

Veljavnost predpisov 
5. člen 

(1) Predpisi o prekrških iz 1. in 2. alinee prvega odstavka 3. člena 
tega zakona veljajo na območju Republike Slovenije; predpisi o 
prekrških iz 3. alinee prvega odstavka tretjega člena tega zakona 
pa na območju lokalne skupnosti, ki jih je izdala. 

(2) Predpisi o prekrških, ki veljajo na območju Republike Slovenije, 
se uporabijo tudi proti vsakomur, kdor stori prekršek na ladji, ki je 
vpisana v pristanišču na območju Republike Slovenije, ali na letalu, 
ki ima matično letališče v Republiki Sloveniji, medtem ko se 
nahajata izven njenega območja. 

Drugo poglavje 
PREKRŠEK IN ODGOVORNOST ZANJ 

Prekršek 
6. člen 

Prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade, 
odloka lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in 
je zanj predpisana sankcija za prekršek. 

Domneva nedolžnosti 
7. člen 

Kdor je obdolžen prekrška, velja za nedolžnega, dokler njegova 
odgovornost ni ugotovljena s pravnomočno odločbo. 

Uporaba določb kazenskega zakonika 
8. člen 

Kolikor ni v tem zakonu drugače določeno, se v postopku o 
prekršku smiselno uporabljajo določbe kazenskega zakonika 
glede silobrana, skrajne sile, sile in grožnje, neprištevnosti, 
naklepa, malomarnosti, dejanske in pravne zmote, udeležbe pri 
kaznivem dejanju ter časa in kraja storitve kaznivega dejanja. 

Odgovornost za prekršek 
9. člen 

(1) Za prekršek je odgovoren storilec, ki je storil prekršek iz 
malomarnosti ali z naklepom. 

(2) Predpis o prekršku lahko določi, da je storilec odgovoren 
samo, če je prekršek storil z naklepom. 

Poskus 
10. člen 

Storilec ni odgovoren za poskus prekrška. 

Pomagač in napeljevalec 
11. člen 

Če gre za napeljevanje ali pomoč v posebno olajševalnih 
okoliščinah ali če do izvršitve prekrška ni prišlo, se napeljevalcu 
in pomagaču ne izreče sankcija. 

Izključitev postopka o prekršku in sankcije 
12. člen 

(1) Zoper storilca, ki je bil v kazenskem postopku pravnomočno 
spoznan za krivega kaznivega dejanja, ki ima tudi znake prekrška, 
se ne vodi postopek za prekršek in se mu tudi ne izrekajo sankcije 
za prekrške. 

(2) Zoper osebe, ki uživajo imunitetno pravico po mednarodnem 
pravu, se ne vodi postopek o prekršku in se jim tudi ne izrekajo 
sankcije za prekrške. 

(3) O prekršku, ki ga stori oseba iz prejšnjega odstavka, 
prekrškovni organ obvesti ministrstvo, pristojno za zunanje 
zadeve. 

Odgovornost pravne osebe, njene odgovorne osebe 
in samostojnega podjetnika 

13. člen 

(1) Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti ne 
morejo biti odgovorne za prekršek, zakon pa lahko predpiše, da 
odgovarja za prekršek odgovorna oseba v državnem organu ali 
v lokalni skupnosti. 

(2) Pravna oseba in samostojni podjetnik sta lahko odgovorna za 
prekršek druge osebe, če je v predpisu o prekršku tako določeno. 
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(3) Pravna oseba, ki je v stečaju, je odgovorna za prekršek, ne 
glede na to, ali je bil storjen pred začetkom stečajnega postopka 
ali med njim, vendar pa se ji ne izreče globa, temveč le odvzem 
premoženjske koristi oziroma odvzem predmetov. 

Odgovornost pravne osebe in samostojnega 
podjetnika, ki zaposluje druge osebe 

14. člen 

Za odgovornost pravne osebe in samostojnega podjetnika, ki 
zaposluje druge osebe, se smiselno uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja, o pogojih, 
pod katerimi je pravna oseba odgovorna za kaznivo dejanje. 

Odgovornost odgovorne osebe 
15. člen 

(1) Odgovorna oseba je odgovorna za tisti prekršek, ki ga stori 
pri opravljanju poslov, za katere je pooblaščena pri pravni osebi 
oziroma samostojnem podjetniku posamezniku, pri državnem 
organu ali v lokalni skupnosti. 

(2) Odgovorna oseba je odgovorna za prekršek, če je bil storjen 
z njenim dejanjem ali z opustitvijo dolžnega nadzorstva. 

(3) Odgovornost odgovorne osebe ne preneha zaradi tega, ker ji 
je prenehalo delovno razmerje v pravni osebi oziroma pri 
samostojnem podjetniku, v državnem organu ali lokalni skupnosti, 
ali ker je pravna oseba ali samostojni podjetnik prenehal obstajati. 

Način storitve prekrška 
16. člen 

(1) Prekršek je lahko storjen s storitvijo ali z opustitvijo. 

(2) Prekršek je storjen z opustitvijo, če je storilec opustil dejanje, 
ki bi ga moral storiti. 

Tretje poglavje 
SANKCIJE ZA PREKRŠEK 

Globa 
17. člen 

(1) Globa se lahko predpiše v razponu ali v določenem znesku. 

(2) Z zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije se lahko 
predpiše globa v razponu: 
- za posameznika od 10.000 do 300.000 SIT; 
- za pravno osebo in samostojnega podjetnika od 100.000 do 
30.000.000 SIT; 
- za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo 
samostojnega podjetnika posameznika in za odgovorno osebo v 
državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti od 10.000 
do 1.000.000 SIT. 

(3) Globa, ki se predpisuje v določenem znesku, je lahko 
predpisana za posameznika in za odgovorno osebo v določenem 
znesku do 150.000 SIT, za pravno osebo in samostojnega 
podjetnika pa v določenem znesku do 500.000 SIT. 

(4) Za prekrške s področja davkov in carin se lahko z zakonom 
predpiše globa v večkratniku oziroma v odstotku od davka 
oziroma carine, ki bi jo bilo treba plačati, oziroma od vrednosti 
predmeta, v zvezi s katerim je bil storjen prekršek. Globa, določena 
v skladu s tem odstavkom, ki se izreče v postopku zaradi 

prekrška, ne sme biti višja od najvišjega zneska, določenega z 
drugim oziroma tretjim odstavkom tega člena. 

(5) Z zakonom se sme predpisati za najhujše kršitve s področja 
varstva naravnih bogastev, okolja in ohranjanja narave, s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s področja varnosti 
in zdravja pri delu, dela in zaposlovanja na črno ter delovnih 
razmerij, s področja socialnega varstva, s področja davkov, 
financ, carin, varstva konkurence in državnih blagovnih rezerv 
za posamezne prekrške, katerih narava je posebno huda zaradi 
višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne 
premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma 
njegovega namena koristoljubnosti, trikrat višjo globo od tiste, ki 
je predvidena v drugem in tretjem odstavku tega člena. 

(6) Z odlokom lokalne skupnosti se lahko predpiše samo globa v 
določenem znesku; 
- za posameznika in odgovorno osebo do 100.000 SIT; 
- za samostojnega podjetnika in pravno osebo do 250.000 SIT 

(7) Globe, plačane za prekrške, so prihodek države. Globe, 
plačane za prekrške, ki so predpisani z odloki lokalnih skupnosti, 
in pravnomočno izrečene z odločbami prekrškovnih organov 
lokalne skupnosti, so prihodek tiste lokalne skupnosti, katere 
predpis je bil kršen. 

Rok plačila globe 
18. člen 

(1) Če se izreče globa, se v odločbi oziroma sodbi o prekršku 
določi tudi rok, v katerem mora biti plačana. Ta rok ne sme biti 
krajši od osmih dni in ne daljši kot tri mesece. 

(2) V opravičenih primerih se z odločbo oziroma sodbo o prekršku 
na predlog storilca dovoli, da se globa plača v obrokih. Z odločbo 
se določi tudi način odplačevanja in rok plačila. Ta rok ne sme biti 
daljši kot eno leto. 

(3) Določila o roku za plačilo globe in o načinih prisilne izterjave 
veljajo tudi za stroške postopka. 

Uklonilni zapor 
19. člen 

(1) Storilca, ki deloma ali v celoti ne plača globe v določenem 
roku, se prisili k plačilu tako, da se določi uklonilni zapor. O 
uklonilnem zaporu odloči sodišče s sklepom po uradni dolžnosti 
ali na predlog prekrškovnega organa. Sodišče lahko odloči, da se 
uklonilni zapor ne določi in da se globa takoj prisilno izterja, pri 
tem pa upošteva vse okoliščine zadeve ter premoženjsko stanje 
in možnosti storilca za plačilo globe. O svoji odločitvi in o izvršitvi 
uklonilnega zapora sodišče obvesti predlagatelja. 

(2) Uklonilni zapor se ne more določiti, če je bil za prekršek izdan 
plačilni nalog. Uklonilni zapor se ne more določiti pred 
pravnomočnostjo odločbe o prekršku. 

(3) Zoper sklep o uklonilnem zaporu je dovoljena pritožba na 
višje sodišče za prekrške v osmih dneh od prejema sklepa. 
Sodišče prve stopnje pošlje pritožbo višjemu sodišču v treh dneh; 
to sodišče mora izdati odločbo v petnajstih dneh po tem, ko je 
dobilo spis. Pritožba zadrži izvršitev. 

(4) Uklonilni zapor traja, dokler storilec ne plača globe, vendar 
najdlje trideset dni. 

(5) Z izvršitvijo uklonilnega zapora ne preneha obveznost plačila 
globe. 
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(6) Sodišče sme na predlog storilca, ki glede na svoje 
premoženjske razmere ne more plačati globe, vložen do začetka 
izvrševanja uklonilnega zapora, oziroma z njegovim soglasjem 
nadomestiti plačilo globe s tem, da storilec opravi določene naloge 
v splošno korist ali v korist lokalne skupnosti. 

(7) Obseg in vsebina nalog iz prejšnjega odstavka se določita v 
sorazmerju z izrečeno globo, v trajanju od treh do največ trideset 
delovnih dni. Rok za izvršitev nalog ne more biti krajši od enega in 
ne daljši od treh mesecev. 

Prisilna izterjava globe 
20. člen 

(1) Če uklonilni zapor ni bil določen ali če storilec tudi po uklonilnem 
zaporu ne plača globe, se globa izterja prisilno. 

(2) V postopku prisilne izterjave se uporabljajo določila šestega in 
sedmega odstavka prejšnjega člena. Predlog za nadomestitev 
prisilne izterjave lahko storilec vloži do začetka neposrednih dejanj 
prisilne izterjave. 

(3) Če pravna oseba ne plača globe v določenem roku, se globa 
izterja prisilno. 

(4) Zakon lahko določi, da se storilcu, ki ne plača globe, ne izda 
ali ne podaljša dovoljenje v upravnem postopku ali ne izda potrdilo 
iz uradne evidence s tistega upravnega področja, na katerem je 
bil storjen prekršek. Tega ukrepa ni mogoče določiti za potrdila in 
druge listine o dejstvih, o katerih se vodijo uradne evidence na 
področju osebnih stanj. 

Opomin 
21. člen 

(1) Opomin sme prekrškovni organ in sodišče izreči ža prekršek, 
storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno 
lahkega. 

(2) Opomin se sme izreči tudi, če je prekršek v tem, da ni bila 
izpolnjena predpisana obveznost, ali je bila s prekrškom 
povzročena škoda, storilec pa je pred izdajo odločbe oziroma 
sodbe o prekršku izpolnil predpisano obveznost oziroma popravil 
ali povrnil povzročeno škodo. 

Kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem 
veljavnosti vozniškega dovoljenja 

22. člen 

(1) Kazenske točke v cestnem prometu se predpišejo v višini od 
ene do osemnajstih točk za prekršek zoper varnost javnega 
prometa, s katerim je povzročena nevarnost za nastanek hude 
posledice oziroma z dejanjem nastane škodljiva posledica. 

(2) Kazenske točke v cestnem prometu se izrečejo vozniku, ki 
ima veljavno vozniško dovoljenje, izdano v Republiki Sloveniji, 
oziroma osebi, ki ji je začasno odvzeto vozniško dovoljenje. 

(3) Če voznik v času treh let doseže ali preseže osemnajst 
kazenskih točk v cestnem prometu, mu sodišče izreče 
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije 
motornih vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, ko je storil 
prekršek, s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk. 
Izrek sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni 
dopusten, če pretečeta dve leti od pravnomočnosti odločbe o 
prekršku, s katero so bile izrečene kazenske točke v cestnem 
prometu, zaradi katerih je storilec dosegel število kazenskih točk, 

ki ima za posledico prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. 
Za izrek sankcije se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o 
zastaranju izvršitve sankcije. 

(4) Z zakonom je lahko določeno, da se posameznim vrstam 
voznikov izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja 
pri večjem ali manjšem številu kazenskih točk v cestnem prometu. 

(5) V primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena vozniško 
dovoljenje preneha veljati s pravnomočnostjo odločbe, s katero 
je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

Prepoved vožnje motornega vozila 
23. člen 

(1) Za prekršek zoper varnost javnega prometa, s katerim je 
povzročena nevarnost za nastanek hude posledice oziroma z 
dejanjem nastane škodljiva posledica se sme predpisati sankcija 
prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije 
v trajanju od enega meseca do enega leta. 

(2) Čas trajanja sankcije iz prejšnjega odstavka se določi in se 
računa od vpisa v vozniško dovoljenje. Čas, ko je bila storilcu 
vzeta prostost, se ne všteva v čas trajanja te sankcije. 

(3) Če je sankcija iz prvega oziroma tretjega odstavka tega člena 
izrečena osebi, ki ima tuje dovoljenje za vožnjo motornega vozila, 
obsega ta sankcija prepoved vožnje motornega vozila določene 
vrste na ozemlju Republike Slovenije. 

Izgon tujca iz države 
24. člen 

(1) Sodišče sme izreči tujcu sankcijo izgona iz Republike Slovenije, 
če je bila z dejanjem povzročena nevarnost za nastanek hude 
posledice oziroma je z dejanjem nastala škodljiva posledica. 

(2) Izgon se izreče v trajanju od šest mesecev do petih let. 

(3) Trajanje sankcije iz prejšnjega odstavka se šteje od dneva 
izvršitve sodbe o prekršku. Čas, ko je bila storilcu v postopku 
odvzeta prostost, se ne všteje v čas trajanja te sankcije. 

Odvzem predmetov 
25. člen 

(1) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali pa 
so nastali s prekrškom, se smejo odvzeti, če so storilčeva last, 
ali če z njimi razpolaga pravna oseba, ki je storilec prekrška. 

(2) Predmeti iz prejšnjega odstavka se smejo vzeti, tudi če niso 
storilčeva last, ali z njimi ne razpolaga pravna oseba, ki je storila 
prekršek, če to terjajo splošna varnost, varovanje življenja in 
zdravja ljudi, varstvo okolja in ohranjanje narave, gospodarska 
razmerja ali razlogi morale, kot tudi v drugih primerih, ki jih določa 
zakon. S tem pa ni prizadeta pravica drugih, terjati odškodnino od 
storilca. 

(3) Z zakonom, ki določa prekršek, se sme določiti obvezen 
odvzem predmetov. 

(4) S posebnim zakonom se lahko določi način izvršitve odvzema 
predmetov. 

(5) V sodbi oziroma odločbi o prekršku se odloči, v skladu s 
posebnimi predpisi, ali naj se odvzeti predmeti uničijo, ali naj se 
izročijo ustreznemu organu oziroma organizaciji ali pa prodajo. 
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(6) Odvzeti predmet, ki je bil uporabljen ali namenjen za prekršek, 
se lahko vrne lastniku po predhodnem delnem uničenju, s čimer 
se prepreči njegova ponovna uporaba za storitev prekrška. 

Splošna pravila za odmero sankcije 
26. člen 

(1) Storilcu prekrška se odmeri sankcijo v mejah, ki so določene 
s predpisom za storjeni prekršek glede na težo prekrška in 
storilčevo malomarnost ali naklep. 

(2) Pri tem se upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na to, ali naj 
bo sankcija manjša ali večja (olajševalne in obteževalne 
okoliščine), zlasti pa: stopnjo storilčeve odgovornosti za prekršek, 
nagibe, iz katerih je prekršek storil, stopnjo ogrožanja ali kršitve 
zavarovane dobrine, okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen, 
prejšnje življenje storilca, njegove osebne razmere, njegovo 
obnašanje po storjenem prekršku, zlasti ali je poravnal škodo. 

(3) Pri odmeri globe se upošteva tudi storilčevo premoženjsko 
stanje, višino njegove plače, njegove druge dohodke, njegovo 
premoženje in njegove družinske obveznosti, pri prekrških s 
področja davkov in carin pa tudi sorazmerje višine globe z višino 
prikrajšane dajatve. 

(4) Sankcije, izrečene za prej storjeni prekršek, rii mogoče šteti 
za obteževalno okoliščino, če sta od dneva, ko je postala odločba 
oziroma sodba o prekršku pravnomočna do storitve novega 
prekrška pretekli več kot dve leti. 

(5) Pri odmeri globe pravni osebi in samostojnemu podjetniku se 
upošteva gospodarsko moč in prej izrečene sankcije. 

(6) V primerih, ko je z zakonom tako določeno, se lahko storilcu 
prekrška odpusti globo in druge sankcije. 

Stek 
27. člen 

(1) Če je storilec z enim dejanjem ali z več dejanji storil več 
prekrškov, o katerih še ni izdana odločba oziroma sodba, 
postopek pa teče pred istim organom oziroma sodiščem, se določi 
najprej sankcijo za vsak posamezni prekršek, nato pa se izrečejo 
kot enotna sankcija vse tako določene sankcije. 

(2) Če so za prekrške, storjene v steku, določene sankcije iste 
vrste, se izreče enotna sankcija, ki je enaka njihovemu seštevku, 
vendar enotna sankcija ne sme presegati dvakratne največje 
mere posamezne vrste sankcije po tem zakonu. 

(3) Če seštevek določenih kazenskih točk doseže število točk, 
za katere je določeno prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja, se v enotni sankciji izreče prenehanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja. 

Četrto poglavje 
ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE 

S PREKRŠKOM 

Odvzem premoženjske koristi 
28. člen 

(1) Nihče ne more obdržati premoženjske koristi, pridobljene s 
prekrškom ali zaradi njega. 

(2) Korist iz prejšnjega odstavka se odvzame z odločbo oziroma 
sodbo, s katero je bil storilec spoznan za odgovornega oziroma 
je bil postopek ustavljen, ker je v zakonu določeno, da se storilcu 
ne izreče sankcija za storjeni prekršek, oziroma mu je bil izrečen 
vzgojni ukrep. 

(3) Odvzem premoženjske koristi obsega odvzem denarja, 
predmetov in vsake druge premoženjske koristi, ki je bila 
pridobljena s prekrškom ali zaradi njega. Če to ni mogoče, se 
storilcu naloži, da mora plačati denarni znesek, ki ustreza 
pridobljeni premoženjski koristi. V opravičenih primerih se sme 
dovoliti, da se denarni znesek, ki ustreza pridobljeni premoženjski 
koristi, lahko plača tudi v obrokih, pri čemer pa rok plačila ne sme 
biti daljši od enega leta. 

(4) Premoženjska korist se odvzame po vrednosti v času storitve 
prekrška. Če je z zakonom, s katerim je določen prekršek, to 
predpisano, se lahko namesto premoženjske koristi odvzame 
razlika v ceni. 

(5) Glede odvzema premoženjske koristi, ki so jo druge osebe 
pridobile s prekrškom, se uporabljajo določbe kazenskega 
zakonika. 

Peto poglavje 
VZGOJNI UKREPI IN SANKCIJE ZA MLADOLETNIKE 

Uporaba posebnih določb za mladoletnike 
29. člen 

V postopku proti mladoletnim storilcem prekrškov se uporabljajo 
določbe tega in dvanajstega poglavja, druge določbe tega zakona 
pa le, če v tem poglavju ni drugače določeno. 

Izključitev odgovornosti otrok 
30. člen 

(1) Proti mladoletniku, ki ob storitvi prekrška še ni bil star štirinajst 
let (otrok), se ne smejo voditi postopki za prekrške in izreči 
sankcije za prekrške. 

(2) O dejanju, ki ima vse znake prekrška in ga stori otrok, 
prekrškovni organ obvesti osebo, ki je dolžna skrbeti zanj, po 
potrebi pa tudi pristojni organ socialnega varstva. 

Izrekanje sankcij mladoletnikom 
31. člen 

(1) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star 14 let, ni 
pa še dopolnil 16 let (mlajši mladoletnik), se smejo izreči le vzgojni 
ukrepi. 

(2) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star 16 let, ni 
pa še dopolnil 18 let (starejši mladoletnik), se smejo izreči le 
vzgojni ukrepi, izjemoma pa se mu sme Izreči globa in druge 
stranske sankcije. 

Namen vzgojnih ukrepov za mladoletnike 
32. člen 

Namen vzgojnih ukrepov je, da se z nasveti in opozorili, z 
varstvom in pomočjo mladoletnim storilcem prekrškov, in z 
razvijanjem njihove osebne odgovornosti zagotovita njihova vzgoja 
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in pravilen razvoj; namen drugih sankcij za mladoletnike pa tudi 
vplivati na mladoletne storilce prekrškov, da ne bi ponavljali 
prekrškov, kot tudi na druge mladoletnike, da ne bi delali prekrškov. 

Vrste vzgojnih ukrepov 
33. člen 

(1) Mladoletnemu storilcu prekrška se lahko izrečejo naslednji 
vzgojni ukrepi: 
- ukor; 
- navodila in prepovedi; 
- nadzorstvo. 

(2) Mladoletnemu storilcu se sme izreči samo eden od ukrepov iz 
prejšnjega odstavka. 

Izbira vzgojnega ukrepa 
34. člen 

Pri izbiri vzgojnega ukrepa je treba upoštevati mladoletnikovo 
starost, njegovo duševno razvitost, psihične lastnosti, njegova 
nagnjena, nagibe, iz katerih je storil prekršek, dotedanjo vzgojo, 
okolje in razmere, v katerih je živel, težo prekrška, ali mu je bil že 
prej Izrečen vzgojni ukrep ali globa in vse druge okoliščine, ki 
vplivajo na to, da bo najbolj dosežen namen vzgojnega ukrepa. 

Ukor 
35. člen 

(1) Ukor se izreče mladoletniku, kateremu ni potrebno izreči 
drugega vzgojnega ukrepa, zlasti pa, če je storil prekršek zaradi 
nepremišljenosti ali lahkomiselnosti. 

(2) Ob izreku ukora se mladoletniku prikaže škodljivost njegovega 
ravnanja in se ga opozori, da v bodoče ne sme delati prekrškov. 

Navodila in prepovedi 
36. člen 

(1) Sodišče izreče mladoletniku eno ali več navodil ali prepovedi, 
če je treba s primernimi ukrepi vplivati nanj in na njegovo vedenje. 

(2) Sodišče lahko izreče mladoletniku naslednja navodila in 
prepovedi: 
1. redno obiskovati šolo; 
2. opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalne 
skupnosti; 
3. opraviti preizkus znanja prometnih predpisov; 
4. prepoved vožnje motornega vozila pod pogoji, pod katerimi je 
mogoče to sankcijo izreči polnoletnim; 
5. obvezno obiskovanje vzgojne, poklicne, psihološke ali druge 
posvetovalnice. 

(3) Pri izbiri in izrekanju navodil in prepovedi sodišče praviloma 
upošteva mladoletnikovo pripravljenost za sodelovanje. 

(4) Navodila in prepovedi smejo trajati najdlje šest mesecev. 

(5) Sodišče lahko navodila in prepovedi med izvrševanjem 
spremeni ali odpravi, če bo s tem bolje dosežen namen vzgojnih 
ukrepov. 

(6) V okviru navodila iz 2. točke drugega odstavka tega člena 
sme sodišče določiti mladoletniku opravljanje del do največ 
štiridesetih ur v obdobju treh mesecev, in sicer tako, da ni moteno 
mladoletnikovo šolanje ali njegova zaposlitev. 

(7) Navodila iz 1. in 2. točke drugega odstavka tega člena pripravijo 
in njihovo izvajanje vodijo pooblaščeni organi socialnega varstva, 
pri njihovem izvrševanju pa sodeluje sodnik. 

(8) Spoštovanje navodil in prepovedi iz 3. točke in prepovedi iz 4. 
točke drugega odstavka tega člena nadzoruje policija. Če policija 
ugotovi, da mladoletnik prepovedi ne izpolnjuje, o tem obvesti 
sodišče. 

(9) Pri izvrševanju navodil iz drugega odstavka tega člena se ne 
sme prizadeti mladoletnikovo osebno dostojanstvo. 

(10) Če mladoletnik navodil ali prepovedi ne izpolnjuje, jih lahko 
sodišče nadomesti z izrekom vzgojnega ukrepa nadzorstva. 
Sodišče na to mladoletnika opozori, ko izreče navodila ali 
prepoved. 

Nadzorstvo 
37. člen 

(1) Če mladoletnik potrebuje strokovno pomoč In nadzorstvo in je 
potrebno trajneje vplivati na njegovo vzgojo, prevzgojo in pravilen 
razvoj, mu sodišče izreče nadzorstvo staršev, posvojiteljev, 
rejnika ali skrbnika, ali organa socialnega varstva. 

(2) Nadzorstvo staršev se izreče, če imajo starši, posvojitelji, 
rejnik ali skrbnik možnost izvrševati tako nadzorstvo. 

(3) Če starši, posvojitelji, rejnik ali skrbnik nimajo take možnosti 
se mladoletniku izreče nadzorstvo organa socialnega varstva. 

(4) Nadzorstvo po določbi drugega ali tretjega odstavka tega 
člena sme trajati najdlje eno leto; po šestih mesecih izvrševanja 
tega ukrepa pa lahko sodišče po uradni dolžnosti ali na predlog 
pooblaščenega organa socialnega varstva ustavi njegovo 
izvrševanje, če ugotovi, da je namen takega ukrepa že dosežen. 

(5) Med izvrševanjem tega ukrepa ostane mladoletnik pri svojih 
starših, posvojiteljih, rejniku ali skrbniku. 

Ustavitev izvrševanja vzgojnih ukrepov 
38. člen 

Če je preteklo od pravnomočnosti odločbe, s kalero so bila 
izrečena navodila ali prepovedi ali ukrep nadzorstva, več kakor 
šest mesecev, pa se ukrep ni začel izvrševati, odloči sodišče, ali 
naj se izrečeni ukrep izvrši. 

Globa 
39. člen 

(1) Starejšemu mladoletniku se izjemoma lahko izreče globa tedaj, 
če je v času storitve prekrška glede na svojo duševno razvitost 
mogel razumeti pomen prekrška, če so podani drugi pogoji za 
odgovornost za prekršek po določbah tega zakona, in če jo je po 
svojih premoženjskih razmerah zmožen plačati. 

(2) Starejšemu mladoletniku sme sodišče izreči globo le zaradi 
hujših posledic prekrška ali večje stopnje odgovornosti za 
prekršek, če ne bi bilo upravičeno uporabiti vzgojni ukrep. 

(3) Če starejši mladoletnik ne plača izrečene globe, se mu ne 
izreče uklonilni zapor. 
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Izrekanje vzgojnih ukrepov polnoletnim storilcem za 
prekrške, ki so jih storili kot mladoletniki 

40. člen 

(1) Vzgojni ukrep razen ukrep nadzorstva, se lahko izreče tudi 
polnoletnemu za prekršek, ki ga je storil kot mladoletnik, če bi bilo 
to glede na naravo prekrška, glede na njegove osebne lastnosti 
in druge okoliščine smotrno. 

(2) Ob pogojih iz prejšnjega člena se sme izreči tudi globa in 
stranske sankcije. 

(3) Če mladoletnik med postopkom postane polnoleten, se 
postopek o prekršku ustavi, če ne bi bilo smotrno izreči vzgojnega 
ukrepa in niso izpolnjeni pogoji za izrek sankcij iz prejšnjega 
odstavka. 

Izrek sankcije za prekrške v steku 
41. člen 

Če je storil mladoletnik več prekrškov v steku, presodi sodišče 
enotno vse prekrške in enotno izreče sankcijo. 

Šesto poglavje 
ZASTARANJE 

Zastaranje pregona 
42. člen 

(1) Postopek o prekršku ni dopusten, če pretečeta dve leti od 
dneva, ko je bil prekršek storjen. 

(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu postopek o 
prekršku ne sme začeti ali nadaljevati. 

(3) Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za 
postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Po vsakem 
pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar pa postopek o 
prekršku v nobenem primeru ni več mogoč, ko poteče dvakrat 
toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje postopka o 
prekršku. 

* 
(4) Zastaranje se pretrga tudi, če stori storilec v času, ko teče 
zastaralni rok, enako hud ali hujši istovrstni prekršek. 

Daljši rok za zastaranje 
43. člen 

Z zakonom, ki določa prekršek, se lahko predpiše za prekrške iz 
petega odstavka 17. člena tega zakona tudi daljši rok za zastaranje 
postopka o prekršku, kakor je predpisan s tem zakonom, vendar 
ne daljši od treh let. 

Zastaranje izvršitve sankcije 
44. člen 

(1) Izrečene sankcije za prekršek se ne smejo začeti izvrševati, 
če pretečeta dve leti od dneva, ko je odločba, s katero je bila 
sankcija izrečena, postala pravnomočna. 

(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu sankcije ne 
morejo izvrševati 

(3) Zastaranje pretrga vsako dejanje sodišča ali organa, 
pristojnega za izvršitev, ki meri na izvršitev sankcije. Po vsakem 

pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar pa se sankcije 
ne smejo začeti izvrševati po preteku štirih let od dneva, ko je 
odločba, s katero je bila sankcija izrečena, postala pravnomočna. 

DRUGI DEL 
POSTOPEK O PREKRŠKIH 

Sedmo poglavje 
SPLOŠNE DOLOČBE 

Organi za odločanje o prekrških 
45. člen 

(1) O prekrških odločajo prekrškovni organi in sodišča. 

(2) Prekrškovni organi so upravni in drugi državni organi in 
organizacije z javnimi pooblastili, ki izvajajo nadzorstvo nad 
izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški 
in organi lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi pooblaščeni 
za odločanje o prekrških. 

v 
(3) Sodišča so sodišča za prekrške prve in druge stopnje. 

(4) Vsi državni organi in nosilci javnih pooblastil morajo sodišču in 
prekrškovnim organom v postopku o prekršku dajati potrebno 
pomoč in podatke brezplačno, upravljalci zbirk osebnih podatkov 
pa brezplačno posredovati osebne podatke, ki so potrebni za 
ugotovitev dejstev v zvezi s postopkom in za izvršitev sankcij. 

Odločba 
46. člen 

(1) O storitvi prekrška in o sankciji odločita prekrškovni organ 
oziroma sodišče z odločbo, zoper katero so dopustna pravna 
sredstva, ki jih določa ta zakon. 

(2) Pomote v pisavi ali v številkah ali druge očitne pomote v 
odločbi lahko s sklepom popravi vsak čas po uradni dolžnosti ali 
na predlog udeležencev postopka prekrškovni organ ali sodišče, 
ki je odločbo izdalo. 

(3) Popravke, ki so bili napravljeni potem, ko je bila odločba 
udeležencem že poslana, je treba sporočiti udeležencem v pisni 
obliki. 

Stroški postopka 
47. člen 

Stroški postopka so izdatki, ki nastanejo v postopku za prekršek 
ali zaradi njega, in izdatki, nastali v zvezi z zavarovanjem potrebnih 
dokazov in hrambo zaseženih in odvzetih predmetov pred uvedbo 
postopka. 

Opredelitve pojmov 
48. člen 

Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem zakonu, imajo tale pomen: 
- "Kršitelj" je tisti, zoper katerega je začet postopek o prekršku 
pred prekrškovnim organom; 
- "Obdolženec" je tisti, proti kateremu je pred sodiščem za prekrške 
vložen obdolžilni predlog; 
- "Storilec" je splošni izraz za kršitelja, obdolženca in osebo, ki ji 
je bila izrečena sankcija za prekršek; 

poročevalec, št. 39 22 17. april 2002 



- "Oškodovanec" je tisti, čigar premoženjska ali osebna pravica 
je bila s prekrškom prekršena ali ogrožena. 

Osmo poglavje 
POSTOPEK ZA PREKRŠKE PREKRŠKOVNEGA 

ORGANA (HITRI POSTOPEK) 

Pristojnost in pooblastilo za postopek 
49. člen 

(1) Za določitev pristojnosti prekrškovnih organov in spore o 
pristojnosti se uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za 
sodišča. 

(2) V sporu o pristojnosti med prekrškovnimi organi z območja 
istega sodišča za prekrške prve stopnje odloča predsednik tega 
sodišča, med prekrškovnimi organi z območja različnih sodišč 
pa višje sodišče za prekrške. 

(3) Postopek pred prekrškovnim organom vodi in v njem odloča 
z zakonom ali podzakonskim aktom pooblaščena uradna oseba 
tega organa. 

(4) Pooblaščena uradna oseba iz prejšnjega odstavka mora imeti 
ustrezno stopnjo izobrazbe in biti usposobljena za izvrševanje 
pooblastil po tem zakonu. Vrsto in stopnjo izobrazbe ter vsebino 
strokovnega izpita za vodenje in odločanje v prekrškovnem 
postopku predpiše vlada. 

Začetek postopka o prekršku 
50. člen 

(1) Postopek o prekršku se začne po uradni dolžnosti, ko opravi 
prekrškovni organ v okviru svoje pristojnosti v ta namen 
kakršnokoli dejanje, ali z vložitvijo pisnega predloga oškodovanca, 
državnega tožilca ali državnega organa, organizacije z javnimi 
pooblastili ali lokalne skupnosti (predlagatelji). 

(2) Predlog mora vsebovati podatke o kršitelju prekrška (osebno 
ime, EMŠO, če je fizična oseba tujec, pa njene rojstne podatke, 
državljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče, za odgovorno 
osebo tudi zaposlitev, za pravno osebo pa ime in sedež ter matično 
številko, če teh ni, pa podatke, ki jih je lahko pridobil), opis prekrška 
in navedbo dejstev oziroma dokazov, ki kažejo na sum storitve 
prekrška. 

(3) Predlog se vloži pri pristojnem prekrškovnem organu. Če je 
predlog vložen pri drugem organu, ga ta takoj odstopi pristojnemu 
prekrškovnemu organu in o tem obvesti predlagatelja. 

Odločitev prekrškovnega organa 
51. člen 

(1) Prekrškovni organ po ugotovitvi pogojev za začetek postopka 
po uradni dolžnosti oziroma po prejemu predloga iz prejšnjega 
člena zbere dodatna obvestila in dokaze o prekršku. 

(2) Če prekrškovni organ ugotovi, da so podani zakonski pogoji 
za izvedbo postopka o prekršku, ga mora izvesti in sam izdati 
odločbo o prekršku (hitri postopek). 

(3) Če hitri postopek ni dovoljen, mora prekrškovni organ vložiti 
pri pristojnem sodišču obdolžilni predlog (redni sodni postopek). 

(4) Prekrškovni organ odloči, da ne bo izdal odločbe o prekršku 
oziroma vložil obdolžilnega predloga: 

- če iz zbranih dejstev in dokazov izhaja, da dejanje ni prekršek; 
- če je pregon zastaral, ali so podani drugi razlogi, ki izključujejo 
pregon; 
- če gre za prekršek neznatnega pomena, posebne okoliščine, 
nizka stopnja odgovornosti ali storilčeve osebne okoliščine pa 
kažejo, da postopek ne bi bil smotrn. 

(5) Odločitev iz prejšnjega odstavka in razlogi se zaznamujejo v 
spisu. O odločitvi, da ne bo izdal odločbe oziroma vložil obdolžilnega 
predloga in o razlogih mora prekrškovni organ v 30 dneh od 
odločitve pisno obvestiti predlagatelja. 

Hitri postopek 
52. člen 

(1) O prekrških se odloča po hitrem postopku, razen v primerih, 
ko zakon določa drugače. 

(2) Hitri postopek ni dovoljen: 
- če je z dejanjem nastala telesna poškodba; 
- če je za prekršek poleg globe predpisana stranska sankcija 

oziroma če prekrškovni organ ali predlagatelj postopka glede 
na naravo kršitve oceni, da so podani pogoji za izrek stranske 
sankcije po tem zakonu; 
če je potrebno odločiti o premoženjsko pravnem zahtevku; 

- proti mladoletnim storilcem prekrškov; 
za prekrške s področja obrambnih dolžnosti; 

- v drugih primerih, ko je z zakonom tako določeno. 

(3) Hitri postopek se lahko izvede tudi v primerih iz drugega 
odstavka tega člena, če zakon tako določa. V hitrem postopku ni 
mogoče izreči stranske sankcije izgona tujca iz države. 

(4) V hitrem postopku se storilcu izreče globa v znesku, v katerem 
je predpisana, če je predpisana v razponu, pa se izreče najnižja 
predpisana mera globe, če z zakonom ni določeno drugače. 

Opozorilo 
53. člen 

(1) Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa lahko 
namesto izreka globe, kršitelja ustno opozori, če je storjeni 
prekršek neznatnega pomena in če pooblaščena uradna oseba 
oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep. 

(2) Pooblaščena uradna oseba iz prejšnjega odstavka na kraju 
samem kršitelju pred opozorilom predoči storjeni prekršek. 

(3) Prekrškovni organ lahko vodi evidenco izrečenih opozoril. 

Prekršek neznatnega pomena 
54. člen 

Za prekršek neznatnega pomena šteje prekršek, za katerega je 
predpisana samo globa, ki je bil storjen v okoliščinah, ki ga delajo 
posebno lahkega in pri katerem ni nastala oziroma ne bo nastala 
škodljiva posledica. 

Postopek pred prekrškovnim organom 
55. člen 

(1) Prekrškovni organ po uradni dolžnosti brez odlašanja, hifro in 
enostavno ugotovi tista dejstva in zbere tiste dokaze, ki so potrebni 
za odločitev o prekršku. 

(2) Prekrškovni organ pred izdajo odločbe o prekršku kršitelja, ki 
se ob ugotovitvi ali obravnavanju prekrška ni mogel izjaviti o 
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prekršku in ni mogel biti poučen o pravicah iz tega odstavka, 
pisno obvesti o prekršku in pouči, da se lahko pisno izjavi o 
dejstvih oziroma okoliščinah prekrška v roku petih dni od prejema 
obvestila ter da mora navesti vsa dejstva in dokaze v svojo 
korist, ker jih sicer v postopku ne bo več mogel uveljavljati. 

Pisna odločba 
56. člen 

(1) Pisna odločba o prekršku mora imeti uvod, izrek, obrazložitev. 

(2) Uvod odločbe o prekršku obsega naziv prekrškovnega 
organa, ki jo je izdal, ime in priimek uradne osebe, ki je izdala 
odločbo o prekršku, ime in priimek kršitelja in morebitnega 
zagovornika, firmo oziroma ime in sedež odgovorne pravne osebe 
ter označbo prekrška, ki je predmet postopka. 

(3) Izrek odločbe o prekršku mora obsegati: osebne podatke 
kršitelja (osebno ime, EMŠO, če je fizična oseba tujec, pa njene 
rojstne podatke, državljanstvo, stalno oziroma začasno 
prebivališče, za odgovorno osebo tudi zaposlitev, za pravno 
osebo pa ime in sedež ter matično številko, če teh ni, pa podatke 
o kršitelju, ki so bili navedeni oziroma ugotovljeni v postopku), 
kratek opis dejanja, s katerim je storjen prekršek (kraj in čas 
storitve, način storitve, ter odločilne okoliščine) in izrek, da je 
kršitelj storil prekršek, pravno opredelitev prekrška z navedbo 
predpisa, ki določa prekršek s številčno označbo njegovega člena 
ter znesek globe in rok, v katerem jo je treba plačati, morebitne 
izrečene stranske sankcije, odločitev o odvzemu premoženjske 
koristi, o premoženjsko pravnem zahtevku ter o plačilu stroškov 
postopka. 

(4) V obrazložitvi odločbe o prekršku je treba kratko navesti 
izjavo kršitelja o dejanju ter dejstva in dokaze, na katere je 
prekrškovni organ oprl odločitev. 

(5) Odločba o prekršku mora imeti opozorilo o uklonilnem zaporu, 
oziroma da se bo neplačana globa prisilno izterjala, o možnosti 
nadomestitve uklonilnega zapora oziroma plačila z opravo 
določenih nalog, pouk o pravici do pravnega sredstva, roku in 
načinu vložitve, navedbo prekrškovnega organa pri katerem se 
pravno sredstvo vloži, ter številko, datum, podpis pooblaščene 
uradne osebe in uradni pečat prekrškovnega organa, ki jo je 
izdal. 

(6) Pouk o pravici do pravnega sredstva mora vsebovati opozorilo 
o zadržanju izvršitve sankcije, o pravici predlagati zadržanje 
izvršitve in opozorilo, da lahko sodišče na podlagi vložene zahteve 
za sodno varstvo v rednem sodnem postopku ugotovi dejansko 
stanje drugače, kakor prekrškovni organ in da v tem primeru 
glede pravne opredelitve prekrška in glede izrečene sankcije ni 
vezano na odločitev prekrškovnega organa (tretji odstavek 65. 
člena). 

(7) Pisna odločba o prekršku se vroči kršitelju in drugim osebam, 
ki imajo pravico do zahteve za sodno varstvo. 

Plačilni nalog in takojšnje plačilo 
57. člen 

(1) Če kršitelj prizna dejanje, ki se mu očita, ali če pooblaščena 
uradna oseba prekrškovnega organa prekršek osebno ugotovi, 
ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev in naprav, 
mu pooblaščena oseba izda plačilni nalog takoj na kraju prekrška. 

(2) Plačilni nalog, ki velja kot pisna odločba o prekršku, vsebuje: 
osebno ime ter naslov in EMŠO, če gre za tujca pa njegove 
rojstne podatke, podatke o zaposlitvi kršitelja, za pravno osebo 
pa ime in sedež ter matično številko, kraj in čas storitve prekrška, 
pravno opredelitev prekrška, znesek globe, številko računa za 
plačilo in pravni pouk, lahko pa tudi druge podatke v skladu s 
predpisi. 

(3) Šteje se, da storilec prekrška s podpisom prejema plačilnega 
naloga prekršek priznava, da je pripravljen plačati izrečeno globo 
in da se odpoveduje pravici do sodnega varstva. Pooblaščena 
uradna oseba mora o tem pred izdajo plačilnega naloga ustno 
seznaniti kršitelja. Pouk o posledicah iz tega odstavka je sestavni 
del pravnega pouka na plačilnem nalogu. 

(4) Kršitelj je dolžan plačati globo, določeno po tem členu, v osmih 
dneh od prejema plačilnega naloga na račun organa, ki je določen 
v plačilnem nalogu. Kršitelj, ki plača globo v tem roku, plača le 
polovico izrečene globe. Pouk o tej pravici je del pravnega pouka 
na plačilnem nalogu. 

(5) Če kršitelju plačilnega naloga ni mogoče vročiti takoj na kraju 
prekrška, se plačilni nalog pošlje po pošti, na kraju prekrška pa 
pusti obvestilo o prekršku, če okoliščine to omogočajo. Nalog 
vsebuje pouk o dolžnosti plačila globe po določbi prejšnjega 
odstavka oziroma pravici do ugovora v roku osmih dni in načinu 
njegove vložitve. O ugovoru odloči prekrškovni organ, pri čemer 
ugovor šteje kot izjava v hitrem postopku o prekršku. 

(6) V postopku, ki se konča z izdajo plačilnega naloga, se ne 
plačajo stroški postopka. 

(7) Če kršitelj globe ne plača v predpisanem roku in v določenem 
znesku,oziroma če v primeru iz petega odstavka tega člena ne 
vloži ugovora in ne plača globe v predpisanem roku in v določenem 
znesku, se pošlje plačilni nalog v izvršitev organu, ki je pristojen 
za izterjavo davkov, da ga prisilno izterja, brez predhodnega 
pisnega opomina. Pouk o prisilni izterjavi je sestavni del pravnega 
pouka na plačilnem nalogu. 

(8) Kršitelj, ki bi se lahko z odhodom zaradi prebivanja v tujini 
izognil plačilu globe, mora plačati globo takoj. O plačani globi se 
po določbah prejšnjega odstavka izda potrdilo, ki velja kot odločba 
o prekršku. Če kršitelj globe ne plača, se to zaznamuje na potrdilu, 
izjava kršitelja se šteje kot zahteva za sodno varstvo in ga policist 
s potrdilom privede pristojnemu sodišču za prekrške oziroma 
izvede vse potrebne ukrepe po tem zakonu za zagotovitev 
njegove navzočnosti in uspešno izvedbo postopka o prekršku. 

Smiselna uporaba zakona 
58. člen 

(1) Če v tem ali drugem zakonu ni drugače določeno se v hitrem 
postopku glede pristojnosti, zastopanja, jezika v postopku, vlog, 
vabil, zapisnikov, odločb, pregledovanja in prepisovanja spisov, 
rokov in narokov, vročanja in izločitve uradnih ose"b smiselno 
uporabljajo določila zakona o splošnem upravnem postopku. 

(2) Za osebno in hišno preiskavo, zaseg in odvzem predmetov, 
privedbo, pridržanje in varščino, pravice oškodovanca v 
postopku, združitve in izločitve postopka, stroške postopka se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o rednem sodnem 
postopku, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

(3) Hišno preiskavo sme odrediti le sodišče. 
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Deveto poglavje 
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO 

Pravica do zahteve za sodno varstvo 
59. člen 

(1) Zoper odločbo o prekršku, ki jo je na prvi stopnji izdal 
prekrškovni organ po hitrem postopku, se lahko vloži zahteva za 
sodno varstvo. Zahtevo lahko vloži oseba, ki ji je bila izrečena 
sankcija, njen zakoniti zastopnik oziroma zagovornik ter lastnik 
odvzetih predmetov. 

(2) Zahteva za sodno varstvo iz prejšnjega odstavka zadrži 
izvršitev odločbe o plačilu globe in stroškov postopka, razen če 
znesek z odločbo izrečene globe in stroškov postopka skupaj ne 
presega za posameznika 25.000 SIT, za pravno osebo in 
samostojnega podjetnika 500.000 SIT in za odgovorno osebo 
50.000 SIT. 

(3) Sodišče lahko na predlog vlagatelja vložen skupaj z zahtevo 
za sodno varstvo s posebnim sklepom zadrži izvršitev odločbe 
iz prejšnjega odstavka do njene pravnomočnosti, če vlagatelj 
zahteve izkaže, da bi mu zaradi izvršitve nastala nenadomestljiva 
škoda. Sklep se vroči vlagatelju po prekrškovnemu organu. 

(4) Zoper sklep o zavrnitvi predloga iz prejšnjega odstavka ni 
pritožbe. 

Rok za vložitev zahteve za sodno varstvo in 
pristojnost 

60. člen 

(1) Zahteva za sodno varstvo se lahko vloži v osmih dneh od 
vročitve odločbe o prekršku, pisno pri pristojnem prekrškovnem 
organu. 

(2) Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo je krajevno pristojno 
sodišče prve stopnje za prekrške, na območju katerega ima 
sedež prekrškovni organ, ki je izdal odločbo o prekršku. 

Vsebina zahteve za sodno varstvo in njen umik 
61. člen 

(1) Zahteva za sodno varstvo mora vsebovati podatke in 
navedbe, ki so s tem zakonom določeni za pritožbo zoper odločbo 
o prekršku (153. člen tega zakona). 

(2) Vlagatelj lahko zahtevo za sodno varstvo umakne do izdaje 
sodbe o prekršku. Umika zahteve ni mogoče preklicati. 

(3) Šteje se, da je oseba, ki ji je bila izrečena globa, zahtevo za 
sodno varstvo umaknila, če ni prišla na zaslišanje na sodišče, na 
katero je bila pravilno povabljena, izostanka pa ni opravičila. 

Razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo 
62. člen 

Odločbo prekrškovnega organa je mogoče izpodbijati z zahtevo 
za sodno varstvo: 
- če je bila z odločbo prekršena materialna določba tega zakona 
ali predpis, ki določa prekršek; 
- če je bila storjena kršitev določb postopka, ker ni odločil pristojni 
organ ali ker odločba nima vseh predpisanih sestavin; 
- zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, pri 
čemer se smejo v zahtevi navajati nova dejstva In predlagati novi 
dokazi le, če vlagatelj zahteve izkaže za verjetno, da jih brez 
svoje krivde ni mogel uveljaviti v hitrem postopku; 

- zaradi izrečenih sankcij, odvzema premoženjske koristi in 
stroškov postopka. 

Odločanje prekrškovnega organa 
63. člen 

(1) Zahteva za sodno varstvo ni dovoljena, če jo je vložila oseba, 
ki je po tem zakonu nima pravice vložiti, ali če se ugotovi, da je 
zahteva umaknjena ali da je bila po umiku ponovno vložena, ali če 
zahteva po zakonu ni dovoljena. 

(2) Nedovoljeno ali prepozno zahtevo za sodno varstvo 
prekrškovni organ zavrže s sklepom. 

(3) Zoper sklep o zavrženju je dovoljena zahteva za sodno 
varstvo, za katero se ne uporablja določba prejšnjega odstavka. 

(4) Prekrškovni organ po prejemu zahteve po potrebi glede na 
navedbe v zahtevi dopolni dokazni postopek. 

(5) Če prekrškovni organ ugotovi, da je zahteva pravočasna in 
utemeljena, lahko odločbo o prekršku odpravi in ustavi postopek 
ali jo nadomesti z novo odločbo in o tem obvesti storilca in osebo, 
ki je vložila zahtevo za sodno varstvo oziroma vroči novo odločbo. 

(6) Če prekrškovni organ odločbe ne odpravi ali nadomesti, jo s 
spisom in morebitnimi dodatnimi dokazi posreduje v odločitev 
pristojnemu sodišču. 

Preizkus pravočasnosti in dovoljenosti zahteve pri 
sodišču 
64. člen 

Prepozno ali nedovoljeno zahtevo za sodno varstvo sodišče s 
sklepom zavrže, če tega ni storil prekrškovni organ. 

Odločanje sodišča 
65. člen 

(1) Če sodišče spozna, da ni potrebno dopolnjevanje dokaznega 
postopka ter da niso podani razlogi iz 62. člena tega zakona, s 
sodbo zahtevo kot neutemeljeno zavrne. 

(2) Če sodišče spozna, da so podane kršitve iz prve in druge 
alineje 62. člena tega zakona oziroma da je za pravilno in popolno 
ugotovitev dejanskega stanja potrebno dopolniti dokazni postopek, 
s sodbo odpravi odločbo o prekršku in samo odloči o prekršku 
po določbah, ki veljajo za redni sodfii postopek o prekršku, pri 
čemer se odločba o prekršku šteje za obdolžilni predlog, 
prekrškovni organ pa ima položaj predlagatelja postopka. 

(3) Če je sodišče v rednem sodnem postopku na podlagi 
dopolnjenega dokaznega postopka dejansko stanje ugotovilo 
drugače, kakor prekrškovni organ, glede pravne opredelitve 
prekrška in glede izrečene sankcije ni vezano na odločitev 
prekrškovnega organa. 

(4) O plačilu stroškov postopka po zahtevi za sodno varstvo, ki 
nastanejo pri sodišču, odloči sodišče v skladu z določbami tega 
zakona, ki veljajo za stroške v rednem sodnem postopku. 

Pravica do pritožbe 
66. člen 

(1) Zoper sklep sodišča, s katerim je bila zahteva za sodno 
varstvo zavržena- in zoper sodbo, s katero je bila na podlagi 
dopolnjenega dokaznega postopka odločba prekrškovnega 
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organa spremenjena v škodo storilca, je dovoljena pritožba iz 
vseh razlogov, navedenih v 154. členu tega zakona. 

(2) Zoper druge odločbe sodišča za prekrške prve stopnje je 
pritožba dovoljena le, če je bila izrečena višja globa od najnižje 
predpisane mere za prekršek, stranska sankcija ali odvzem 
premoženjske koristi ali odločeno o premoženjskopravnem 
zahtevku, in sicer iz razlogov, navedenih v 62. členu oziroma 
154. členu tega zakona, razen glede zmotne in nepopolne 
ugotovitve dejanskega stanja in stroškov postopka. 

(3) Pritožbo se obravnava po določbah pritožbenega postopka v 
rednem sodnem postopku. 

Deseto poglavje 
REDNI SODNI POSTOPEK 

1.Temeljne določbe 

Smiselna uporaba določb zakona o kazenskem 
postopku 
67. člen 

Kolikor s tem zakonom ni drugače določeno, se v rednem 
postopku smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem 
postopku o: 
- jeziku v postopku, 
- vlogah in zapisnikih, 
- vračanju pisanj, - 
- rokih, 
- zaslišanju obdolženca, 
- zasliševanju prič, 
- izvedenstvu, 
- hišni in osebni preiskavi, 
- zasegu in odvzemu predmetov, 
- glavni obravnavi v skrajšanem postopku pred okrajnim 

sodiščem, 
- hrambi in upravljanju zaseženih predmetov in začasnem 

zavarovanju zahtevka za odvzem premoženjske koristi. 

Načelo materialne resnice 
68. člen 

(1) Sodišče mora po resnici in popolnoma ugotoviti vsa dejstva, 
pomembna za izdajo zakonite sodbe .o prekršku, razen v primeru 
obdolženčevega priznanja. Enako skrbno mora preiskati 
okoliščine in ugotoviti tako dejstva, ki obdolženca obremenjujejo, 
kakor tudi dejstva, ki so mu v korist. 

(2) Sodišče mora poskrbeti, da nevednost ali nepoučenost 
obdolženca in drugih udeležencev v postopku ni v škodo 
pravicam, ki jim gredo v postopku. 

Zaslišanje obdolženca 
69. člen 

(1) Preden se izda sodba o prekršku, mora biti obdolženec 
zaslišan o tistem, česar je obdolžen. 

(2) Če pravilno povabljeni obdolženec ne pride k zaslišanju in 
izostanka ne opraviči, lahko sodišče izreče sodbo o prekršku 
tudi brez njegovega zaslišanja, kadar spozna, da zaslišanje ni 
potrebno za pravilno odločitev. 

Postopek zoper pravno in odgovorno osebo 
70. člen 

(1) Zoper pravno osebo in odgovorno osebo oziroma 
samostojnega podjetnika in odgovorno osebo se vodi praviloma 
enoten postopek. 

(2) Če zaradi pravnih ali dejanskih ovir ni mogoče voditi postopka 
zoper odgovorno osebo, se vodi postopek le zoper pravno osebo 
oziroma samostojnega podjetnika. 

(3) Če je pravna oseba oziroma samostojni podjetnik prenehal 
obstajati, se vodi postopek le zoper odgovorno osebo. 

Prosta presoja dokazov 
71. člen 

Sodišče pri presoji dokazov ni vezano na nobena posebna 
formalna dokazna pravila in ne z njimi omejeno. 

Prepoved zlorabe pravic 
72. člen 

Sodišče si mora prizadevati, da izvede postopek brez 
zavlačevanja in da onemogoči sleherno zlorabo pravic, ki gredo 
udeležencem v postopku. 

Pridržanje obdolženca 
73. člen 

V postopku o prekršku se sme obdolženec pridržati, preden se 
izda sodba ali sklep o prekršku, če tako določa ta zakon. 

Pritožba 
74. člen 

(1) Zoper sodbo o prekršku, izdano na prvi stopnji, oziroma sklep, 
izdan na prvi stopnji, je dovoljena pritožba na višje sodišče, če ta. 
zakon ne določa drugače. 

(2) Zoper sodbo oziroma sklep višjega sodišča ni pritožbe. 

Pravna pomoč 
75. člen 

Če je treba posamezno dejanje opraviti izven območja sodišča, 
ki vodi postopek o prekršku, lahko ta zaupa njegovo izvršitev 
drugemu sodišču. 

Predhodno vprašanje 
76. člen 

(1) Če je uporaba predpisov o prekršku odvisna od predhodne 
odločitve o kakšnem pravnem vprašanju, ki je v pristojnosti 
kakšnega drugega organa, lahko sodišče, ki odloča v zadevi o 
prekršku, samo odloči tudi o tem vprašanju po določbah, ki veljajo 
za dokazovanje v postopku o prekršku. Odločitev o takšnem 
pravnem vprašanju v postopku o prekršku ima učinek samo za 
zadevo o prekršku, o kateri se je odločalo v tem postopku. 

(2) Sodišče ne more odločati o predhodnem vprašanju glede 
obstoja zakonske zveze ali ugotovitve očetovstva, obstoja 
kaznivega dejanja ali glede kakšnega drugega pravnega 
vprašanja, če zakon tako določa. 
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(3) Glede obstoja kaznivega dejanja je sodišče vezano na 
pravnomočno sodbo sodišča, s katero je bil obdolženec spoznan 
za krivega kaznivega dejanja. 

2. Krajevna pristojnost 

Krajevna pristojnost sodišč 
77. člen 

(1) Za postopek je pristojno sodišče, na katerega območju je bil 
prekršek storjen. 

(2) Za postopek o prekršku zoper tujo pravno osebo, ki ima 
podružnico v Republiki Sloveniji, je krajevno pristojno sodišče, na 
območju katerega je podružnica tuje pravne osebe; če tuja pravna 
oseba nima podružnice v Republiki Sloveniji, je za postopek o 
prekršku pristojno sodišče, na območju katerega je bil prekršek 
storjen. 

(3) Če je bil prekršek storjen na domači ladji ali na domačem 
letalu, je za postopek pristojno tisto sodišče, na območju katerega 
je domače pristanišče oziroma domače letališče, v katerem se je 
končalo potovanje storilca. Če je storilec član posadke, je za 
postopek pristojno tisto sodišče, na območju katerega je matično 
pristanišče ladje oziroma matično letališče letala. 

(4) Če je bil prekršek storjen s tiskom, je pristojno sodišče, na 
katerega območju je bil spis natisnjen. Če ta kraj ni znan ali je bil 
spis natisnjen v tujini, je pristojno sodišče, na katerega območju 
se tiskani spis razširja. 

(5) Če je po zakonu odgovoren pisec spisa, je pristojno tudi 
sodišče kraja, v katerem ima pisec stalno prebivališče, ali sodišče 
kraja, v katerem se je pripetil dogodek, na katerega se spis 
nanaša. 

(6) Določbe četrtega in petega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo tudi v primeru, če sta bila spis ali izjava objavljena po 
radiu ali televiziji, medmrežju in spletnih straneh. 

(7) Za prekršek, ki gaje storila vojaška oseba ali vojaški obveznik, 
ki služi vojaški rok, je ob pogojih iz četrtega odstavka 110. člena 
tega zakona pristojno sodišče, na katerega območju je poveljstvo 
matične vojaške enote storilca. 

(8) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena je v 
primerih iz 108. do 110. člena tega zakona za postopek pristojno 
tudi sodišče, po katerega odredbi ali na katerega območju je bil 
storilec prijet ali pridržan oziroma h kateremu je bil priveden. 

(9) Za izdajo odločbe o prenehanju veljavnosti vozniškega 
dovoljenja je pristojno sodišče, ki je odločalo o prekršku, zaradi 
katerega je storilec dosegel število kazenskih točk, ki ima za 
posledico prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

Pristojnost po stalnem oziroma začasnem 
prebivališču 

78. člen 

Če se pristojnost ne da določiti po kraju, kjer je bil prekršek, 

določen z zakonom, ali z uredbo Vlade Republike Slovenije, storjen, 
se določi po storilčevem stalnem oziroma začasnem prebivališču. 

Če je pristojnih več sodišč 
79. člen 

Če sta po 77. in 78. členu tega zakona pristojni za postopek o 
prekršku dve ali več sodišč, vodi postopek tisto sodišče, ki ga je 
prvo začelo, če se postopek še nI začel, pa sodišče, pri katerem 
je bil najprej predlagan začetek postopka. 

Pristojnost za udeležence 
80. člen 

(1) Sodišče, ki je pristojno za storilca, je pristojno tudi za 
udeležence. Zoper vse se praviloma vodi enoten postopek. Če je 
to smotrno, sme pristojno sodišče ločiti postopek zoper 
posamezne udeležence. 

(2) Če sta obdolžena pravna oseba in odgovorna oseba pravne 
osebe, je za oba storilca pristojno sodišče, ki je pristojno za 
pravno osebo. 

Odstop zadeve 
81. člen 

Sodišče, ki je pristojno za storilca prekrška, določenega z 
zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije, lahko izjemoma 
odstopi zadevo sodišču, na katerega območju storilec stalno ali 
začasno prebiva, če se bo tako lažje izvedel postopek. 

Spor o pristojnosti 
82. člen 

S) Sodišče mora po uradni dolžnosti paziti na krajevno pristojnost, 
e spozna, da je za postopek pristojno kakšno drugo sodišče, 

mora zadevo brez odlašanja odstopiti temu sodišču. 

(2) Če sodišče, kateremu je bila zadeva odstopljena po prejšnjem 
odstavku meni, da je pristojno tisto sodišče, ki mu je zadevo 
odstopilo, ali kakšno drugo sodišče, sproži postopek, da se odloči 
o sporu o pristojnosti. 

Odločanje v sporu o pristojnosti 
83. člen 

(1) V sporu o pristojnosti med sodišči za prekrške prve stopnje 
odloči višje sodišče za prekrške. 

(2) V sporu o pristojnosti med sodišči za prekrške in prekrškovnimi 
organi odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 

(3) Zoper sklep, s katerim je odločeno v sporu o pristojnosti, ni 
pritožbe. 

(4) Dokler se ne odloči v sporu o pristojnosti, mora vsak organ 
opravljati tista dejanja v postopku o prekršku, ki bi jih bilo nevarno 
odlašati. 
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3. Izločitev 

Razlogi za izločitev 
84. člen 

Sodnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti: 
1. če je s prekrškom oškodovan; 
2. če je z obdolžencem, zastopnikom pravne osebe, njunima 

zagovornikoma, predlagateljem, oškodovancem, njihovim 
zakonitim zastopnikom ali pooblaščencem v zakonski zvezi, 
ali zunajzakonski skupnosti, ali je z njim v krvnem sorodstvu 
v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti do četrtega 
kolena, ali v svaštvu do drugega kolena; 

3. če je z obdolžencem, zastopnikom pravne osebe, njunima 
zagovornikoma, predlagateljem ali oškodovancem v razmerju 
skrbnika, oskrbovanca, posvojitelja, posvojenca, rejnika ali 
rejenca; 

4. če je v isti zadevi o prekršku opravljal kakšno dejanje v zvezi 
z odkrivanjem prekrška ali sodeloval v postopku kot 
predlagatelj, zastopnik pravne osebe, zagovornik, zakoniti 
zastopnik ali pooblaščenec oškodovanca oziroma 
predlagatelja, ali če je bil zaslišan kot priča ali kot izvedenec; 

5. če je v isti zadevi sodeloval pri izdaji odločbe na prvi stopnji; 
6. če so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi 

nepristranskosti. 

Ravnanje ob izločitvi 
85. člen 

(1) Brž ko sodnik zve za kakšen razlog svoje izločitve iz 1. do 5. 
točke 84. člena tega zakona, mora prenehati z vsakim delom v tej 
zadevi in to sporočiti predsedniku sodišča, ki odredi, da se zadeva 
po pravilih sodnega reda dodeli drugemu sodniku. Če gre za 
izločitev predsednika sodišča, v tej zadevi kot predsednik odloča 
podpredsednik sodišča, če pa mora biti izločen tudi ta, si 
predsednik sodišča določi namestnika izmed sodnikov tega 
sodišča, če to ni mogoče, pa zahteva od predsednika višjega 
sodišča za prekrške oziroma predsednika Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije, naj mu določi namestnika. 

(2) Če sodnik misli, da so podane kakšne druge okoliščine, ki 
opravičujejo njegovo izločitev (6. točka 84. člena), sporoči to 
predsedniku sodišča, ki odloči o izločitvi. Do odločitve o izločitvi 
sme opravljati samo tista dejanja, ki bi jih bilo nevarno odlašati. 

Kdo lahko zahteva izločitev 
86. člen 

(1) Izločitev lahko zahtevajo tudi obdolženec ali zastopnik 
obdolžene pravne osebe ali predlagatelj postopka do izdaje sodbe 
o prekršku. 

(2) Izločitev sodnika višjega sodišča lahko zahtevajo osebe Iz 
prejšnjega odstavka v pritožbi zoper sodbo oziroma sklep. 

(3) Osebe iz prejšnjega odstavka morejo zahtevati izločitev le 
poimensko določenega sodnika, ki postopa v zadevi, oziroma 
sodnika višjega sodišča. 

(4) Stranka mora v zahtevi navesti okoliščine, zaradi katerih 
misli, daje podana kakšna zakonska podlaga za izločitev. V zahtevi 
za izločitev ne more znova navajati razlogov, ki jih je uveljavljala 
že v prejšnji zahtevi, ki pa je bila zavrnjena. 

Odločanje o izločitvi 
87. člen 

(1) O zahtevi za izločitev iz prejšnjega člena odloči predsednik 
sodišča. 

(2) O izločitvi vseh sodnikov sodišča prve stopnje, predsednika 
sodišča prve stopnje in o izločitvi sodnika višjega sodišča odloča 
predsednik višjega sodišča, o izločitvi predsednika višjega sodišča 
pa odloča predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. 

(3) Preden se izda sklep o izločitvi, je treba dobiti izjavo sodnika 
oziroma predsednika sodišča, po potrebi pa se opravijo tudi druge 
poizvedbe. 

(4) Zoper sklep, s katerim se ugodi zahtevi za izločitev, ni pritožbe. 
Sklep, s katerim se zahteva za izločitev zavrne, se lahko izpodbija 
samo v pritožbi zoper sodbo o prekršku. 

Opravljanje dejanj 
88. člen 

Ko sodnik zve, da je zahtevana njegova izločitev, mora takoj 
prenehati z vsakim nadaljnjim delom v tisti zadevi; če gre za 
izločitev iz 6. točke 84. člena tega zakona, pa sme do odločitve o 
zahtevi opravljati samo tista dejanja, ki bi jih bilo nevarno odlašati. 

Smiselna uporaba določb o izločitvi 
89. člen 

(1) Določbe o izločitvi sodnikov se uporabljajo smiselno tudi za 
zapisnikarje, tolmače, strokovnjake in za izvedence, če ni zanje 
določeno kaj drugega. 

(2) O izločitvi zapisnikarjev, tolmačev, strokovnjakov in izvedencev 
odloča sodnik, ki vodi postopek o prekršku. 

4. Obramba obdolženca 

Pravice obdolženca 
90. člen 

(1) Obdolženec ima pravico, da se zagovarja, predlaga dokaze 
in daje druge predloge, da vloži pritožbo in uporablja druga pravna 
sredstva. 

(2) Obdolženca je treba pred prvim zaslišanjem poučiti, da ima 
pravico vzeti si zagovornika in da je zagovornik lahko navzoč pri 
njegovem zaslišanju. 

(3) Zagovornika smejo najeti obdolžencu tudi njegov zakoniti 
zastopnik, zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski 
skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj, posvojenec, 
brat, sestra in rejnik. 

(4) Za zagovornika se sme vzeti samo odvetnik, njega pa lahko 
nadomešča odvetniški kandidat. 

(5) Zagovornik mora predložiti organu, pred katerim teče 
postopek, pooblastilo. Obdolženec lahko da zagovorniku 
pooblastilo tudi ustno na zapisnik pri organu, pred katerim teče 
postopek. 
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Zastopanje pravne osebe 
91. člen 

(1) Pravno osebo zastopa v postopku njen zastopnik, ki je 
upravičen za vsa dejanja, za katera je upravičen obdolženec. 

(2) Pravna oseba sme imeti samo enega zastopnika. 

(3) Vsaka pravna oseba v postopku mora imeti svojega 
zastopnika. 

(4) Sodnik mora vsakokrat ugotoviti identiteto zastopnika pravne 
osebe in njegovo upravičenost za zastopanje. 

Zastopnik pravne osebe 
92. člen 

(1) Zastopnik pravne osebe je tisti, ki jo je po zakonu, po aktu 
pristojnega državnega organa ali po statutu, aktu o ustanovitvi ali 
drugem splošnem aktu pravne osebe, upravičen zastopati. 

(2) Zastopnik tuje obdolžene pravne osebe je tisti, ki vodi njeno 
podružnico v Republiki Sloveniji, če ni za njenega zastopnika 
določen kdo drug, oziroma tisti, ki je upravljal prevozno sredstvo, 
s katerim je bil storjen prekršek. 

(3) Če pravno osebo ali podružnico tuje pravne osebe zastopa 
kolektivno več oseb, te izmed sebe določijo zastopnika. Če tega 
kljub pozivu sodnika ne storijo, ali v danem roku o tem pisno ne 
obvestijo sodnika, ga izmed njih določi sodnik. 

(4) Zastopnik ali osebe, ki kolektivno zastopajo pravno osebo, 
lahko pooblastijo za zastopanje koga drugega. Pooblastilo mora 
biti dano pisno ali ustno na zapisnik pri sodniku. 

(5) Če pravna oseba nima organa, ki bi bil pristojen določiti 
zastopnika, ali če v določenem roku ne obvesti sodišča, koga je 
določila za zastopnika, ga določi sodišče. 

Prepoved zastopanja pravne osebe 
93. člen 

(1) Zastopnik pravne osebe ne more biti, kdor je v isti stvari 
povabljen za pričo. V tem primeru pozove sodišče pravno osebo, 
da njen pristojni organ določi drugega zastopnika in v določenem 
roku o tem pisno obvesti sodnika. 

(2) Zastopnik obdolžene pravne osebe tudi ne more biti odgovorna 
oseba, zoper katero se vodi postopek za isti prekršek in ki navaja, 
da je ravnala po nalogu druge odgovorne osebe ali organa 
upravljanja. 

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena mora 
sodišče sporočiti to obdolženi pravni osebi oziroma podružnici 
tuje pravne osebe v Republiki Sloveniji, da določi drugega 
zastopnika. 

(4) Sodišče mora vselej opozoriti obdolženo pravno osebo 
oziroma podružnico tuje pravne osebe v Republiki Sloveniji, da je 
njen zastopnik hkrati odgovorna oseba, zoper katero se vodi v 
isti zadevi postopek za prekršek. 

Skupni zagovornik 
94. člen 

Obdolžena pravna oseba in obdolžena odgovorna oseba imata 
vsaka svojega zagovornika, lahko pa imata tudi skupnega 
zagovornika, če to dovoljujejo koristi obrambe vsakega izmed 
njiju. 

5. Druge določbe 

Oškodovanec in njegovo zastopanje 
95. člen 

(1) Oškodovanec ima pravico, da uveljavlja premoženjskopravni 
zahtevek, da predlaga dokaze in daje druge predloge, ter da 
izvršuje druge pravice, ki jih določa ta zakon. 

(2) Če je oškodovanec mladoletnik ali oseba, ki ji je popolnoma 
odvzeta poslovna sposobnost, je njegov zakoniti zastopnik 
upravičen dajati vse izjave in opravljati vsa dejanja, ki jih je po tem 
zakonu upravičen dajati oziroma opravljati oškodovanec. 
Oškodovanec, ki je dopolnil šestnajst let, je upravičen dajati izjave 
in opravljati dejanja v postopku. 

(3) Oškodovanec oziroma njegov zakoniti zastopnik smeta svoje 
pravice izvrševati tudi po pooblaščencu. 

Vabilo 
96. člen 

(1) Kdor mora biti osebno navzoč pri postopku, se povabi 
praviloma pisno. V vabilu je treba navesti ime sodišča, ki vabi; 
čas, kdaj naj povabljeni pride; zadevo, zaradi katere se vabi; kot 
kaj se vabi in opozorilo na posledice, če se vabilu ne bo odzval. 

(2) V izjemnih primerih se sme vabilo opraviti tudi ustno; to se 
zaznamuje v spisu. 

Odločbe 
97. člen 

V postopku o prekršku se izdajajo odločbe v obliki sodb in sklepov, 
če ta zakon ne določa, da se posamezne odločitve izdajajo v 
obliki odredb. 

Ustna naznanitev odločitve 
98. člen 

% 
(1) Odločitve se lahko naznanjajo obdolžencu ustno, če je navzoč. 

(2) Ustno naznanitev je treba vselej zaznamovati v zapisniku ali 
v spisu. Zaznamek o ustni naznanitvi sodbe o prekršku obsega 
sestavne dele iz 135. člena tega zakona. 

(3) Pri ustni naznanitvi odločitve je treba obdolženca opozoriti, da 
sme zahtevati njen prepis, in ga poučiti o pravici do pritožbe. Če 
obdolženec pri ustni naznanitvi zahteva, se mu izda prepis 
naznanjene odločitve. V tem primeru se rok za pritožbo šteje od 
dneva, ko mu je bil prepis vročen. 

(4) Nenavzočim se naznanjajo odločitve z vročitvijo potrjenega 
prepisa. Tudi v tem primeru se rok za pritožbo šteje od dneva 
vročitve. 

Odločanje višjega sodišča za prekrške 
99. člen 

(1) Višje sodišče izdaja odločbe po ustnem posvetovanju in 
glasovanju članov senata. Odločitev je sprejeta, če je zanjo 
glasovala večina članov senata. 

(2) Pri odločanju se najprej glasuje o predhodnih vprašanjih, nato 
pa o glavni stvari. Pri odločanju o glavni stvari se najprej glasuje, 
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ali je obdolženec storil prekršek in ali je zanj odgovoren; nato pa 
se glasuje o sankcijah za prekršek, o stroških postopka, o 
premoženjskopravnem zahtevku in o drugih vprašanjih, o katerih 
je treba odločiti. 

(3) Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje in glasuje 
zadnji. Njegova dolžnost je poskrbeti, da se vsa vprašanja 
vsestransko in popolnoma pretresejo. 

(4) Če so glasovi glede posameznih vprašanj, o katerih se glasuje, 
porazdeljeni na več različnih mnenj, tako da nobeno od njih nima 
večine, se vprašanja ločijo in glasovanje ponavlja, dokler se ne 
doseže večina. Če se na ta način ne doseže večina, se odločitev 
doseže tako, da se glasovi, ki so za obdolženca najneugodnejši, 
prištejejo glasovom, ki so od teh manj neugodni, dokler se ne 
doseže potrebna večina. 

(5) Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vprašanjih, ki jih 
postavi predsednik senata; vendar pa član senata, ki je glasoval 
za ustavitev postopka in ostal v manjšini, ni dolžan glasovati o 
sankciji. Če ne glasuje, se šteje, da se strinja z glasom, ki je za 
obdolženca najugodnejši. 

Posvetovanje in glasovanje 
100. člen 

(1) Posvetovanje in glasovanje je tajno. 

(2) V prostoru, v katerem je posvetovanje in glasovanje, smejo 
biti le člani senata in zapisnikar. 

Zapisnik o posvetovanju in glasovanju 
101. člen 

(1) O posvetovanju in glasovanju v postopku na drugi stopnji se 
sestavi poseben zapisnik. 

(2) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek 
glasovanja in sprejeto odločitev. 

(3) Ta zapisnik podpišejo vsi člani senata, od katerih je eden 
lahko hkrati tudi zapisnikar. Ločena mnenja se priložijo zapisniku 
o posvetovanju in glasovanju, če niso vpisana v sam zapisnik. 

(4) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v poseben 
ovitek. Ta zapisnik sme pregledati samo Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije, ko odloča o izrednem pravnem sredstvu. 

Pregledovanje spisov 
102. člen 

(1) Predlagatelj postopka, obdolženec in njegov zakoniti 
zastopnik, zastopnik obdolžene pravne osebe, zagovornik, 
oškodovanec, njegov pooblaščenec in njegov zakoniti zastopnik 
imajo pravico pregledovati in prepisovati spise in si ogledati 
dokazne predmete. 

(2) Če je postopek v teku, dovoljuje pregledovanje in prepisovanje 
spisov sodnik, ki vodi postopek, ko pa je postopek končan, dovoli 
to predsednik sodišča, ki je vodilo postopek oziroma delavec, ki 
ga on določi. 

(3) Pregled in prepis posameznih spisov se sme odreči, če je bila 
javnost izključena z ustne obravnave. Zoper tak sklep je dovoljena 
pritožba, ki ne zadrži njegove izvršitve. 

(4) Oškodovancu se sme odreči pregled in prepisovanje spisov 
in ogled predmetov, preden je bil zaslišan kot priča. 

6. Začetek in potek postopka 

Predlagatelj postopka 
103. člen 

(1) Postopek o prekršku se začne na obdolžilni predlog 
prekrškovnega organa. 

(2) Če prekrškovni organ ne začne postopka na predlog 
predlagateljev določenih s tem zakonom, lahko ti v 15 dneh po 
prejemu obvestila iz petega odstavka 51. člena tega zakona 
pristojnemu organu, ki po zakonu nadzoruje delo prekrškovnega 
organa predlagajo, da vloži obdolžilni predlog pred sodiščem. 
Odločitev tega organa je dokončna. 

(3) Obdolžilni predlog lahko vloži tudi državni tožilec. 

Prekršek, za katerega sodišče izve med postopkom 
104.člen 

Če sodišče med postopkom izve za prekršek, za katerega ni bil 
vložen predlog, sporoči to pristojnemu prekrškovnemu organu. 

Obdolžilni predlog 
105. člen 

(1) Obdolžilni predlog mora biti pisen. Obdolžilni predlog se vloži 
v toliko izvodih, kolikor jih je treba za sodišče in za osebe, zoper 
katere je sprožen postopek o prekršku. Le-tem se vroči predlog 
hkrati z vabilom. 

(2) Obdolžilni predlog mora vsebovati podatke o istovetnosti 
storilca (ime in priimek, enotna matična številka občana (v 
nadaljnjem besedilu: EMŠO), kraj rojstva, poklic, zaposlitev in 
naslov stalnega ali začasnega prebivališča za fizično osebo, če 
je fizična oseba tujec, pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke, 
za pravno osebo firmo in sedež ter matično številko; za odgovorno 
osebo pravne osebe pa tudi delo, ki ga opravlja), dejanski stan 
prekrška, čas in kraj storitve prekrška, predpis, ki določa 
prekršek, podatke o morebitni premoženjski koristi, dokaze, 
podatke o predlagatelju in podpis predlagatelja. Obdolžilni predlog 
za prekršek, za katerega se storilcu lahko izrečejo kazenske 
točke v cestnem prometu, mora vsebovati tudi podatke o 
vozniškem dovoljenju (številka vozniškega dovoljenja, upravna 
enota, ki ga je izdala, datum izdaje, kategorija motornih vozil, za 
katere je bilo vozniško dovoljenje izdano.) Upravljavci zbirk 
osebnih podatkov so dolžni predlagatelju postopka na njegovo 
zahtevo brezplačno posredovati podatke, ki so potrebni za sestavo 
in vložitev obdolžilnega predloga. Če ni mogoče ugotoviti 
istovetnosti storilca prekrška, se v obdolžilnem predlogu namesto 
osebnih podatkov navede opis osebe in fotografija oziroma 
posnetek. 

(3) Obdolžilni predlog zoper pravno osebo mora poleg sestavin, 
predpisanih v tem zakonu, vsebovati tudi firmo oziroma ime, s 
katerim pravna oseba v skladu s predpisi nastopa v pravnem 
prometu, ter njen sedež in podatke o odgovorni osebi. 

Postopek z obdolžilnim predlogom 
106. člen 

(1) Ko sodišče prejme obdolžilni predlog, oceni, ali so podani 
pogoji za postopek. Če ugotovi, da je predlog nepopoln ali 
nerazumljiv, zahteva od predlagatelja postopka, naj ga v petnajstih 
dneh dopolni oziroma popravi. Če tega predlagatelj postopka v 
roku ne stori, sodišče s sklepom zavrže obdolžilni predlog. 
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(2) Če sodišče oceni, da so izpolnjeni pogoji za začetek postopka, 
izvede postopek o prekršku po uradni dolžnosti. 

(3) Če sodišče ob obdolžilnem predlogu spozna, da ni pogojev za 
začetek postopka, s sodbo zavrne predlog, oškodovanca pd 
napoti, da lahko svoj premoženjskopravni zahtevek uveljavlja 
pred pristojnim sodiščem. 

(4) Pogojev za začetek postopka ni: 
- če dejanje ni prekršek; 
- če je podana okoliščina, ki izključuje odgovornost za prekršek; 
- če zaradi zastaranja postopek o prekršku ni več mogoč; 
- če je obdolžilni predlog vložil nepristojni organ oziroma oseba; 
- če je podan kakšen drug razlog, zaradi katerega po zakonu ni 

mogoče začeti postopka o prekršku. 

Združitev in izločitev postopka 
107. člen 

(1) Če je obdolženec z enim dejanjem ali z več dejanji storil več 
prekrškov, o katerih še ni bila izdana sodba, za vse prekrške pa 
je pristojno isto sodišče, se izvede praviloma enoten postopek in 
izda ena sama sodba o prekršku. Enoten postopek se izvede 
praviloma tudi zoper pravno osebo in odgovorno osebo, zoper 
obdolženca, sostorilca, napeljevalca in pomagača, razen če so 
podani zakonski razlogi, da se postopek vodi samo zoper enega 
izmed njih. 

(2) Sodišče lahko do izdaje sodbe o prekršku iz tehtnih razlogov 
ali zaradi smotrnosti odloči, da se postopek za posamezne 
prekrške ali zoper posamezne obdolžence, sostorilce, 
napeljevalce ali pomagače izloči iz enotnega postopka in dokonča 
posebej. 

(3) O združitvi in izločitvi postopka izda sodišče sklep, zoper 
katerega ni pritožbe. 

7. Ukrepi za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti in 
za uspešno izvedbo postopka o prekršku 

Pridržanje 
108. člen 

(1) Če je podan utemeljen sum, da je obdolženec storil prekršek, 
sme sodnik do izdaje sodbe o prekršku, odrediti njegovo 
pridržanje, če ni mogoče ugotoviti njegove istovetnosti ali če nima 
prebivališča v Republiki Sloveniji, upravičen pa je sum, da bo 
zbežal ali če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko 
izognil odgovornosti za hujši prekršek. 

(2) Obdolženec, ki je pridržan, mora biti v materinem jeziku ali 
jeziku, ki ga razume, takoj obveščen o razlogih za pridržanje. 
Takoj mora biti tudi poučen, da ni dolžan ničesar izjaviti, da ima 
pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki si ga lahko 
svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ na njegovo zahtevo 
dolžan o pridržanju obvestiti njegove najbližje oziroma delodajalca, 
če je tuj državljan pa na njegovo zahtevo tudi konzulat njegove 
države. Obdolžencu mora biti takoj, najkasneje pa v treh urah 
vročen pisni sklep o razlogih za odvzem prostosti s pravnim 
poukom. Dokler traja pridržanje ima obdolženec pravico do 
pritožbe zoper sklep, ki pa ne zadrži odvzema prostosti. O pritožbi 
mora odločiti senat pristojnega okrožnega sodišča (šesti odstavek 
25. člena ZKP) v oseminštiridesetih urah. 

(3) Če obdolženec ni bil poučen po prejšnjem odstavku tega 
člena ali ta pouk ni zapisan, sodišče ne sme opreti svoje odločbe 
na njegovo izpovedbo, dano v času, ko mu je bila vzeta prostost. 

(4) Pridržanje sme trajati največ štiriindvajset ur od tiste ure, ko je 
bil obdolženec pridržan. ,V tem času ga je treba zaslišati in izdati 
sodbo o prekršku ali pa ga izpustiti. 

(5) Za pridržanje obdolženca se smiselno uporabljajo določila 
zakona, ki ureja kazenski postopek o izvrševanju pripora, če s 
tem zakonom ni drugače določeno. 

Pridržanje osebe pod vplivom alkohola ali drugih 
psihoaktivnih snovi 

109. člen 

(1) Sodnik sme odrediti, da se pridrži storilec, ki ga pod vplivom 
alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi zalotijo pri prekršku, če je 
nevarnost, da bo še naprej delal prekrške. Pridržati se sme, 
dokler se ne iztrezni oziroma ni sposoben obvladovati svojega 
ravnanja, vendar največ dvanajst ur. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko pridržanje odredi tudi 
policist. 

(3) Glede pridržanja po prejšnjih odstavkih veljajo smiselno 
določbe 108. in 110. člena zakona. 

(4) Za osebo pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi se šteje 
oseba, za katero je to v skladu z zakonom ugotovljeno z uporabo 
ustreznih tehničnih sredstev in naprav, ali če iz njenega videza, 
ravnanja, psihofizičnega stanja ter drugih okoliščin izhaja, da ni 
zmožna obvladovati svojega ravnanja. 

Privedba osebe, zalotene pri prekršku 
110. člen 

(1) Policisti smejo tudi brez odredbe sodnika, privesti tistega, ki 
so ga zalotili pri prekršku. To smejo storiti, če nI mogoče ugotoviti 
storilčeve istovetnosti, ali če ta nima prebivališča, ali če bi se z 
odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil odgovornosti za 
prekršek, ali če so okoliščine, ki opravičujejo oceno, da bo storilec 
nadaljeval s prekrškom, ali da ga bo ponovil. Storilca prekrška je 
treba v takem primeru privesti brez odlašanja k pristojnemu 
sodišču. 

(2) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka storilec zaloten pri 
prekršku v času, ko sodišče ne dela, in če so okoliščine, ki 
kažejo na nevarnost, da bo pobegnil ali da bo nadaljeval s 
prekrškom ali prekršek ponovil, ga sme policist pridržati; pridržanje 
traja, dokler ni mogoče storilca privesti k pristojnemu sodniku za 
prekrške, vendar pa najdalj dvanajst ur. 

(3) Obdolženec, ki je pridržan, mora biti v materinem jeziku ali 
jeziku, ki ga razume, takoj obveščen o razlogih za pridržanje. 
Takoj mora biti tudi poučen, da ni dolžan ničesar izjaviti, da ima 
pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki si ga lahko 
svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ na njegovo zahtevo 
dolžan o pridržanju obvestiti njegove najbližje. Če traja pridržanje 
več kot tri ure, mora biti obdolženec s pisnim sklepom obveščen 
o razlogih za odvzem prostosti. Dokler traja pridržanje ima 
obdolženec pravico do pritožbe zoper sklep, ki pa ne zadrži 
odvzema prostosti. O pritožbi mora odločiti senat pristojnega 
okrožnega sodišča v oseminštiridesetih urah. 

(4) Če obdolženec ni bil poučen po prejšnjem odstavku tega 
člena ali ta pouk ni zapisan, sodišče ne sme opreti svoje odločbe 
na njegovo izpovedbo, dano v času, ko mu je bila vzeta prostost. 

(5) Pooblastila, ki jih imajo po tem in prejšnjem členu policisti, 
imajo v primerih, ko je prekršek storila vojaška oseba v vojaškem 
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objektu ali njegovem okolišu ali na območju vojaškega tabora ali 
na območju, kjer potekajo vojaške vaje, v vojaškem kopenskem 
vozilu, v vojaški ladji ali v vojaškem zračnem plovilu, pooblaščene 
osebe obveščevalno varnostne službe ministrstva, pristojnega 
za obrambo, in vojaške policije. 

Obvestitev o pridržanju 
111. člen 

(1) Sodnik oziroma policist, ki je odredil pridržanje, mora na zahtevo 
pridržanega obvestiti o pridržanju njegovo družino. O pridržanju 
se obvesti na zahtevo pridržanega tudi njegovega delodajalca 
oziroma konzulat tuje države, če je treba kaj ukreniti za varstvo 
ali preskrbo otrok in drugih družinskih članov, za katere skrbi 
pridržani, pa tudi pristojni center za socialno delo. 

(2) O pridržanju vojaške osebe se po uradni dolžnosti obvesti 
vojaško enoto oziroma poveljstvo, kateremu vojaška oseba 
pripada. 

Vštevanje časa pridržanja 
112. člen 

(1) Čas, ko je bil obdolženec pridržan, preden je bila izdana sodba 
o prekršku, se obdolžencu všteje v globo. Pri tem se pridržanje, 
ki je trajalo dvanajst ur ali manj všteje v globo v višini 5.000 SIT. 
Pridržanje, ki je trajalo več kot dvanajst ur, pa šteje za 10.000 SIT 
globe. 

(2) Obdolžencu, ki je bil med kazenskim postopkom v priporu, se 
všteje čas pripora v globo, izrečeno za prekršek, če ni bil obsojen 
za kaznivo dejanje, za isto dejanje pa mu je bila izrečena globa v 
postopku o prekršku, pri čemer se en dan pripora šteje za 
10.000,00 SIT globe. 

Varščina 
113. člen 

(1) Če se začne postopek o prekršku zoper obdolženca, ki nima 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa bi rad pred koncem 
postopka zapustil Republiko Slovenijo, ali če začasno prebiva v 
tujini, kakor tudi, ko se je bati, da bi se lahko z begom izognil 
odgovornosti za prekršek, sme sodnik na njegov predlog odločiti, 
da položi osebno ali kdo drug zanj varščino. 

(2) Če je potrebno, zahteva sodnik od obdolženca, naj določi 
svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve. 

(3) Varščine ni mogoče določiti, preden obdolženec ni zaslišan. 

(4) Varščina se vselej glasi na denarni znesek, ki se določi glede 
na težo prekrška, višino povzročene škode, osebne in družinske 
razmere obdolženca ter glede na premoženjske razmere tistega, 
ki jo daje. Varščina se lahko položi v gotovini, vrednostnih papirjih, 
dragocenostih ali v drugih premičnih stvareh večje vrednosti, ki 
jih je lahko vnovčiti ali hraniti. 

(5) Če je postopek z odločbo ustavljen, se položena varščina 
vrne. 

(6) Če obdolženec pobegne ali se brez opravičenega razloga ne 
odzove vabilu, sodišče odloči, da gre varščina v proračun 
Republike Slovenije. 

(7) Če storilec prekrška po pravnomočnosti sodbe o prekršku 
ne plača izrečene globe, ali ne poravna povzročene škode ali 

stroškov postopka, se iz položene varščine poravnajo globa, 
ugotovljena škoda, pridobljena premoženjska korist in stroški 
postopka, presežek pa se vrne. 

(8) O položitvi varščine in njeni vrnitvi izda sodnik poseben sklep. 

8. Dokazovanje 

Zaslišanje obdolženca 
114. člen 

(1) Obdolženec se zasliši praviloma ustno. Obdolžencu se pove, 
česa je obdolžen, nato pa se vpraša, kaj lahko navede v svoj 
zagovor; pri tem se mu pove, da se ni dolžan zagovarjati in tudi ne 
odgovarjati na vprašanja, če pa se zagovarja, pa ni dolžan 
izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje ali priznati odgovornosti za 
prekršek. Pri zaslišanju se mu lahko dovoli, da uporablja svoje 
zapiske. 

(2) Če se obdolženec noče zagovarjati ali noče odgovarjati na 
posamezna vprašanja, ga je treba poučiti, da si utegne s tem 
otežiti zbiranje dokazov za svojo obrambo. 

(3) Ko se obdolženec prvič zasliši, ga je treba najprej vprašati za 
osebne podatke: ime in priimek, dan, mesec, leto in kraj rojstva, 
poklic, zaposlitev, stanovanje, zakonsko stanje in število otrok, 
državljanstvo, šolsko izobrazbo, premoženjske razmere, ali je 
že bil kdaj kaznovan za kaznivo dejanje ali za prekršek, kdaj in 
zakaj, ali je v kazenskem postopku, ali je zoper njega začet 
postopek še za kakšen drugi prekršek in če je mladoleten, kdo je 
njegov zakoniti zastopnik. Obdolženca je treba poučiti, da mora 
takoj sporočiti vsako spremembo naslova ali nameravano 
spremembo prebivališča, ter ga opozoriti na posledice, če ne bo 
tako ravnal. 

(4) Obdolženca se pouči, da je lahko navzoč pri izvajanju dokazov, 
in da ga bo sodišče na njegovo zahtevo povabilo k posameznim 
procesnim dejanjem. 

(5) Pouk iz prejšnjih odstavkov tega člena in izjava se vpišeta v 
zapisnik. 

(6) Sodnik lahko zahteva od obdolženca, naj poda svoj zagovor 
pisno, če spozna, da glede na pomen prekrška in podatke, ki so 
navedeni v predlogu, ni potrebno neposredno ustno zaslišanje, 
pri čemer je treba obdolženca poučiti o njegovih pravicah in 
dolžnostih iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena. 

(7) V primeru iz prejšnjega odstavka obdolženec lahko odkloni 
pisni zagovor in zahteva ustno zaslišanje. 

Vabilo 
115. člen 

(1) Navzočnost obdolženca pri zaslišanju v postopku o prekršku 
se zagotovi z vabilom. Vabilo pošlje sodišče, ki vodi postopek o 
prekršku. 

(2) Obdolžencu je treba v vabilu povedati, česa je obdolžen in ali 
se mora zaradi zaslišanja zglasiti osebno ali pa sme podati svoj 
zagovor pisno. Obdolženca, ki je povabljen, da pride osebno, je 
treba v vabilu opomniti, da bo odrejena privedba, če se ne bo 
odzval vabilu. Če za pravilno odločitev ni nujno, da bi bil obdolženec 
zaslišan, ga je treba v vabilu opomniti, da bo sodba o prekršku 
izdana brez njegovega zaslišanja, če se vabilu ne bo odzval. 
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Privedba 
116. člen 

(1) Če se pravilno povabljeni obdolženec ne zglasi na vabilo In 
svojega izostanka ne opraviči, ali če mu ni bilo mogoče vročiti v 
redu vabila, iz okoliščin pa je očitno, da se mu obdolženec izmika, 
njegova navzočnost pa je potrebna za pravilno odločitev, se odredi 
privedba. Privedbo je mogoče odrediti samo v primeru, kadar je 
bilo v vabilu rečeno, da se mora obdolženec osebno zglasiti. 

(2) Privedba se odredi pismeno. V odredbi je potrebno navesti 
ime in priimek obdolženca, ki naj se privede, datum rojstva, 
prebivališče obdolženca, zadevo, v kateri se odreja privedba in 
razlog, zaradi katerega je odrejena privedba. Odredba mora imeti 
uradni pečat in podpis sodnika, ki je privedbo odredil. Izvršitev 
odredbe se prepusti policiji. 

(3) Privedba se sme odrediti tudi brez poprejšnjega vabila, če pri 
prekršku zaloten obdolženec ne more dokazati, kdo je, ali če 
nima stalnega prebivališča. 

Zaslišanje zastopnika pravne osebe 
117. člen 

Za zaslišanje zastopnika obdolžene pravne osebe se smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na zaslišanje 
obdolženca. Pred njegovim zaslišanjem je treba preveriti, ali je 
pooblaščen, da zastopa obdolženo pravno osebo. 

Priznanje prekrška 
118. člen 

Če obdolženec prizna storitev prekrška in je priznanje jasno ter 
popolno, sodišču ni potrebno zbirati še drugih dokazov. 

Zaslišanje prič 
119. člen 

Pričo zasliši sodišče, pri katerem se vodi postopek o prekršku, 
razen če priča ne živi na njegovem območju; v tem primeru opravi 
zaslišanje sodišče, na katerega območju priča prebiva. 

Ogled 
120. člen 

(1) Če si je za ugotovitev ali razjasnitev kakšnega pomembnega 
dejstva potrebno kaj osebno ogledati, se opravi ogled. 

(2) Sodišče, ki je odredilo ogled, določi, kdo naj se povabi k 
ogledu. 

Izvedenstvo 
121. člen 

Po končanem izvedenskem delu, pri katerem nista bila navzoča, 
je treba obdolženca in oškodovanca obvestiti, da je bilo delo 
opravljeno in da lahko pregledata zapisnik oziroma pisni izvid in 
mnenje. 

Psihiatrični pregled obdolženca 
122. člen 

Če nastane sum, da je pri obdolžencu zaradi trajne ali začasne 
duševne bolezni, začasnih duševnih motenj, duševne zaostalosti 
ali zaradi kake druge trajne ali hude duševne motenosti prištevnost 
izključena, se odredi psihiatrični pregled obdolženca. 

Zaseg predmetov 
123. člen 

(1) Predmeti, ki se po prvem in drugem odstavku 25. člena tega 
zakona vzamejo, se smejo zaseči še pred izdajo sodbe o 
prekršku. 

(2) Zaseg odredi z odredbo sodnik, ki vodi postopek o prekršku. 
Tistemu, ki se mu predmeti zasežejo, je treba izročiti overjen 
prepis odredbe. 

(3) S predpisi, ki določajo prekrške, se lahko pooblastijo uradne 
osebe prekrškovnih organov, da smejo zaseči predmete iz prvega 
in drugega odstavka 25. člena tega zakona, kadar uradno zvedo 
za prekršek. Ti organi morajo zasežene predmete takoj oddati 
sodišču, ki je pristojno za postopek o prekršku, sodišče pa je 
dolžno zasežene predmete takoj sprejeti, če ni v predpisu o 
prekršku drugače določeno. Če predmeti niso v kraju omenjenega 
organa, mu morajo zaseg takoj naznaniti, obenem pa poskrbeti 
za hrambo predmetov, dokler sodišče, ki je pristojno za postopek 
o prekršku, ne Izda odredbe o tem. 

(4) Tistemu, ki se mu zasežejo predmeti, je treba dati potrdilo z 
natančnim popisom zaseženih predmetov. 

(5) Če je predmet pokvarljiv ali je njegova hramba zvezana s 
prevelikimi stroški, odredi sodišče, ki je pristojno za postopek o 
prekršku, da se tak predmet proda. 

(6) Sodišče, ki je pristojnp za postopek o prekršku, lahko na 
ugovor prizadetega ali po uradni dolžnosti, odredi vrnitev 
zaseženih predmetov glede "na okoliščine zadeve lastniku ali 
tistemu, ki so mu bili zaseženi, razen če je odvzem predmetov po 
zakonu obvezen. 

9. Prekinitev postopka 

Prekinitev postopka 
124. člen 

(1) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, s sklepom prekine 
postopek: 
- če se ne ve za obdolženčevo prebivališče, če je obdolženec na 

begu, ali če je sicer nedosegljiv državnim organom, ali če je v 
tujini za nedoločen čas; 

- če je obdolženec začasno duševno zbolel ali je pri njem nastala 
začasna duševna motnja. 

(2) Pred prekinitvijo postopka se zberejo vsi dokazi o prekršku in 
o odgovornosti obdolženca, do katerih je mogoče priti. 
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(3) Prekinjeni postopek se nadaljuje, ko prenehajo razlogi, ki so 
povzročili prekinitev. 

(4) O prekinitvi in nadaljevanju postopka se obvesti oškodovanec. 

10. Ustna obravnava 

Ustna obravnava 
125. člen 

(1) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, določi ustno obravnavo, 
če je to potrebno za razjasnitev stvari. 

(2) Na ustno obravnavo se povabijo obdolženec, njegov 
zagovornik, priče in po potrebi tudi izvedenec. Če je obdolžena 
pravna oseba, se na ustno obravnavo povabi njen zastopnik. 

(3) Dan ustne obravnave se sporoči tudi predlagatelju postopka 
in oškodovancu. 

Ustna obravnava v odsotnosti obdolženca 
126. člen 

(1) Sodnik, ki vodi postopek, lahko odloči, da bo ustna obravnava 
v odsotnosti obdolženca, ki je bil v redu povabljen, če je bil prej 
zaslišan, sodnik pa spozna, da njegova navzočnost ni nujna za 
pravilno ugotovitev stanja stvari. Pod enakimi pogoji je lahko ustna 
obravnava tudi v odsotnosti v redu povabljenega zastopnika 
obdolžene pravne osebe. 

(2) Ustna obravnava se opravi tudi, če nanjo ne pride v redu 
povabljeni zagovornik obdolženca. 

Javnost ustne obravnave 
127. člen 

(1) Ustna obravnava je javna. 

(2) Na ustni obravnavi smejo biti navzoče polnoletne osebe. 

(3) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, lahko od začetka pa do 
konca ustne obravnave po uradni dolžnosti ali pa na predlog 
obdolženca, vselej pa po njegovem zaslišanju, odloči, da se izključi 
javnost celotne ali dela ustne obravnave, če je to potrebno za 
varovanje tajnosti, varstva javnega reda, morale, varstva 
osebnega ali družinskega življenja obdolženca ali oškodovanca 
ali koristi mladoletnika, ali če bi po mnenju sodnika javnost 
škodovala interesom pravičnosti. 

(4) Izključitev javnosti ne velja za obdolženca, njegovega 
zakonitega zastopnika in zagovornika, zastopnika pravne osebe, 
predlagatelja postopka, oškodovanca, njegovega zakonitega 
zastopnika in njunega pooblaščenca. 

(5) O izključitvi javnosti odloči sodnik s sklepom, ki mora biti 
obrazložen in javno razglašen. 

(6) Sklep o izključitvi javnosti se sme izpodbijati samo v pritožbi 
zoper sodbo o prekršku. 

Začetek ustne obravnave 
128. člen 

Ustna obravnava se začne z naznanitvijo glavne vsebine 
predmeta postopka. Nato se začne zaslišanje obdolženca; če 
sta obdolžena pravna oseba in odgovorna oseba, se zasliši najprej 
zastopnik pravne osebe, nato pa odgovorna oseba, nato se izvaja 
dokazni postopek z zaslišanjem prič, izvedencev in z izvedbo 
drugih dokazov. 

Predlaganje dokazov na obravnavi 
129. člen 

(1) Obdolženec in njegov zagovornik, zastopnik in zagovornik 
obdolžene pravne osebe, predlagatelj postopka ter oškodovanec 
imajo pravico med obravnavo predlagati dokaze in dajati predloge, 
z dovoljenjem sodnika, ki vodi postopek, pa lahko postavljajo tudi 
vprašanja osebam, ki se zaslišujejo. 

(2) Na ustni obravnavi pripada zadnja beseda vedno obdolžencu 
oziroma zastopniku obdolžene pravne osebe. 

11. Redovna globa 

Globa za kršitev postopka 
130. člen 

(1) Priči ali izvedencu, ki brez opravičenega razloga noče pričati 
oziroma opraviti izvedenskega dela, se izreče globa do 100.000 
SIT. 

(2) Če oseba iz prejšnjega odstavka globe ne plača, lahko sodnik, 
ki vodi postopek, odredi, da se globa prisilno izterja. 

(3) Pritožba zoper sklep o globi ne zadrži njene izvršitve, sodnik 
pa lahko sklep o globi tudi prekliče. 

Globa za nedostojno obnašanje 
131. člen 

(1) Kdor se med postopkom kljub opominu nedostojno obnaša ali 
ovira delo, se kaznuje z globo do 100.000 SIT. 

(2) Pritožba zoper sklep o globi ne zadrži njene izvršitve, sodnik 
pa lahko sklep o globi tudi prekliče. 

(3) Če se obdolženec kljub opominu nedostojno obnaša ali ovira 
delo, se sme odrediti, da se obdolženec odstrani iz prostora, v 
katerem se opravlja dejanje v postopku, ne sme pa se izreči 
globa. 
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12. Sodba o prekršku 

Izdaja sodbe o prekršku 
132. člen 

(1) Postopek o prekršku na prvi stopnji se konča z izdajo sodbe 
o prekršku. 

(2) Sodba o prekršku se sme nanašati samo na osebo, ki je 
obdolžena, in samo na dejanje, ki je predmet obdolžilnega predloga. 

(3) Sodišče ni vezano na predlog predlagatelja postopka glede 
pravne presoje dejanja. 

Dokazna ocena 
133. člen 

(1) Sodba o prekršku temelji na dokazih in dejstvih, ki so bila 
ugotovljena v postopku. 

(2) Sodišče mora vestno pretehtati vsak dokaz posebej in v 
zvezi z drugimi dokazi, na podlagi takšne presoje pa ugotoviti, 
katero dejstvo se šteje za dokazano ali nedokazano. 

Vrste sodb 
134. člen 

(1) S sodbo o prekršku se postopek ustavi, ali pa se obdolženec 
spozna za odgovornega in se mu izreče sankcija za prekršek. 

(2) Če teče postopek zaradi več prekrškov, se v sodbi o prekršku 
navede, glede katerih prekrškov se postopek ustavi, za katere 
pa se obdolženec spozna za odgovornega in se mu izreče 
sankcija za prekršek. 

Sestavine pisne sodbe 
135. člen 

(1) Pisna sodba o prekršku mora imeti uvod, izrek in obrazložitev. 

(2) Uvod sodbe o prekršku obsega naziv sodišča, ki jo je izdalo, 
ime in priimek sodnika, ki je izdal sodbo o prekršku, ime in priimek 
obdolženca in zagovornika, firmo oziroma ime in sedež obdolžene 
pravne osebe ter prekršek, ki je predmet postopka. 

(3) Izrek sodbe o prekršku mora obsegati obdolženčeve osebne 
podatke, za obdolženo pravno osebo pa firmo oziroma ime in 
sedež obdolžene pravne osebe in izrek, da je obdolženec 
odgovoren za prekršek ter podatke iz 138. člena oziroma izrek, 
da se postopek zoper obdolženca ustavi ter podatke iz 136. 
člena tega zakona. 

(4) V obrazložitvi sodbe o prekršku se navedejo razlogi za vsako 
posamezno točko sodbe. 

Sodba, s katero se postopek ustavi 
136. člen 

(1) Sodba o prekršku, s katero se postopek ustavi, se izda: 
1. če dejanje ni prekršek; 
2. če je bil obdolženec za isti prekršek že pravnomočno spoznan 
za odgovornega ali je bil postopek zanj ustavljen, razen če je bil 
ustavljen, ker je obdolžilni predlog podal neupravičeni predlagatelj 
(prvi, in drugi odstavek 103. člena); 
3. če obdolženec uživa imunitetno pravico po pravilih 
mednarodnega prava; 

4. če je pregon zastaran; 
5. če ni dokazano, da je prekršek storil obdolženec; 
6. če obdolženec med postopkom umre; 
7. če je v zakonu določeno, da se storilcu ne izreče sankcija za 
prekršek; 
8. če so podane okoliščine, ki po tem zakonu izključujejo 
odgovornost za prekršek; 
9. če obstojijo druge okoliščine, ki izključujejo postopek o prekršku. 

(2) Sodišče ustavi postopek tudi, če predlagatelj postopka 
umakne predlog. Predlog se lahko umakne do izdaje sodbe o 
prekršku. 

Odvzem predmetov 
137. člen 

(1) Predmeti, ki so bili zaseženi pred izdajo sodbe o prekršku 
(123. člen), se vrnejo glede na okoliščine zadeve lastniku ali 
tistemu, ki so mu bili zaseženi, če se postopek ustavi oziroma če 
ni razlogov, da se odvzamejo. I 
(2) Predmeti, ki se po zakonu smejo ali morajo odvzeti, se 
odvzamejo tudi tedaj, kadar se postopek za prekrške ustavi ali 
če se storilcu prekrška izreče opomin, če zakon tako določa ali 
če to terjajo razlogi splošne varnosti, varovanja življenja in zdravja 
ljudi, varstva okolja, varnosti gospodarskih razmerij ali razlogi 
morale. 

(3) O odvzemu predmetov po prejšnjem odstavku odloči sodišče, 
pred katerim je tekel postopek, v izreku sodbe. Če v sodbi taka 
odločitev manjka, sodišče izda o tem poseben sklep. Poseben 
sklep se izda tudi v primeru, če v sodbi, s katero je storilec 
spoznan za odgovornega, manjka taka odločitev. 

(4) Overjen prepis sklepa iz tretjega odstavka tega člena se 
vroči tudi lastniku predmetov, če je ta znan. Če lastnik ni znan, se 
sklep pritrdi na sodno desko in se po preteku osmih dni šteje, da 
je bila opravljena vročitev tudi neznanemu lastniku. 

(5) Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena ima lastnik 
predmetov pravico pritožbe, če misli, da za odvzem predmetov 
ni zakonite podlage. 

Sodba, s katero se obdolženec spozna za 
odgovornega 

138. člen 

(1) S sodbo o prekršku, s katero se obdolženec spozna za 
odgovornega, se izreče: 
- za kateri prekršek oziroma prekrške se obdolžencu izreka 

sankcija, dejanski stan prekrška in predpis o prekršku; 
- sankcija, ki se izreče obdolžencu, oziroma odločitev, da se 

sankcija odpusti; 
- sankcije za posamezne prekrške ter enotna sankcija, če gre 

za stek prekrškov; 
- odločitev o odvzemu premoženjske koristi; 
- odločitev o vštetju pridržanja in pripora; 
- odločitev o stroških postopka; 
- odločitev o premoženjskopravnem zahtevku. 

(2) V sodbi o prekršku se določi rok, v katerem je treba plačati 
globo; navede se tudi opozorilo o uklonilnem zaporu, oziroma da 
se bo neplačana globa prisilno izterjala, o možnosti nadomestitve 
uklonilnega zapora oziroma plačila z opravo določenih nalog. 

(3) Če je izrečen odvzem predmetov, je treba v sodbi o prekršku 
oziroma v sklepu iz tretjega odstavka prejšnjega člena tudi določiti, 
kako je treba ravnati z odvzetimi predmeti. Če odvzem predmetov 
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ne obsega tistih predmetov, ki so bili zaseženi po 123. členu tega 
zakona, je treba v sodbi o prekršku odrediti, naj se ti predmeti 
vrnejo glede na okoliščine zadeve lastniku ali tistemu, ki so mu bili 
odvzeti. 

Obrazložitev 
139. člen 

V obrazložitvi sodbe o prekršku je treba kratko navesti, katera 
dejstva in iz katerih razlogov se štejejo za dokazana ali nedokazana 
in kateri razlogi so bili odločilni pri uporabi pravnih predpisov, 
zlasti pri ugotavljanju, ali sta podana prekršek in odgovornost 
obdolženca oziroma na čem temelji odločitev o ustavitvi postopka, 
okoliščine, ki so bile upoštevane pri izbiri in odmeri sankcij za 
prekrške, kot tudi podlage za odločitev o stroških postopka, o 
premoženjskopravnem zahtevku ter o odvzemu premoženjske 
koristi. 

Pravni pouk in podpis 
140. člen 

(1) Pisna sodba o prekršku, ki se vroči obdolžencu in drugim 
osebam, ki imajo pravico pritožbe, mora obsegati pouk o pravici 
do pritožbe ter rok in način vložitve. 

(2) Pisna sodba o prekršku mora imeti tudi številko, datum, podpis 
in uradni pečat sodišča, ki jo je izdalo. 

13. Premoženjskopravni zahtevek 

Premoženjskopravni predlog 
141. člen 

(1) Odškodovanec lahko v postopku o prekršku uveljavlja 
premoženjskopravni zahtevek glede vrnitve stvari, povrnitve 
škode ali razveljavitve pravnega posla. 

(2) Predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka se 
vloži pri sodišču, ki vodi postopek, poda pa se lahko najdlje do 
izdaje sodbe o prekršku na prvi stopnji. 

(3) Tisti, ki je upravičen podati predlog, mora določno označiti 
zahtevek in navesti dokaze. Zahtevek ne more presegati zneska, 
do katerega je za obravnavo in razsojanje premoženjskopravnih 
zahtevkov pristojen sodnik posameznik v pravdnem postopku. 

Odločanje o premoženjskopravnem zahtevku 
142. člen 

(1) O premoženjskopravnem zahtevku odloča sodišče, ki vodi 
postopek o prekršku. 

(2) Če se postopek konča s sodbo, s katero se obdolženec 
spozna za odgovornega za prekršek, lahko sodišče s sodbo o 
prekršku ugodi zahtevku v mejah svoje pristojnosti v celoti, lahko 
pa mu ugodi samo deloma in s presežkom napoti oškodovanca 
na pravdo. Oškodovanca napoti na pravdo tudi, če zneska škode 
ni mogoče ugotoviti, ali če bi se z njegovim ugotavljanjem preveč 
zavlekel postopek o prekršku. Oškodovanec se vedno napoti na 
pravdo, če se postopek o prekršku ustavi. 

(3) Če se sodišče, ki vodi postopek o prekršku, izreče za 
nepristojno, napoti oškodovanca, naj svoj zahtevek uveljavlja 
pred pristojnim sodiščem. 

14. Stroški postopka 

Stroški postopka 
143. člen 

(1) Stroški postopka so: 
1. izdatki za priče, izvedence, tolmače, oglede ter hišne in osebne 

preiskave in hrambo odvzetih predmetov; 
2. izdatki za privedbo obdolženca; 
3. potni stroški uradnih oseb; 
4. izdatki za zdravljenje obdolženca, dokler je pridržan, in stroški 

poroda; 
5. potni stroški obdolženca; 
6. povprečnina; 
7. nagrada in potrebni izdatki zagovornika; 
8. potrebni izdatki oškodovanca, njegovega zakonitega 

zastopnika in pooblaščenca. 

(2) Povprečnina se določi v mejah zneskov, določenih s predpisom 
ministra, pristojnega za pravosodje, glede na trajanje in 
zamotanost postopka ter glede na gmotne razmere tistega, ki jo 
mora plačati. 

(3) Stroški iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena se v 
postopku o prekršku izplačujejo vnaprej iz sredstev organa, ki 
vodi postopek o prekršku, pozneje pa se izterjajo od tistega, ki jih 
je po 144. členu tega zakona dolžan plačati. 

(4) Stroški za prevajanje v slovenski, italijanski ali madžarski 
jezik, ki nastanejo z uporabo določb tega zakona o pravici 
pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti do 
uporabe svojega jezika, se ne zaračunajo tistim, ki so po določbah 
tega zakona dolžni povrniti stroške postopka o prekršku. 

(5) Stroški za prevajanje se ne zaračunajo obdolžencu, če ne 
razume ali ne govori jezika, v katerem teče postopek o prekršku. 

Kdo plača stroške postopka 
144. člen 

(1) Stroške postopka plača tisti, ki mu je bila izrečena sankcija za 
prekršek. 

(2) Če je tekel postopek zaradi več prekrškov, tisti, ki mu je bila 
izrečena sankcija, ne trpi stroškov za tiste prekrške, glede katerih 
je bil postopek ustavljen, če se dajo ti stroški izločiti iz skupnih 
stroškov. 

(3) Če je z isto odločbo izrečena sankcija več obdolžencem, se 
določi, kolikšen del stroškov plača vsak izmed njih, če tega ni 
mogoče določiti, plačajo vsi obdolženci nerazdelno plačilo stroškov 
postopka. Plačilo povprečnine se določi za vsakega obdolženca 
posebej. 

(4) Stroški postopka, ki je bil ustavljen, bremenijo proračun. 

(5) Sodišče, ki vodi postopek o prekršku, sme oprostiti 
obdolženca, ki mu je bila izrečena sankcija, povrnitve stroškov 
postopka iz prvega odstavka 143. člena tega zakona, razen 
nagrade in potrebnih izdatkov zagovornika, če bi bilo zaradi plačila 
stroškov ogroženo njegovo vzdrževanje ali vzdrževanje tistih, ki 
jih je dolžan preživljati. 

(6) Kdor vedoma vloži krivo prijavo o prekršku, plača stroške 
postopka. 
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Sklep o stroških 
145. člen 

(1) V sodbi o prekršku se določi, kdo plača stroške in kolikšni so. 

(2) Če za ugotovitev stroškov ni zadosti podatkov, se izda pozne|e 
o stroških postopka poseben sklep. 

(3) Zahtevek s podatki o višini stroškov postopka, ki je bil ustavljen, 
se lahko poda najpozneje v treh mesecih od dneva, ko je bila 
pravnomočna sodba ali sklep vročen tistemu, ki ima pravico podati 
takšen zahtevek. 

Posebni stroški 
146. člen 

(1) Obdolženec, oškodovanec, zagovornik, zakoniti zastopnik, 
pooblaščenec, zastopnik obdolžene pravne osebe, priča, 
izvedenec in tolmač plačajo ne glede na izid postopka o prekršku 
stroške svoje privedbe, preložitve dejanja v postopku o prekršku 
in druge stroške, ki so jih povzročili po svoji krivdi, kot tudi ustrezen 
znesek povprečnine. 

(2) O stroških iz prvega odstavka tega člena se odloči s posebnim 
sklepom. 

Stroški v postopku s pravnimi sredstvi 
147. člen 

(1) O plačilu stroškov, ki nastanejo pri višjem sodišču, odloča 
dokončno to sodišče v skladu z določbami 143. do 146. člena 
tega zakona. 

(2) Povprečnina se ne določi, če je bilo z odločbo višjega sodišča 
odločeno v celoti ali deloma v obdolženčevo korist. 

(3) Povprečnina se določi tudi, če je bila pritožba zavržena. 

Stroški v postopku z izrednim pravnim sredstvom 
148. člen 

Glede plačila stroškov, ki nastanejo v postopku z izrednim 
pravnim sredstvom, se smiselno uporabljajo določbe 142. do 146. 
člena tega zakona. 

vrsti, zakoniti zastopnik, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra ali 
rejnik. Za pravno osebo lahko vloži pritožbo njen zastopnik oziroma 
njen zagovornik. 

(3) Pritožbo lahko vloži tudi predlagatelj postopka. Predlagatelj se 
lahko pritoži tako v škodo, kot v korist obdolženca. 

(4) Če je izrečena sankcija odvzema predmetov, ki niso last 
obdolženca, se sme lastnik predmetov pritožiti glede izreka o 
odvzemu predmetov. 

(5) Zagovornik, zakonec ali oseba, ki živi z obdolžencem v 
zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, zakoniti 
zastopnik, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra in rejnik obdolženca 
lahko vložijo pritožbo tudi brez njegovega posebnega dovoljenja, 
vendar ne proti njegovi volji. Rok za pritožbo teče tudi v tem 
primeru od dneva, ko je bil prepis sodbe vročen obdolžencu 
oziroma njegovemu zagovorniku. 

(6) Pravico do pritožbe imajo tudi tisti, ki so jim bile izrečene 
redovne globe. 

Rok in način vložitve pritožbe 
151. člen 

(1) Pritožba se vloži v osmih dneh po vročitvi sodbe. 

(2) Rok za pritožbo zoper sodbo, ki je bila ustno naznanjena, 
začne teči z dnem naznanitve, razen če je udeleženec zahteval, 
da se mu pošlje prepis sodbe. 

(3) Pritožba se vloži pisno pri sodišču, ki je izdalo sodbo o prekršku 
in v zadostnem številu izvodov za sodišče, ki vodi postopek, za 
predlagatelja, obdolženca in zagovornika, da se jim vroči. 

Odpoved pravici do pritožbe in umik 
152. člen 

(1) Obdolženec in predlagatelj se lahko odpovesta pravici do 
pritožbe, takoj, če je bila sodba o prekršku razglašena v njuni 
navzočnosti ali po prejemu sodbe o prekršku do konca 
pritožbenega roka, vloženo pritožbo pa lahko umakneta do izdaje 
odločbe višjega sodišča. 

(2) Odpovedi pritožbi in umika pritožbe ni mogoče preklicati. 

Izdaja predpisov o stroških postopka 
149. člen 

Minister, pristojen za pravosodje, izda natančnejše predpise o 
stroških postopka o prekršku. 

15. Pritožbeni postopek 

Pritožba zoper sodbo o prekršku sodišča prve 
stopnje 

150. člen 

(1) Zoper sodbo o prekršku se lahko vloži pritožba na višje 
sodišče za prekrške. 

(2) Pritožbo v korist obdolženca lahko vložijo obdolženec oziroma 
njegov zagovornik, njegov zakonec ali oseba, ki živi z 
obdolžencem v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni 

Vsebina pritožbe 
153. člen 

Pritožba mora obsegati navedbo sodbe, proti kateri je podana, 
razlog za izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se razveljavi ali 
spremeni in pritožnikov podpis. 

Razlogi za pritožbo 
154. člen 

Sodba o prekršku se sme izpodbijati: 
1. zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku; 
2. zaradi kršitve materialnih določb tega zakona ali predpisa, ki 

določa prekršek; 
3. zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja; 
4. zaradi odločitve o sankcijah, o odvzemu premoženjske koristi, 

o stroških postopka o prekršku in o premoženjskopravnem 
zahtevku. 
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Bistvena kršitev določb postopka 
155. člen 

(1) Bistvena kršitev določb postopka o prekršku je podana: 
1. če je v postopku sodelovala uradna oseba, ki bi morala biti 

izločena (84. člen) ali je s pravnomočno odločbo bila izločena 
(85. člen); 

2. če je obdolžilni predlog podal nekdo, ki ne more biti predlagatelj; 
3. če obdolženec v postopku o prekršku ni bil zaslišan pred 

izdajo sodbe o prekršku, razen v primerih iz drugega odstavka 
69. člena tega zakona; 

4. če je bil obdolženec ali njegov zagovornik kljub svoji zahtevi 
na ustni obravnavi ali med izvajanjem drugih dejanj v postopku 
o prekršku prikrajšan za pravico uporabe svojega jezika 
oziroma jezika, ki ga razume in za pravice, da v svojem 
jeziku oziroma jeziku, ki ga razume spremlja potek ustne 
obravnave oziroma postopka; 

5. če je bil zahtevek, podan v obdolžilnem predlogu, prekoračen; 
6. če se sodba o prekršku opira na dokaz, ki je bil pridobljen s 

kršitvijo z ustavo določenih človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ali na dokaz, na katerega se po določbah tega 
zakona ne more opirati; 

7. če je bila z novo sodbo o prekršku, izdano po razveljavitvi 
prejšnje sodbe prekršena določba enajstega odstavka 163. 
člena tega zakona; 

8. če je izrek sodbe nerazumljiv, če nasprotuje sam sebi ali 
razlogom sodbe; ali če sodba nima razlogov. 

(2) Bistvena kršitev določb postopka o prekršku je podana tudi, 
če sodišče med postopkom ali ob izdaji sodbe ni uporabilo ali je 
nepravilno uporabilo kakšno drugo določbo tega zakona, pa je to 
vplivalo ali bi moglo vplivati na zakonitost sodbe. 

Kršitev materialnih določb zakona 
156. člen 

Kršitev materialnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa 
prekršek, je podana, če je kršitev podana glede vprašanja: 
1. ali je dejanje, zaradi katerega je zoper obdolženca začet 

postopek, prekršek; 
2. ali so podane okoliščine, ki izključujejo odgovornost za 

prekršek; 
3. ali so podane okoliščine, ki izključujejo postopek o prekršku, 

zlasti pa ali je pregon za prekršek zastaral in ali je o zadevi že 
pravnomočno odločeno; 

4. ali je bil glede prekrška, ki je predmet obdolžilnega predloga 
uporabljen predpis, ki se ne bi smel uporabiti; 

5. ali je bila z odločitvijo o sankcijah ali odvzemu premoženjske 
koristi prekoračena pravica, ki jo ima po zakonu sodišče; 

6. ali so bile prekršene določbe o vštetju pridržanja ali pripora. 

Zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja 
157. člen 

(1) Dejansko stanje je zmotno ugotovljeno, če je kakšno odločilno 
dejstvo zmotno ugotovljeno, ali če je iz ugotovljenih dejstev 
napravljen nepravilen sklep. 

(2) Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno, če kakšno odločilno 
dejstvo sploh ni bilo ugotovljeno. 

(3) Pri uveljavljanju zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega 
stanja na podlagi novih dejstev in dokazov mora pritožnik verjetno 
izkazati, da jih brez svoje krivde ni mogel uveljavljati v postopku 
na prvi stopnji. Ko se sklicuje na nova dejstva, mora navesti 
dokaze, s katerimi na bi se ta dejstva dokazovala; ko se sklicuje 
na nove dokaze, pa mora navesti dejstva, ki jih s temi dokazi želi 
dokazati. 

Izpodbijanje odločitve o sankciji 
158. člen 

(1) Sodba o prekršku se sme izpodbijati zaradi odločitve o sankciji 
tudi tedaj, če z njo sicer ni bila prekoračena zakonita pravica 
sodišča, ki vodi postopek, vendar to sodišče ni pravilno odmerilo 
sankcije glede na okoliščine, ki vplivajo na to, ali naj bo sankcija 
večja ali manjša. 

(2) Odločitev o sankciji se sme izpodbijati tudi zaradi tega, ker je 
sodišče prve stopnje nepravilno uporabilo določbe o opominu, o 
odpustitvi, neizreku ali o izključitvi sankcije ali ker teh določb ni 
uporabilo, čeprav so bili za to podani zakoniti pogoji. 

(3) Odločitev o odvzemu premoženjske koristi se sme izpodbijati 
tudi, če sicer ne gre za kršitev materialnopravnih določb tega 
zakona ali predpisa, ki določa prekršek, pač pa je sodišče prve 
stopnje nepravilno izdalo to odločitev ali ni izreklo odvzema 
premoženjske koristi, čeprav so bili za to podani zakoniti pogoji. 

(4) Odločitev o stroških postopka in o premoženjskopravnem 
zahtevku se sme izpodbijati, če je sodišče o teh vprašanjih odločilo 
v nasprotju z določbami tega zakona. 

Preizkus sodbe o prekršku 
159. člen 

Višje sodišče preizkusi sodbo o prekršku v tistem delu, v katerem 
se s pritožbo izpodbija, vendar mora vselej po uradni dolžnosti 
preizkusiti, ali je podana bistvena kršitev določb postopka o 
prekršku iz 1., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 155. člena ter 
ali so bile v škodo obdolženca kršene materialne določbe zakona 
ali predpisa, ki določa prekršek (156. člena tega zakona). 

Omejeno sklicevanje na kršitve 
160. člen 

Na kršitev zakona iz 1. točke prvega odstavka 155. člena tega 
zakona se sme pritožnik sklicevati v pritožbi samo, če na kršitev 
ni mogel opozoriti med postopkom o prekršku, ali če je nanjo 
opozoril, pa je sodišče prve stopnje ni upoštevalo. 

Prepozna ali nedovoljena pritožba 
161. člen 

(1) Pritožba je prepozna, če je vložena po poteku zakonskega 
roka. 

(2) Pritožba je nedovoljena, če jo je podala oseba, ki nima pravice 
do pritožbe ali oseba, ki se je pritožbi odpovedala, če je bila 
pritožba umaknjena ali pa po umiku pritožbe ponovno vložena ali 
če pritožba po zakonu ni dovoljena. 

« 
(3) Prepozno ali nedovoljeno pritožbo zavrže s sklepom sodišče 
za prekrške prve stopnje. Proti sklepu, s katerim je bila prepozna 
ali nedovoljena pritožba zavržena, ima pritožnik pravico do 
pritožbe na višje sodišče. 

(4) Sodišče prve stopnje pošlje pravočasno pritožbo s spisom 
brez odlašanja višjemu sodišču. 

Navedbe o novih dejstvih in dokazih 
162. člen 

O navedbah v pritožbi, ki se tičejo novih dokazov in novih dejstev, 
se lahko sodnik poročevalec prepriča preko sodišča, ki je izdalo 
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sodbo o prekršku. Lahko pa si od tega sodišča preskrbi tudi 
poročilo o kršitvah določb postopka o prekršku. 

Odločanje višjega sodišča o pritožbi 
163. člen 

(1) Višje sodišče s sklepom zavrže prepozno ali nedovoljeno 
pritožbo, če tega ni storilo sodišče prve stopnje. 

(2) Višje sodišče lahko sodbo o prekršku potrdi, razveljavi ali 
spremeni. 

(3) Višje sodišče zavrne pritožbo kot neutemeljeno in s sodbo 
potrdi sodbo sodišča prve stopnje, če ugotovi, da niso podani 
razlogi, zaradi katerih se sodba izpodbija in tudi ne takšne bistvene 
kršitve določb postopka, na katere je treba paziti po uradni dolžnosti 
(prvi odstavek 159. člena). 

(4) Višje sodišče ugodi pritožbi in s sklepom razveljavi sodbo o 
prekršku sodišča prve stopnje ali jo razveljavi po uradni dolžnosti 
ter zadevo vrne v novo odločitev, če ugotovi, da je podana bistvena 
kršitev določb postopka o prekršku, razen v primerih iz petega in 
sedmega odstavka tega člena ali če spozna, da bi moralo zaradi 
zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja sodišče prve 
stopnje postopek dopolniti ali izvesti nov postopek ter znova odločiti 
o isti zadevi. 

(5) Če je podana bistvena kršitev določb postopka o prekršku iz 
6. in 8. točke prvega odstavka 155. člena tega zakona, se sodba 
o prekršku sodišča prve stopnje ne sme razveljaviti, če bi bila 
razveljavitev iz tega razloga samo v škodo obdolženca. 

(6) Višje sodišče s sklepom razveljavi sodbo o prekršku sodišča 
prve stopnje tudi, če sodba o prekršku sodišča prve stopnje ni 
bila izpodbijana zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega 
stanja, če nastane pri odločanju o pritožbi precejšen dvom o 
resničnosti odločilnih dejstev, ki so bila ugotovljena v sodbi o 
prekršku, zaradi česar misli, da je bilo dejansko stanje zmotno in 
nepopolno ugotovljeno v obdolženčevo škodo. 

(7) Višje sodišče ugodi pritožbi in s sodbo spremeni sodbo o 
prekršku sodišča prve stopnje ali jo spremeni po uradni dolžnosti, 
če ugotovi, da so bila odločilna dejstva v sodbi o prekršku sodišča 
prve stopnje pravilno ugotovljena, da pa je treba na ugotovljeno 
dejansko stanje ob pravilni uporabi predpisov izdati drugačno 
odločbo, glede na stanje stvari pa tudi v primeru kršitve iz 2., 5., 
7. in 8. točke prvega odstavka 155. člena tega zakona. Višje 
sodišče s sodbo spremeni sodbo o prekršku sodišča prve stopnje 
tudi, če spozna, da je treba pri odmeri sankcij za prekrške oziroma 
odvzemu premoženjske koristi drugače presojati upoštevane 
okoliščine. 

(8) Višje sodišče lahko spremeni sodbo sodišča prve stopnje tudi 
takrat, kadar spozna, da je sodišče prve stopnje zmotno presodilo 
listine ali druge dokaze, ki jih ni samo izvedlo in je nanje oprlo 
sodbo. 

(9) V primeru, ko je edini razlog za razveljavitev sodbe sodišča 
prve stopnje zmotno ugotovljeno dejansko stanje in je za pravilno 
ugotovitev potrebna samo drugačna presoja že ugotovljenih 
dejstev, ne pa tudi izvedba novih dokazov, višje sodišče sodbe 
sodišča prve stopnje ne razveljavi, ampak ravna po sedmem 
odstavku tega člena. 

(10) Če višje sodišče pri reševanju pritožbe ugotovi, da so razlogi, 
zaradi katerih je izdalo odločbo v korist obdolženca, v korist tudi 
kakšnemu drugemu obdolžencu, ki se ni pritožil ali se ni pritožil v 
tej smeri, ravna po uradni dolžnosti, kakor da bi se bil pritožil tudi 
ta. 

(11) Če je pritožba vložena samo v korist obdolženca, se sodba 
o prekršku ne sme spremeniti v njegovo škodo. 

Delna razveljavitev sodbe 
164. člen 

Višje sodišče sme razveljaviti sodbo sodišča prve stopnje samo 
deloma, če ugotovi, če se dajo posamezni deli sodbe izločiti brez 
škode za pravilno odločitev. 

Razširjen obseg pritožbe 
165. člen 

Pritožba zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja 
ali zaradi kršitve materialnopravnih določb tega zakona ali 
predpisa, ki določa prekršek, podana v korist obdolženca, obsega 
tudi pritožbo zaradi odločitve o sankcijah in o odvzemu 
premoženjske koristi. 

Oprava procesnih dejanj po opozorilu višjega sodišča 
166. člen 

(1) Sodišče prve stopnje mora opraviti vsa procesna dejanja in 
pretresti vsa sporna vprašanja, na katera je opozorilo višje sodišče 
v svoji odločbi. 

(2) Pri izreku nove odločbe je sodišče prve stopnje vezano na 
prepoved, ki je predpisana v enajstem odstavku 163. člena tega 
zakona. 

Odločba višjega sodišča 
167. člen 

(1) Za odločbo višjega sodišča o pritožbi se primerno uporabljajo 
določbe 135., 136. in 138. člena ter drugi odstavek 140. člena 
tega zakona. 

(2) V obrazložitvi odločbe oceni višje sodišče navedbe pritožbe in 
navede kršitve materialnopravnih določb tega zakona ali predpisa, 
ki določa prekršek, ki jih je upoštevalo po uradni dolžnosti. 

(3) Če višje sodišče razveljavi sodbo o prekršku sodišča prve 
stopnje zaradi bistvenih kršitev določb postopka o prekrških, je 
treba v obrazložitvi navesti, katere določbe so bile kršene in v 
čem je kršitev. 

(4) Če se sodba o prekršku sodišča prve stopnje razveljavi zaradi 
zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, je treba 
navesti, v čem so pomanjkljivosti pri ugotovitvi dejanskega stanja. 

Reševanje drugih pritožb 
168. člen 

V skladu z določbami tega poglavja zakona je treba reševati tudi 
pritožbe zoper druge odločbe, izdane po tem zakonu v rednem 
sodnem postopku. 
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Enajsto poglavje 
IZREDNO PRAVNO SREDSTVO 

Zahteva za varstvo zakonitosti 
169. člen 

(1) Zahteva za varstvo zakonitosti se lahko vloži zoper vsako 
odločbo, izdano na drugi stopnji oziroma vsako pravnomočno 
odločbo, če je prekršen ta zakon ali predpis, ki določa prekršek. 

(2) Zahtevo za varstvo zakonitosti lahko vloži državni tožilec po 
uradni dolžnosti ali na pobudo osebe, ki ima pravico do pritožbe 
zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje. 

Odločanje o zahtevi za varstvo zakonitosti 
170. člen 

O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije v senatu treh sodnikov na nejavni seji. 

Smiselna uporaba določb zakona o kazenskem 
postopku za postopek za varstvo zakonitosti 

171. člen 

Glede postopka za varstvo zakonitosti se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o kazenskem postopku o zahtevi za varstvo 
zakonitosti. 1 

Dvanajsto poglavje 
POSTOPEK PROTI MLADOLETNIKOM 

Uporaba določb v postopku proti mladoletnikom 
172. člen 

Določbe tega poglavja se uporabljajo v postopku proti osebam, ki 
so storile prekršek kot mladoletniki, pa ob začetku postopka o 
prekršku še niso stare devetnajst let. Druge določbe tega zakona 
se uporabljajo, kolikor niso v nasprotju z določbami tega poglavja. 

Organi v postopku proti mladoletnikom 
173. člen 

Organi, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku in drugi organi 
in zavodi, od katerih se zahtevajo poročila in predlogi, so dolžni 
hitro ukrepati, da bi se postopek čimprej dokončal. 

Krajevna pristojnost 
174. člen 

Za postopek o prekršku proti mladoletniku je krajevno pristojen 
sodnik sodišča oziroma oddelka sodišča, na območju katerega 
mladoletnik stalno ali začasno prebiva. 

Enoten postopek 
175. člen 

Če je kdo storil en prekršek kot mladoleten, drugega pa kot 
polnoleten, se opravi enoten postopek po določbah, ki veljajo za 
polnoletne. 

Izločitev postopka proti mladoletniku 
176. člen 

(1) Če je mladoletnik sodeloval pri prekršku skupaj s polnoletnimi 
storilci, se postopek proti njemu izloči. 

(2) Postopek proti mladoletniku se sme združiti s postopkom 
zoper polnoletne storilce in opraviti po splošnih določbah tega 
zakona samo, če je združitev postopka nujna za vsestransko 
razjasnitev stvari. 

(3) Če se opravi enoten postopek proti mladoletniku in polnoletnim 
storilcem, se glede mladoletnika vselej uporabijo določbe tega 
poglavja. 

Obvestitev o začetku postopka proti mladoletniku 
177. člen 

(1) O začetku postopka o prekršku proti mladoletniku obvesti 
sodišče starše, posvojitelja, rejnika oziroma skrbnika mladoletnika 
ter pooblaščen organ socialnega varstva, razen v primeru, ko je 
globa za prekršek predpisana v določenem znesku. 

(2) V postopku proti mladoletnikom ima organ socialnega varstva 
poleg pravic, ki so mu izrecno dane v tem poglavju, tudi pravico 
seznaniti se s potekom postopka, dajati med postopkom predloge 
in opozarjati na dejstva in dokaze, ki so pomembni za pravilno 
odločbo. 

Vabilo mladoletnika 
178. člen 

(1) Mladoletnika vabi sodišče po starših oziroma zakonitem 
zastopniku, razen če to ni mogoče, ker je treba hitro ravnati, ali 
zaradi drugih okoliščin. 

(2) Mladoletniku se ne smejo vročiti pisanja na ta način, da bi se 
pritrdila na oglasno desko sodišča. 

(3) Ustno naznanjene odločbe se morajo mladoletniku vselej 
vročiti v overjenem prepisu. 

Izključitev javnosti 
179. člen 

(1) Kadar se odloča v postopku o prekršku proti mladoletniku na 
ustni obravnavi, se javnost vselej izključi. 

(2) Sodnik sodišča, ki vodi postopek o prekršku proti mladoletniku, 
sme dovoliti, da so na ustni obravnavi navzoče osebe, ki se 
ukvarjajo z varstvom in vzgojo mladoletnika ter znatistveni 
delavci. 

(3) Sodišče, ki vodi postopek o prekršku proti mladoletniku, sme 
odrediti, naj se mladoletnik med izvedbo, posameznih dokazov 
odstrani z ustne obravnave. 

Obvezno zaslišanje 
180. člen 

(1) V postopku proti mladoletniku se sodba oziroma sklep o 
prekršku ne moreta izdati brez njegovega zaslišanja. 
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(2) Pri procesnih dejanjih, pri katerih je mladoletnik navzoč, zlasti 
pa pri njegovem zaslišanju, mora sodišče, ki vodi postopek, ravnati 
obzirno in upoštevati mladoletnikovo duševno razvitost, 
občutljivost in osebne lastnosti, da ne bi postopek škodljivo vplival 
na njegov razvoj. 

Dolžnost pričevanja 
181. člen 

Nihče ne more biti oproščen dolžnosti pričevanja o okoliščinah, ki 
so potrebne za presojo mladoletnikove duševne razvitosti, ter za 
spoznanje njegove osebnosti in razmer, v katerih živi. 

Ugotavljanje okoliščin 
182. člen 

(1) V postopku o prekršku proti mladoletniku je treba poleg dejstev, 
ki se nanašajo na prekršek, zlasti ugotoviti mladoletnikovo starost 
in okoliščine, ki so potrebne za presojo njegove duševne razvitosti, 
preučiti okolje in razmere, v katerih mladoletnik živi ter druge 
okoliščine, ki zadevajo njegovo osebnost. 

(2) Da se ugotovijo te okoliščine, je treba zaslišati mladoletnikove 
starše, njegove skrbnike in druge, ki lahko dajo o njih potrebne 
podatke. O teh okoliščinah se zahteva po potrebi poročilo 
pooblaščenega organa socialnega varstva. 

Pravice v postopku 
183. člen 

V postopku o prekršku proti mladoletniku imajo pooblaščeni or- 
gan socialnega varstva in starši, posvojitelj, rejnik in skrbnik 
mladoletnika poleg pravic, ki so jim izrecno dane v tem poglavju, 
tudi pravico, seznaniti se s potekom postopka, dajati med 
postopkom predloge in opozarjati na dejstva in dokaze, ki so 
pomembni za pravilno odločitev. 

Ustavitev postopka 
184. člen 

Če se med postopkom ugotovi, da mladoletnik ob storitvi prekrška 
še ni bil star štirinajst let, se postopek ustavi in o tem obvesti 
pooblaščen organ socialnega varstva. 

Odločitev, da se postopek ne začne 
185. člen 

(1) Sodnik lahko odloči, da ne bo začel postopka proti mladoletniku, 
čeprav so dokazi, da je mladoletnik storil prekršek, če glede na 
naravo prekrška in okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen, 
spozna, da postopek proti njemu ne bi bil smotrn. 

(2) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku proti mladoletniku, lahko 
s sklepom ustavi postopek, če med postopkom spozna, da 
mladoletniku ne bi bilo smotrno izreči sankcije. V ta namen lahko 
zahteva poročila od mladoletnikovih staršev oziroma skrbnika 
ter od drugih oseb in ustanov. 

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se obdolžilni predlog 
s sklepom zavrne. Sklep o zavrnitvi predloga in sklep o ustavitvi 
postopka iz prejšnjega odstavka se dostavi tudi pooblaščenemu 
organu socialnega varstva in mladoletnikovim staršem oziroma 
skrbniku, da storijo potrebne ukrepe v skladu z njihovimi pravicami 
in dolžnostmi. 

(4) Mladoletniku se odločbe vračajo po starših. 

Vsebina odločbe 
186. člen 

(1) Vzgojni ukrep izreče sodišče mladoletniku s sklepom o 
prekršku, v katerem navede samo, kateri ukrep mu izreče, ne 
izreče pa, da je mladoletnik odgovoren za prekršek, glede katerega 
je bil uveden postopek. V obrazložitvi sklepa opiše dejanje in 
navede okoliščine, ki opravičujejo izrečeni vzgojni ukrep. 

(2) Sodba, s katero se izreče mladoletniku globa, mora biti izdana 
v obliki in s sestavnimi deli, ki so določeni za sodbo v rednem 
sodnem postopku. 

Ni plačila stroškov postopka 
187. člen 

(1) Mladoletnik in oseba iz 172. člena tega zakona ne plača 
stroškov postopka o prekršku in se mu ne more v postopku o 
prekršku naložiti izpolnitev premoženjskopravnega zahtevka, 
razen če mu je bila izrečena globa. 

(2) Če ima mladoletnik lastne dohodke ali premoženje, se mu 
lahko naloži plačilo stroškov postopka o prekršku in izpolnitev 
premoženjsko pravnega zahtevka, tudi če se mu izreče le vzgojni 
ukrep. 

Pritožba v mladoletnikovo korist 
188. člen 

Zoper sklep oziroma sodbo, s katero je mladoletniku izrečen 
vzgojni ukrep ali globa, se lahko osebe, ki imajo pravico do pritožbe 
zoper sodbo o prekršku pritožijo v mladoletnikovo korist tudi proti 
njegovi volji. 

Objava poteka postopka 
189. člen 

(1) Brez dovoljenja sodnika, ki vodi postopek o prekršku, se ne 
sme objaviti poteka postopka o prekršku proti mladoletniku in tudi 
ne odločba, ki je bila v njem izdana. 

(2) Objaviti se sme samo tisti del postopka oziroma samo tisti del 
odločbe, ki ga je sodnik, ki vodi postopek o prekršku, dovolil 
objaviti, vendar pa se niti v tem primeru ne sme objaviti 
mladoletnikovega imena in ne drugih podatkov, iz katerih bi se 
dalo sklepati, za katerega mladoletnika gre. 

Trinajsto poglavje 
POSTOPEK ZA ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI 

Odvzem premoženjske koristi 
190. člen 

(1) Premoženjska korist, ki je bila dosežena s prekrškom, se 
ugotavlja v postopku o prekršku po uradni dolžnosti. 

(2) Prekrškovni organ oziroma sodišče, ki vodi postopek o 
prekršku, mora med postopkom zbirati dokaze in raziskovati 
okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi. 

(3) Če uveljavlja oškodovanec premoženjskopravni zahtevek, 
naj se mu vrnejo stvari, ki so bile pridobljene s prekrškom, oziroma 
znesek, ki ustreza njegovi vrednosti, se ugotavlja premoženjska 
korist samo v tistem delu, ki ni zajet s premoženjskopravnim 
zahtevkom. 
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Odmera premoženjske koristi po prostem preudarku 
191. člen 

Prekrškovni organ oziroma sodišče, ki vodi postopek o prekršku, 
lahko izjemoma odmeri znesek premoženjske koristi po prostem 
preudarku, če bi bilo njeno ugotavljanje povezano z 
nesorazmernimi težavami ali če bi se zaradi tega postopek preveč 
zavlekel. Če naj bi se v tem primeru premoženjska korist odvzela 
pravni osebi, se v odločbi oziroma sodbi o prekršku izreče samo 
odvzem premoženjske koristi glede njenega zneska pa določi, 
naj se ugotovi v postopku pred pristojnim sodiščem po predpisih, 
ki se uporabljajo za ugotavljanje premoženjske koristi, ki jo je 
pravna oseba dosegla s prekrškom. 

Izrek odvzema premoženjske koristi 
192. člen 

(1) Odvzem premoženjske koristi se izreče z odločbo o prekršku, 
s sodbo o prekršku oziroma s sklepom o prekršku, s katerim je 
bil izrečen vzgojni ukrep. 

(2) V sodbi, odločbi oziroma sklepu o prekršku mora biti v izreku 
o odvzemu premoženjske koristi navedeno, kateri vrednostni 
predmet oziroma kolikšen denarni znesek se odvzame 

(3) V primeru, ko je s prekrškom pridobljena premoženjska korist 
javno znana (npr. parkirnina na javnih parkiriščih), in ne presega 
10.000 SIT, je odmera zneska premoženjske koristi obvezni 
sestavni del izreka odločbe oziroma sodbe ali sklepa o prekršku, 
ne glede na vrsto postopka. 

(4) O odvzemu premoženjske koristi se lahko odloči tudi ločeno 
od izreka sankcije za prekršek. 

Štirinajsto poglavje 
POVRNITEV ŠKODE, REHABILITACIJA IN DRUGE 
PRAVICE OSEB, KI SO JIM BILE NEOPRAVIČENO 

IZREČENE SANKCIJE ALI JIM JE BILA 
NEUTEMELJENO VZETA PROSTOST 

Pravica do povrnitve škode 
193. člen 

(1) Komur je bila v postopku o prekršku izrečena sankcija, ima 
pravico do povrnitve škode, ki jo je utrpel zaradi neopravičenega 
izreka sankcije, če je bila pravnomočna odločba oziroma sodba 
ali sklep o prekršku spremenjena ali razveljavljena in postopek 
zoper njega pravnomočno ustavljen zato, ker je bilo ugotovljeno, 
da dejanje ni prekršek, ali pa zato, ker so bili podani razlogi, ki 
izključujejo storilčevo odgovornost za prekršek. Pravico do 
povrnitve škode, ki obsega tudi neupravičeno plačano globo in 
stroške postopka, ima tudi tisti, ki jih je plačal ali zoper katerega je 
bila odločba izvršena pred pravnomočnostjo. 

(2) Pravice do povrnitve škode iz prejšnjega odstavka nima tisti, 
ki je s svojim krivim priznanjem ali kako drugače povzročil izrek 
sankcije, razen če je bil v to prisiljen. 

(3) Pri izreku sankcije za prekršek v steku se pravica do povrnitve 
škode lahko nanaša na posamezne prekrške, glede katerih so 
izpolnjeni pogoji za priznanje odškodnine. 

(4) Pravica do povrnitve škode zastara v treh letih od dneva, ko 
je postala sodba o ustavitvi postopka pravnomočna. 

(5) Tožba za povrnitev škode se vloži zoper Republiko Slovenijo. 

(6) Pred vložitvijo tožbe za povrnitev škode mora oškodovanec 
vložiti zahtevo na državno pravobranilstvo, da se z njim 
sporazume o obstoju škode ter o vrsti in višini odškodnine. Če 
državno pravobranilstvo in oškodovanec ne dosežeta sporazuma 
v treh mesecih od vložitve zahteve, lahko oškodovanec pri 
pristojnem sodišču vloži tožbo za povrnitev škode. Če je bil 
dosežen sporazum le glede dela zahtevka, sme vložiti tožbo 
glede ostanka. 

(7) Dokler pred državnim pravobranilstvom traja postopek iz 
prejšnjega odstavka, ne teče zastaranje pravice do povrnitve 
škode iz četrtega odstavka tega člena. 

Dedovanje pravice do povrnitve škode 
194. člen 

(1) Dediči podedujejo samo oškodovančevo pravico do povrnitve 
premoženjske škode, če pa je oškodovanec že vložil zahtevek, 
lahko dediči nadaljujejo postopek le v mejah njegovega prejšnjega 
oškodninskega zahtevka. 

(2) Oškodovančevi dediči po njegovi smrti nadaljujejo postopek 
za povrnitev škode oziroma začno postopek, če je oškodovanec 
umrl, preden je iztekel zastaralni rok, pa se zahtevku ni odpovedal. 

Kdo ima pravico do povrnitve škode 
195. člen 

(1) Pravico do povrnitve škode ima tudi: 
1. kdor je bil pridržan, ni pa bil zoper njega začet postopek o 

prekršku ali je bil ta postopek pravnomočno ustavljen; 
2. komur je bila zaradi napake ali nezakonitega dela sodišča 

kakorkoli neutemeljeno vzeta prostost. 

(2) Do povrnitve škode nima pravice, kdor je s svojim 
nedovoljenim dejanjem povzročil, da mu je bila vzeta prostost. 

(3) V postopku za povrnitev škode v primerih iz prvega odstavka 
tega člena se primerno uporabljajo določbe tega poglavja. 

Objava v sredstvih javnega obveščanja 
196. člen 

(1) Če je bil primer, na katerega se nanaša neopravičen izrek ali 
neutemeljen odvzem prostosti neke osebe prikazan v sredstvu 
javnega obveščanja in je bilo s tem prizadeto njeno dobro ime, 
objavi sodišče, ki je odločalo o prekršku, na njeno zahtevo v 
časniku ali drugem sredstvu javnega obveščanja sporočilo o 
odločbi, iz katere izhaja neopravičenost prejšnje odločbe oziroma 
ukrepa. Če primer ni bil prikazan v sredstvu javnega obveščanja, 
pošlje na zahtevo te osebe tako sporočilo njenemu delodajalcu. 
Po smrti te osebe imajo to pravico njen zakonec, otroci, starši, 
bratje in sestre ter oseba, s katero je živela v zunajzakonski 
skupnosti. 

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka je dovoljena tudi, če ni bila 
zahtevana povrnitev škode. 

(3) Zahtevo iz prvega in drugega odstavka tega člena je treba 
podati v šestih mesecih po pravnomočnosti odločbe o ustavitvi 
postopka pri sodišču, ki je vodilo postopek o prekršku na prvi 
stopnji. Pri odločanju o zahtevi se primemo uporabljajo določbe 
drugega in tretjega odstavka 193. člena tega zakona. 
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Priznanje delovne oziroma zavarovalne dobe 
197. člen 

(1) Osebi, ki ji je zaradi izvršitve neopravičeno izrečene sankcije 
ali neutemeljenega odvzema prostosti v postopku o prekršku 
prenehalo delovno razmerje ali lastnost zavarovanca 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se prizna delovna 
oziroma zavarovalna doba, kot da bi bila delala tisti čas, ki ga je 
zaradi neopravičenega izreka sankcije ali neutemeljenega 
odvzema prostosti izgubila. 

(2) Pri vsakem odločanju o pravici na katero vpliva dolžina delovne 
oziroma zavarovalne dobe, upošteva pristojni organ dobo, 
priznano po prejšnjem odstavku. 

(3) Če pristojni organ ne upošteva dobe, priznane po prvem 
odstavku tega člena, lahko oškodovanec zahteva, da pristojno 
sodišče ugotovi, da mu je ta čas po zakonu priznan. Tožba se 
vloži zoper organ, ki ne priznava priznane dobe in zoper Republiko 
Slovenijo. 

(4) Organu, pri katerem se uveljavlja pravica iz drugega odstavka 
tega člena, se izplača iz sredstev proračuna Republike Slovenije 
prispevek za čas, za katerega je bila po prvem odstavku tega 
člena doba priznana. 

(5) Zavarovalna doba, priznana po prvem odstavku tega člena, 
se v celoti všteva v pokojninsko dobo. 

Primerna uporaba določb 
198. člen 

Določbe tega poglavja se primerno uporabljajo tudi za zahtevek 
za povrnitev neupravičeno izrečene ali neupravičeno izterjane 
globe, odvzema premoženjske koristi, odvzema predmetov in 
izkupička od prodanih predmetov. 

TRETJI DEL 
Petnajsto poglavje 

IZVRŠITEV IN EVIDENCE ODLOČB 

Pravnomočnost odločbe in sodbe 
199. člen 

Odločba organa za odločanje o prekršku (odločba, sodba oziroma 
sklep) postane pravnomočna, ko je ni možno več izpodbijati z 
zahtevo za sodno varstvo oziroma s pritožbo, ali če zoper njo ni 
pravnega sredstva. 

Izvršitev odločbe 
200. člen 

(1) Odločba, Izdana v postopku o prekršku, se izvrši, ko postane 
pravnomočna in ko za izvršitev ni zakonskih ovir, če ta zakon ne 
določa drugače. 

(2) Odločba, s katero je izrečena globa ali s katero je odločeno o 
stroških postopka ali prisojena odškodnina, se izvrši, ko preteče 
rok, kije v njej določen za plačilo globe, stroškov postopka oziroma 
odškodnine. 

(3) Če je storilec vložil zahtevo za sodno varstvo oziroma pritožbo, 
pa zahteva oziroma pritožba zadrži izvršitev ali če izvršitev zadrži 
sodišče, se šteje ta rok od dneva, ko je bila storilcu naznanjena 
odločba, s katero je bila izpodbijana odločba potrjena ali 
spremenjena. 

(4) Na podlagi izvršljive odločbe o prekršku organ, pristojen za 
izterjavo, po uradni dolžnosti pridobi osebne podatke, potrebne 
za izterjavo. 

Zavarovanje izvršitve 
201. člen 

(1) Če storilec ne more dokazati identitete ali nima stalnega 
prebivališča ali če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko 
izognil odgovornosti za hujši prekršek, lahko organ za postopek 
o prekršku, ki je na prvi stopnji izdal odločbo oziroma sodbo ali 
sklep o prekršku, obenem odloči, naj se odločba izvrši takoj, ne 
glede na pritožbo, če spozna, da bi storilec lahko onemogočil 
njeno izvršitev. 

(2) Če sodišče izreče izgon tujca iz države kot stransko sankcijo, 
se tujcu lahko ob pogojih iz prvega odstavka tega člena določi 
kraj, kjer mora prebivati do pravnomočnosti odločbe, vendar najdlje 
za čas 30 dni. 

(3) V primerih iz drugega odstavka tega člena pošlje sodišče 
prve stopnje pritožbo višjemu sodišču v štiriindvajsetih urah: to 
sodišče mora izdati odločbo v oseminštiridesetih urah po tem, ko 
je dobilo spis. 

(4) Če sodišče izreče globo, lahko ob pogojih iz prvega odstavka 
tega člena, če obdolženec globe takoj ne plača, določi, da se 
takoj izterja, v primeru neizterljivosti pa odloči v skladu z določbami 
tega zakona o uklonilnem zaporu. 

(5) Prekrškovni organ oziroma sodišče lahko obdolžencu, če se 
je bati, da se bo ta med postopkom skril ali odšel neznano kam ali 
v tujino, začasno vzame potno listino. Pritožba zoper sklep o 
odvzemu potne listine ne zadrži njegove izvršitve. 

(6) Ukrep iz prejšnjega odstavka tega člena izvrši policija po 
odredbi pristojnega sodnika. 

Izvrševanje 
202. člen 

(1) Globo, sankcijo odvzema predmetov s plačilom denarnega 
zneska oziroma odvzem premoženjske koristi z odvzemom 
denarnega zneska in plačilo stroškov postopka, izrečenih z 
odločbo o prekršku prekrškovnega organa, izvrši pristojni davčni 
organ po določbah zakona, ki ureja prisilno izterjavo davkov. 

(2) Za izvrševanje drugih stranskih sankcij, izrečenih z odločbo 
o prekršku prekrškovnega organa, in nalog v splošno korist ali v 
korist lokalne skupnosti, se uporabljajo določbe zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij, če zakon ne določa drugače. 

(3) Sankcije, odvzem premoženjske koristi in stroške postopka, 
izrečene s sodbo oziroma sklepom o prekršku, ter uklonllni zapor 
izvrši sodišče za prekrške po določbah zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij o izvrševanju denarne kazni oziroma kazni 
zapora, če z zakonom ni drugače določeno. 
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Evidence prekrškovnih organov 
203. člen 

(1) Prekrškovni organi morajo voditi evidenco o izdanih odločbah 
o prekrških. 

(2) Evidenca iz prvega odstavka mora vsebovati zlasti: 
podatke o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO ter naslov 
stalnega oziroma začasnega prebivališča za fizično osebo 
oziroma firmo in sedež ter enotno matično številko za pravno 
osebo, če je storilec tujec, pa namesto EMŠO njegove rojstne 
podatke); 
pravno opredelitev prekrška; 
številko in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno 
sankcijo. 

Evidence pravnomočnih odločb sodišč 
204. člen 

(1) Višje sodišče vodi evidenco pravnomočnih sodb oziroma 
sklepov o prekrških. 

(2) Način vodenja evidence iz prejšnjega odstavka predpiše mi- 
nister, pristojen za pravosodje. 

Izbris 
205. člen 

Pravnomočne sodbe oziroma sklepi o prekrških ter opozorila in 
odločbe o prekrških se iz evidenc iz 203. in 204. člena izbrišejo po 
poteku dveh let od dneva pravnomočnosti odločb oziroma od 
dneva izreka opozorila. 

Zbirke podatkov, ki jih vodijo sodišča 
206. člen 

(1) Zaradi evidence zadev, ki jih obravnavajo, za učinkovito 
vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje 
vodijo sodišča naslednje zbirke podatkov (določene vpisnike in 
pomožne knjige): 
- vpisnik za zadeve o prekrških na prvi stopnji; 

vpisnik za zadeve o prekrških na drugi stopnji; 
splošni vpisnik; 

- vpisnik za zaupne, tajne in strogo tajne zadeve; 
vpisnik za vodenje skupne evidence o številu izrečenih 
kazenskih točk za posamezne storilce prekrškov, ki se vodi 
na višjem sodišču 

- vpisnik za prenehanja veljavnosti vozniških dovoljenj na 
podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega 
števila kazenskih točk na prvi stopnji; 
vpisnik za prenehanja veljavnosti vozniških dovoljenj na 
podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega 
števila kazenskih točk na drugi stopnji; 

- seznam odvzetih predmetov; 
- evidenca zapadle, neplačane globe, povprečnine, stroškov 

postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev 
postopka ter uklonilnih zaporov. 

(2) Zbirke podatkov iz prejšnjega odstavka lahko vsebujejo 
naslednje osebne podatke: 
• obdolženca oziroma kaznovanega: osebno ime, za poročene 

ženske tudi dekliški priimek, datum, kraj in občina rojstva, 
EMŠO, naslov stalnega prebivališča (stalnega, začasnega), 
državljanstvo, poklic, zaposlitev, naziv in sedež pravne 
osebe, podatki o vozniškem dovoljenju (številka vozniškega 
dovoljenja, upravna enota, ki ga je izdala, datum izdaje 

vozniškega dovoljenja po opravljenem vozniškem izpitu, . 
kategorije motornih vozil, za katere je bilo vozniško dovoljenje 
izdano). 

- predlagatelja, drugih udeležencev v postopku, pošiljateljev 
vlog oziroma prevzemnikov: osebno ime, naslov prebivališča 
(stalnega, začasnega), naziv in sedež pravne osebe. 

(3) Posamezne zbirke podatkov lahko vsebujejo tudi druge 
podatke, ki niso osebni, in so potrebni za dosego namena iz 
prvega odstavka tega člena. 

(4) Osebni in drugi podatki, ki se vpisujejo v zbirke podatkov, se 
pridobivajo iz podatkov v spisu, lahko pa tudi iz že obstoječih 
zbirk podatkov. 

(5) Podatke iz evidenc lahko obdelujejo v času pet let po 
pravnomočnosti odločbe prekrškovni organi, sodišča, državna 
tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, 
stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih 
zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni 
zadevi, ostali uporabniki pa le, če so za uporabo podatkov 
pooblaščeni z zakonom. 

(6) Dokumentarno gradivo, ki nastaja pri delu organov za 
postopek o prekrških v obliki vpisnikov se hrani trajno. 
Dokumentarno gradivo, ki nastaja pri delu organov za postopek 
o prekrških v obliki določenih pomožnih knjig (seznam odvzetih 
predmetov, evidenca zapadle, neplačane globe, povprečnine, 
stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za 
kršitev postopka) se hrani pet let. Za hrambo in izločanje 
dokumentarnega gradiva se do izdaje novega predpisa uporabljajo 
določbe veljavnega pravilnika o notranjem poslovanju organov 
za postopek o prekrških. 

(7) Minister, pristojen za pravosodje, podrobneje predpiše obliko 
in vsebino posameznih zbirk podatkov (določenih vpisnikov in 
pomožnih knjig iz prvega odstavka tega člena) pri organih za 
postopek o prekrških. 

Vodenje skupne evidence kazenskih točk 
207. člen 

(1) Pri Višjem sodišču za prekrške Republike Slovenije v Ljubljani 
se vodi skupna evidenca o številu izrečenih kazenskih točk za 
posamezne storilce prekrškov in pravnomočnih odločbah o 
prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja (v nadaljnjem 
besedilu: evidenca). Evidenca se vodi z namenom evidentiranja 
in obdelave podatkov o storilcih prekrškov, ki so jim bile za 
prekrške v cestnem prometu izrečene kazenske točke in števila 
izrečenih kazenskih točk, evidentiranja podatkov o tem, katerim 
voznikom je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja na podlagi doseženega ali preseženega z zakonom 
določenega števila kazenskih točk v cestnem prometu. 

(2) Višje sodišče za prekrške Republike Slovenije je upravljalec 
evidence. 

(3) Sodišče iz prejšnjega odstavka obvesti pristojno sodišče o 
tem, da je storilec prekrška dosegel število kazenskih točk, zaradi 
katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

(4) Kazenske točke v cestnem prometu se izbrišejo iz evidence 
po preteku treh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile 
izrečene, če v tem času storilec ne doseže števila kazenskih 
točk, zaradi katerega se izreče kazen prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja oziroma če v roku iz četrtega odstavka 
22. člena tega zakona ni bila izdana odločba. Če je bilo storilcu 
prekrška izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, 
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se ob pravnomočnosti odločbe o prenehanju veljavnosti 
vozniškega dovoljenja izbrišejo vse do tedaj zbrane kazenske 
točke. 

(5) Višje sodišče za prekrške Republike Slovenije izbriše 
kazenske točke iz evidence po uradni dolžnosti takoj, ko zve za 
dejstvo, ki je podlaga za izbris vseh ali le določenega števila 
kazenskih točk. Po izbrisu kazenskih točk se izpisi iz evidence in 
odločbe, ki so podlaga za vpis v evidenco, vložijo v zbirko 
dokumentarnega gradiva. Izpisi in odločbe se hranijo pet let. 

(6) Podatki iz evidence se dajejo samo na podlagi pismene prošnje 
posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če jih potrebuje 
za uveljavljanje svojih pravic. Za izpisek iz evidence se plača 
taksa v znesku, ki se plača za izdajo izpiskov iz kazenske evi- 
dence. 

(7) Podrobnejša navodila o vodenju evidence iz prvega odstavka 
tega člena izda minister, pristojen za pravosodje. 

ČETRTI DEL 
Šestnajsto poglavje 

PRISTOJNOST IN ORGANIZACIJA SODIŠČ ZA 
PREKRŠKE 

Sestava personalnih svetov 
212. člen 

(1) Personalni sveti sodišča za prekrške prve stopnje so 
sestavljeni iz predsednika sodišča prve stopnje in dveh članov, ki 
jih izvolijo sodniki sodišča za prekrške prve stopnje izmed sebe. 

(2) Personalni svet višjega sodišča za prekrške je sestavljen iz 
predsednika tega sodišča in štirih sodnikov tega sodišča, ki jih 
izvolijo sodniki tega sodišča izmed sebe. 

Proračunska sredstva 
213. člen 

Proračunska sredstva za delo sodišč za prekrške prve stopnje 
in višjega sodišča za prekrške se zagotavljajo pri teh sodiščih 
kot proračunskih porabnikih, na podlagi njihovih finančnih načrtov. 

Sodne počitnice 
214. člen 

V postopkih pred sodišči za prekrške štejejo kot nujne zadeve, v 
katerih sodišča opravljajo naroke in odločajo tudi v času od 15. 
julija do 15. avgusta (83. člen Zakona o sodiščih) zadeve v katerih 
je storilec pridržan, zadeve v katerih so udeleženi tujci, zadeve v 
katerih je zaseženo hitro pokvarljivo blago ter zadeve iz 201. 
člena tega zakona. 

Splošne določbe 
208. člen 

V zadevah, za katere je s tem zakonom določena pristojnost 
sodišč, sodijo sodniki sodišč za prekrške, ki so ustanovljena kot 
specializirana sodišča. 

Sodišča za prekrške 
209. člen 

V Republiki Sloveniji so za odločanje o prekrških pristojna: 
- sodišča za prekrške prve stopnje; 
- Višje sodišče za*prekrške v Ljubljani. 

Uporaba določb 
210. člen 

Kolikor nI s tem zakonom drugače določeno, veljajo za sodišča 
za prekrške določbe zakona o sodiščih, za sodnike teh sodišč 
pa določbe zakona o sodniški službi. 

Personalni sveti 
211. člen 

(1) Pri sodiščih za prekrške prve stopnje se oblikujejo personalni 
sveti, ki so pristojni za oblikovanje mnenj o kandidatih za sodnike 
sodišč za prekrške prve stopnje in druga opravila, ki jih določa 
zakon. 

(2) Pri višjem sodišču za prekrške se oblikuje personalni svet, ki 
je pristojen za oblikovanje mnenj o ustreznosti kandidatov za 
sodnike tega sodišča, za oceno sodniške službe za sodnike 
sodišč za prekrške prve stopnje, za reševanje ugovorov zoper 
oceno sodniške službe in "za druga opravila, ki jih določa zakon. 

Pristojnost 
215. člen 

Sodišča za prekrške prve stopnje so pristojna: 
- za odločanje o zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo o 

prekršku, ki jo je izdal prekrškovni organ; 
- za odločanje o prekrških na prvi stopnji; 
- za opravljanje zadev pravne pomoči; 
• za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon. 

Sodnik posameznik 
216. člen 

Na sodišču za prekrške prve stopnje vodi postopek in odloča 
sodnik posameznik. 

Pristojnost višjega sodišča 
217. člen 

Višje sodišče za prekrške je pristojno: 
1. za odločanje o pritožbah zoper odločbe sodišč prve stopnje, 

izdane po tem zakonu; 
2. za odločanje v sporih o pristojnosti po tem zakonu; 
3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon. 

Sestava senatov 
218. člen 

(1) Višje sodišče za prekrške odloča v zadevah iz 1. in 2. točke 
prejšnjega člena tega zakona v senatu, ki ga sestavlja en sodnik 
kot predsednik senata, sodnik - poročevalec in sodnik - član 
senata. 
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(2) V zadevah iz 3. točke prejšnjega člena odloča sodnik 
posameznik. Če zakon določa, da zadeve opravlja senat, je ta 
sestavljen po določbi prejšnjega odstavka. 

Organizacija 
219. člen 

(1) V Republiki Sloveniji so naslednja sodišča za prekrške prve 
stopnje: 
1. Sodišče za prekrške v Celju s sedežem v Celju - za območje 

sodnega okrožja Celje; 
2. Sodišče za prekrške v Kopru s sedežem v Kopru - za območje 

sodnega okrožja Koper; 
3. Sodišče za prekrške v Kranju s sedežem v Kranju - za 

območje sodnega okrožja Kranj; 
4. Sodišče za prekrške v Krškem s sedežem v Krškem - za 

območje sodnega okrožja Krško; 
5. Sodišče za prekrške v Ljubljani s sedežem v Ljubljani - za 

območje sodnega okrožja Ljubljana; 
6. Sodišče za prekrške v Mariboru s sedežem v Mariboru - za 

območje sodnega okrožja Maribor; 
7. Sodišče za prekrške v Murski Soboti s sedežem v Murski 

Soboti - za območje sodnega okrožja Murska Sobota; 
8. Sodišče za prekrške v Novi Gorici s sedežem v Novi Gorici 

- za območje sodnega okrožja Nova Gorica; 
9. Sodišče za prekrške v Novem mestu s sedežem v Novem 

mestu - za območje sodnega okrožja Novo mesto; 
10. Sodišče za prekrške na Ptuju s sedežem na Ptuju - za območje 

sodnega okrožja Ptuj; 
11. Sodišče za prekrške v Slovenj Gradcu s sedežem v Slovenj 

Gradcu - za območje sodnega okrožja Slovenj Gradec. 

(2) Za območje sodnega okrožja po prejšnjem odstavku se šteje 
območje, določeno v zakonu, ki ureja organizacijo sodišč. 

(3) Sodišča za prekrške prve stopnje imajo položaj okrajnih 
sodišč, sodniki teh sodišč pa položaj okrajnih sodnikov. 

Zunanji oddelki 
220. člen 

(1) Sodišča za prekrške prve stopnje odločajo na sedežu sodišča 
in na zunanjih oddelkih. 

(2) Zunanji oddelki se ustanovijo za območja sodnih okrajev, za 
katera so po zakonu, ki ureja organizacijo sodišč, ustanovljena 
okrajna sodišča izven sedežev sodišč za prekrške prve stopnje. 
Sedež zunanjega oddelka se določi s Sodnim redom, po 
predhodnem mnenju Višjega sodišča za prekrške. 

(3) V postopku o prekršku v primerih kršitev davčnih, deviznih, 
carinskih in drugih finančnih predpisov odločajo sodišča za 
prekrške na sedežu sodišča. 

(4) Sodišče prve stopnje lahko v skladu z letnim razporedom 
dela opravlja obravnave ali druga dejanja v postopku tudi v krajih 
izven sedeža sodišča oziroma sedeža zunanjega oddelka. 

Višje sodišče 
221. člen 

(1) V Republiki Sloveniji je Višje sodišče za prekrške s sedežem 
v Ljubljani. 

(2) Višje sodišče za prekrške ima položaj višjega sodišča, sodniki 
tega sodišča pa položaj višjih sodnikov. 

PETI DEL 

Sedemnajsto poglavje 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Začetek dela prekrškovnih organov in sodišč 
222. člen 

(1) Prekrškovni organi in sodišča, ki odločajo o prekrških po tem 
zakonu, začnejo z delom v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

(2) Z dnem, ko začnejo z delom prekrškovni organi in sodišča po 
tem zakonu, prenehajo z delom sodniki za prekrške in Senat za 
prekrške Republike Slovenije. 

(3) Organi, ki vodijo postopek o prekrških na podlagi 2. točke 
prvega odstavka 258. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, 
št. 25/83, 36/83,42/85, 2/86,47/8, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 
17/91,13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/01), 
nadaljujejo z delom kot prekrškovni organi. 

Prevzem zadev 
223. člen 

(1) Sodišča za prekrške prve stopnje po začetku dela prevzamejo 
vse zadeve dosedanjih sodnikov za prekrške. 

(2) Višje sodišče za prekrške po začetku dela prevzame vse 
zadeve Senata za prekrške Republike Slovenije. 

Prve volitve članov personalnih svetov 
224. člen 

(1) Prve volitve članov personalnih svetov sodišč za prekrške 
morajo biti razpisane v tridesetih dneh po začetku dela teh sodišč. 

(2) Volitve se izvedejo po določbah zakona, ki ureja sodišča, o 
volitvah personalnih svetov. 

(3) Do konstituiranja personalnih svetov po prvem odstavku tega 
člena opravljajo funkcijo personalnih svetov sodniki sodišč na 
zboru sodnikov. 

Mandat in položaj sodnikov 
225. člen 

(1) Sodniki za prekrške, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo 
trajno sodniško funkcijo v državnih organih z imenom sodnik za 
prekrške in izpolnjujejo pogoje po zakonu, ki ureja sodniško 
službo, nadaljujejo svoj trajni mandat na sodiščih za prekrške 
prve stopnje kot okrajni sodniki, sodniki v Senatu za prekrške 
Republike Slovenije pa na višjem sodišču za prekrške kot višji 
sodniki. 

(2) Sodniki za prekrške, ki nadaljujejo z delom na sodiščih za 
prekrške, ohranijo uvrstitev v plačilne razrede po sklepih sveta 
sodnikov za prekrške. 

(3) Sodni svet v šestih mesecih po ustanovitvi sodišč za prekrške 
uvrsti sodnike teh sodišč v ustrezne nazive in položaje po zakonu, 
ki ureja sodišča in sodniško službo. Pri tem upošteva čas 
opravljanja funkcije sodnika za prekrške kot čas opravljanja službe 
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okrajnega sodnika, čas opravljanja funkcije sodnika Senata za 
prekrške Republike Slovenije, pa kot čas opravljanja sodniške 
službe višjega sodnika. 

(4) Minister, pristojen za pravosodje, imenuje predsednike in 
podpredsednike sodišč za prekrške v treh mesecih po začetku 
dela teh sodišč. Do imenovanja opravljajo te funkcije predstojniki 
dosedanjih sodnikov za prekrške na sedežih sodišč za prekrške 
prve stopnje in predsednik Senata za prekrške Republike Slovenije 
ter njihovi namestniki. 

(5) Sodnikom iz prvega odstavka tega člena, ki ne izpolnjujejo 
pogojev za izvolitev po Zakonu o sodniški službi, preneha sodniška 
funkcija v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Predsedniki 
sodišč jih razporedijo na delo, ki ustreza njihovi strokovnosti, 
izkušnjam in delovni sposobnosti. 

Nadaljevanje dela 
226. člen 

Strokovni, administrativno tehnični in drugi delavci, zaposleni v 
državnih organih z imenom sodnik za prekrške in na Senatu za 
prekrške Republike Slovenije nadaljujejo z delom na sodiščih za 
prekrške. 

Uporaba določb 
227. člen 

Določbe 213. člena tega zakona se uporabljajo od 1.1.2004 dalje. 

Uporaba določb pravilnika o notranjem poslovanju 
228. člen 

Do sprememb in dopolnitev sodnega reda se za poslovanje sodišč 
za prekrške uporabljajo določbe pravilnika o notranjem poslovanju 
organov za postopek o prekrških (Uradni list SRS št. 18/86, 22/ 
86, 16/88 in Uradni list RS št. 48/90, 17/91, 35/98, 17/2000 in 7/ 
01). 

Prevzem sredstev in arhivov 
229. člen 

(1) Poslovne prostore, opremo in sredstva, ki so ob dnevu 
uveljavitve tega zakona v uporabi državnih organov z imenom 
sodnik za prekrške oziroma Senat za prekrške Republike 
Slovenije, prevzamejo v uporabo sodišča za prekrške oziroma 
Višje sodišče za prekrške, ustanovljena s tem zakonom. 

(2) Arhive nekdanjih sodnikov za prekrške prevzamejo sodišča 
za prekrške prve stopnje, arhive Senata za prekrške Republike 
Slovenije pa Višje sodišče za prekrške. 

(3) Arhive Sveta sodnikov za prekrške prevzame Sodni svet, 
razen zadev iz pristojnosti personalnih svetov, ki jih prevzamejo 
personalni sveti sodišč za prekrške. 

Izdaja predpisov 
230. člen 

(1) Vlada izda predpis iz četrtega odstavka 49. člena tega zakona 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Minister, pristojen za pravosodje, izda podrobnejša navodila v 
zvezi s sklenitvijo in prenosom pisarniško - tehničnega in 
materialno - finančnega poslovanja ter o načinu prevzema zadev 
in arhivov v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Dokončanje postopkov o prekrških 
231. člen 

Postopki o prekrških, ki do dneva uveljavitve tega zakona še niso 
bili pravnomočno končani, se dokončajo po dosedanjih predpisih, 
če ta zakon ne določa drugače. 

Uskladitev določb, s katerimi so določeni prekrški 
232. člen 

(1) Predpise, s katerimi so določeni prekrški, in ki niso v skladu s 
tem zakonom, je treba v dveh letih po uveljavitvi tega zakona 
uskladiti s tem zakonom. 

(2) Do uskladitve predpisov, s katerimi so določeni prekrški iz 
prvega odstavka tega člena, se uporabljajo sankcije iz teh 
predpisov. Predpisane denarne kazni veljajo kot predpisane globe, 
varstveni ukrepi pa kot stranske sankcije iste vrste. 

(3) Do uskladitve zakona o varnosti cestnega prometa, zakona o 
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, zakona o orožju 
in zakona o prekrških zoper javni red in mir z določbami tega 
zakona, se glede izrekanja kazni zapora uporabljajo določbe 
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/ 
86, 47/8, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,17/91,13/93, 66/93, 35/ 
97, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/01) o izrekanju zaporne kazni. 

(4) Z uveljavitvijo tega zakona se, razen za prekrške iz prejšnjega 
odstavka, ne more izreči kazen zapora. Če odločba o prekršku, 
s katero je bila izrečena kazen zapora, ki se po tem zakonu ne 
more izreči, do dneva uveljavitve tega zakona pa še ni postala 
pravnomočna, oziroma se izrečena kazen še ni izvršila, se izvrši 
s spremembo v globo s smiselno uporabo določb zakona o 
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/8, 5/ 
90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91,13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 
73/98, 31/2000 in 24/01) o načinu spremembe denarne kazni v 
zapor. 

(5) Ne glede na določbo drugega odstavka 52. člena tega zakona 
so do uskladitve predpisov, s katerimi so določene kršitve s 
področja deviznih in carinskih predpisov, za te prekrške, razen v 
postopku proti mladoletnikom, pristojni prekrškovni organi v hitrem 
postopku, glede višine izrečene globe pa ne velja omejitev iz 
četrtega odstavka 52. člena tega zakona. 

Vzpostavitev evidence 
233. člen 

Način vodenja evidence iz drugega odstavka 203. člena tega 
zakona predpiše minister, pristojen za pravosodje v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona. 

Prenehanje veljavnosti 
234. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
- zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 21 

86, 47/8, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91,13/93, 66/93, 
35/97, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/01), 

- zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih 
sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Uradni 
list RS, št. 82/94) v delu, ki se nanaša na sodnike za prekrške. 

Začetek veljavnosti zakona 
235. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2003. 
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OBRAZLOŽITEV 

V prvem poglavju (Temeljne določbe) zakon določa temelje 
za predpisovanje prekrškov in sankcij zanje. 

Ta zakon bo sistemski zakon o prekrških, zato je poudarjeno, da 
se s tem zakonom določajo splošni pogoji za predpisovanje 
prekrškov in sankcij zanje, splošne pogoje za odgovornost za 
prekrške, za izrekanje in za izvršitev sankcij za prekrške, 
postopek za prekrške ter organe in sodišča za odločanje o 
prekrških. Predpisi, s katerimi se v Republiki Sloveniji določajo 
prekrški, se lahko uporabljajo samo v skladu s tem zakonom. 

Načelo zakonitosti, ki se v kazenskem pravu izraža z zakonom 
"nullum crimen nulla poena sine lege", velja tudi v pravu o prekrških 
kot delu kaznovalnega prava. To načelo pa ima v pravu o prekrških 
širši pomen, saj se lahko prekrški določajo ne le z zakonom. 
Prekrški se lahko določijo z zakonom, uredbo Vlade Republike 
Slovenije ali z odlokom lokalne skupnosti. Načelo zakonitosti, ki je 
tudi ustavno načelo, izključuje tudi retroaktivnost veljavnosti 
predpisa, ki bi določal prekršek. Ob spremembi materiainopravnih 
določb tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek, je treba v 
vsakem konkretnem primeru ocenjevati, kaj je za storilca milejše. 

Smisel sankcioniranja za storjene prekrške je: 

- vplivanje na posameznika, da v prihodnje ne stori določenega 
dejanja (storitev, opustitev), ki bi ga moral opraviti oziroma, da se 
vzdrži dejanja, ki bi predstavljal prekršek, če bi ga opravil (specialna 
prevencija), in 

- vplivanje na druge ljudi, da ravnajo po predpisih in ne storijo 
prekrškov (generalna prevencija). 

Sankcije za prekrške so z novim zakonom omejene (globa, 
opomin, kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem 
veljavnosti vozniškega dovoljenja, prepoved vožnje motornega 
vozila, izgon tujca iz države, odvzem predmetov in začasni odvzem 
motornega vozila, vzgojni ukrepi in sankcije za mladoletnike), 
poleg sankcij pa se lahko izreče tudi opozorilo. Ni več delitve na 
kazni, opomine in varstvene ukrepe, pač pa so v skladu s 
sodobnim pojmovanjem vsi ukrepi označeni kot sankcije. Pri tem 
se globa izreka kot glavna sankcija, opomin se izreka namesto 
globe, ostale sankcije pa se predpisujejo in izrekajo kot stranske 
pod pogoji določeni s tem oziroma drugim zakonom. Poleg sankcij 
se kot poseben ukrep predvideva tudi opozorilo. 

Opušča se zaporna kazen, vendar se za prehodno obdobje (do 
morebitne spremembe Kazenskega zakonika z uvedbo najtežjih 
oblik prekrškov kot lažjih oblik kaznivih dejanj in z uvedbo 
skrajšanega postopka) ohranja s prehodnimi določbami možnost 
izrekanja zapora po določbah zakona o varnosti cestnega 
prometa, zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 
drogami, zakona o orožju in zakona o prekrških zoper javni red in 
mir. Pri tem se upošteva, da kratkotrajne zaporne kazni nirhajo 
vzgojnega pomena in da učinkovito naravnan sistem prekrškov 
ni združljiv s takimi sankcijami, ki zahtevajo drugačno naravo 
postopka in drugačno obravnavanje storilcev. Podrobneje je 
ureditev obrazložena pri prikazu sankcij za prekrške. 

V drugem poglavju (Prekršek In odgovornost zanD se 
opredeljuje prekršek kot dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe 

vlade ali odloka lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno kot 
prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek.' 

Tudi pri prekrških velja, da kdor je obdolžen prekrška, velja za 
nedolžnega, dokler njegova odgovornost ni ugotovljena s 
pravnomočno odločbo. Glede odgovornosti pravne osebe, njene 
odgovorne osebe in samostojnega podjetnika ter drugih oseb se 
odkazuje na ureditev odgovornosti pravne osebe v zakonu o 
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. 

'Glede na vrslo zagrožene pravne posledice je v nemškem pravnem sistemu 
prekršek v razmerju do kaznivega dejanja,(in denarni kazni) "aliud"(BVerfGE 
27, 18, 30). Prekrškovno pravo in kazensko pravo je zalo treba razlikovati 
„po mešanem kvalitativno-kvantitativnem merilu" (tako Maurach/Zipf). Pri 
tem je v mejnem področju odločitev zakonodajalca zavezujoča, če se pri tem 
ne posega v temeljno področje kazenskega prava (t. i. "Kernbereich des 
Strafrechts"), ki se da "določiti z zadostno gotovostjo na osnovi ustavnega 
sistema vrednot" (BVerfGE 27,18, 29). 
Pri tem gre za sklicevanje na kvalitativni sistem vrednotenja, ki prepoveduje 
preprosto prestaviti iz kroga dosedanjih kazenskih dejanskih stanov vse 
načine ravnanj "z manjšo vsebnostjo protizakonitosti" v prekrškovno pravo, 
npr. premoženjske delikte (primerjaj sistem vrednot 14. člena GG) na 
bagatelnem področju. Zato so vprašljivi predlogi, ki jih je v zvezi s tem podal 
Baumann. 
Baumann pri svoji kritiki ne upošteva, da je prekrškovno pravo zgolj dodatno 
razširilo varovanje življenja in telesa na določeni začetni stopnji, da pa 
nobeni klasični kazenski dejanski stani, ki pripadajo tej vrsti varovanja, niso 
bili prenešeni v pravno vejo prekrškovnega prava (primerjaj BVerfGE 50, 
205,213, po kateri s stališča ustavnega prava ni mogoče oporekati odločitvi 
zakonodajalca, da dejanske stane tatvine tudi manjših stvari ohrani na 
področju kazenskega prava. Vprašljivi so v zvezi s tem tudi predlogi Bundesrata 
za omejitev § 265a Kazenskega zakonika v primerih t.i. "vožnje na črno" 
("Schwarzlahrens"). 
Z odrekanjem "kazni" kot sredstvu odzivanja razvršča za to pristojni 
zakonodajalec (BVerfGE 27, 18, 30) določene načine ravnanja s pritrdilno 
prostovoljno odločitvijo zavestno drugače kot kazniva dejanja' (primerjaj 
BVerfGE 27, 18, 29; 37, 201, 212; 45, 272, 289; 51, 60, 74;). 
Ta način obravnavanja, ki se ravna po zakonskem načinu vrednotenja, mora 
biti merodajen za pravilno razvrščanje v pravni sistem. Materialna vsebina 
določene kršitve napisanih ali nenapisanih norm na mejnem področju ne 
more biti odločilna. Če bi bila, bi se način ravnanja, ki predstavlja zavržno 
("verv/erfHch") nepravnost, moral šteti za kaznivo dejanje tudi v primeru, če 
zanj - zaradi odsotnosti kriminalnopolitične potrebnosti, ni zagrožena kazen, 
čeprav je prepovedan. Od materialne vsebine kršitve zakona pa v precejšnji 
meri zavisi tudi, ali zakonodajalec dejanski stan "z določenim drugačnim 
pravnopolitičnim vrednotenjem vsebnosti protizakonitega"(BVerfGE 22,78, 
81; 27, 18, 28) razvrsti samo kot prekršek in ne kot kaznivo dejanje. Te 
odločitve zakonodajalec ne more sprejeti samovoljno. 
Obstaja "temeljno področje kazenskega prava" ("Kernbereich des 
Strafrechts"), katerega naloga je, "da varuje temeljne vrednote življenja 
skupnosti", na tem področju pa je "naloga sodnikov brez izjeme ter izključno 
preventivni pravni nadzor". "V temeljno področje kazenskega prava spadajo 
vsi pomembni protipravni dejanski stani; teh zakonodajalec ne more odvzeti 
sodni oblasti" (BVerfGE 27, 18, 28; bilo bi npr. nedopustno, da bi bila v 
primeru dejanskega stana ropa zagrožena samo globa (o tem Langej.V tem 
smislu lahko Zvezno ustavno sodišče preveri odločitev zakonodajalca glede 
tega, ali je v skladu z ustavnim sistemom vrednot (BVerfGE 37, 201, 212; 
45, 272, 289 z nadaljnjimi dokazi; 50, 204, 214; 51, 60, 74). Vendar pa je 
dana zakonodajalcu pri vrednotenju precejšnja svoboda (80, 182, 186 = 
NJW 89,478). 
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Zakon ne določa vseh postopkovnih vprašanj, ampak velja, da 
kolikor zakon ne določa drugače, se v postopku o prekršku 
smiselno uporabljajo določbe kazenskega zakonika glede 
silobrana, skrajne sile, sile in grožnje, neprištevnosti, naklepa, 
malomarnosti, dejanske in pravne zmote, udeležbe pri kaznivem 
dejanju ter časa in kraja storitve kaznivega dejanja. Za prekršek 
je odgovoren storilec, ki je storil prekršek iz malomarnosti ali z 
naklepom. Predpis o prekršku lahko določi, da je storilec 
odgovoren samo, če je prekršek storil z naklepom. Storilec ni 
odgovoren za poskus prekrška. Če gre za napeljevanje ali pomoč 
v posebno olajševalnih okoliščinah ali če do izvršitve prekrška ni 
prišlo, se napeljevalcu in pomagaču ne izreče sankcija. Zoper 
storilca, ki je bil v kazenskem postopku pravnomočno spoznan 
za krivega kaznivega dejanja, ki ima tudi znake prekrška, se ne 
vodi postopek za prekršek in se jim tudi ne izrekajo sankcije za 
prekrške. Zoper osebe, ki uživajo imunitetno pravico po 
mednarodnem pravu, se ne vodi postopek o prekršku in se jim 
tudi ne izrekajo sankcije za prekrške. O prekršku, ki ga stori 
takšna oseba prekrškovni organ obvesti ministrstvo, pristojno 
za zunanje zadeve. Republika Slovenija in samoupravne lokalne 
skupnosti ne morejo biti odgovorne za prekršek, zakon pa lahko 
predpiše, da odgovarja za prekršek odgovorna oseba i/ državnem 
organu ali v lokalni skupnosti. Pravna oseba in samostojni podjetnik 
sta lahko odgovorna za prekršek druge osebe, če je v predpisu 
o prekršku tako določeno. 

Tretje poglavje (Sankcije za prekršek) podrobneje opredeljuje 
posamezne vrste sankcij in način njihovega izrekanja. 

V večji meri kot doslej, je upoštevana manjša družbena 
pomembnost prekrškov, kot kršitev javnega reda, družbene dis- 
cipline in drugih družbenih vrednot, ki niso varovane s kazenskim 
pravom, njihova teža pa narekuje družbeno grajo v obliki milejših, 
predvsem denarnih sankcij.2 

Predlagatelj se je prav na tej podlagi in ob ugotovitvi o njenem 
izjemno redkem izrekanju odločil za odpravo zaporne kazni. 
Denarno kazen je nadomestil z globo, kar tudi na pojmovni ravni 
kaže vsebinsko drugačno naravo postopka, ki se oddaljuje od 
klasičnega kaznovalnega prava.3 

Temu sledi odprava varstvenih ukrepov in njihova nadomestitev 
s stranskimi sankcijami, kar vse, posebej v določenih (začetnih) 
fazah obravnavanja prekrškov, omogoča rešitve, ki se vedno 
bolj zgledujejo po upravno pravnem in ne več le kazensko pravnem 
obravnavanju.4 

* Glej Boujong, K: Karlsruher Kommentar zum Gesetz ueber 
Ordnungsvvidrigkeiten, Muenchen 2000. 
5 Že na tem mestu pa moramo poudariti, da je Evropsko sodišče jasno 
poudarilo, da države ne smejo zakriti kazenske zadeve z "upravno krinko", 
da bi se tako izognile zahtevam 6. člena. Sodišče je izjavilo: 
"... Če bi imele države pogodbenice diskrecijsko moč kvalificirati neko kaznivo 
ravnanje kot prekršek namesto kot kaznivo dejanje, samo zato, da bi se 
tako izognile delovanju temeljnih določb 6. in 7. člena, bi bila uporaba teh 
določil podrejena njihovi suvereni volji.Toda takšno ravnanje bi lahko privedlo 
do rezultatov, ki bi bili v nasprotju s ciljem in namenom Konvencije". Gomien, 
Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah, 1995, str.44. 

4 Pravna narava prekrškov je v teoriji sporna. Teorije o naravi prekrškov so 
namreč odvisne predvsem od načina gledanja, nanje pa vpliva tudi sam 
razvoj "prekrškovnega" prava ("Ordnungswidrigkeltsrecht 
Na vprašanje, kakšna je narava kršenja zakonov, to je vprašanje, ali je 
prekršek v odnosu do kaznivega dejanja "aliucf, ali pa se morda od njega 
samo količinsko razlikuje, se je v teku razvoja različno odgovarjalo. 
Nastanek prekrškovnega prava, ki je bilo sprva omejeno na gospodarsko 
pravo4, je bil teoretično utemeljen s tem, da je prekršek v odnosu do kaznivega 
dejanja po svojem bistvu nekaj drugega.To mnenje se je opiralo na klasično 
teorijo "upravnega kazenskega prava"("VerwaltungsstrafrechtstheorieY. Na 
podlagi teorije upravnega kazenskega prava se je domnevalo, da predstavljajo 
gospodarski prekrški ("Wirtschattsordnungswidrigkeiten'Y (npr. kršenje 
obveznosti prijavljanja določenih dejstev upravnim organom, obveznosti 
predložitve ustreznih dokumentov, pa tudi manjše kršitve predpisov glede 
upravljanja) preprosto samo "nepodrejanje" upravnim organom (oz. ohlapnost 
v odnosu do njih), in da tako kršenje povzroča samo "upravno škodo" 
("Vemaltungsschaden"), in ne škoduje, za razliko od kaznivega dejanja, 
nobeni pravni dobrini. Ta t.i. "teorija aliuda" je bila v materialnem smislu 
prevladujoča tudi v času veljavnosti nemškega Zakona o prekrških iz leta 
1952. Pri tem pa niso dovolj upoštevali, da se je prekrškovno pravo med tem 
razširilo preko meja samega gospodarskega prava tudi na vsa druga področja, 
in da je zajelo npr. tudi "abstraktne ogroževalne delikte" ("Getahrdungsdeiikte") 
(nekdanje "policijske delikte"), ki so brez dvoma namenjeni zaščiti pravnih 
dobrin zasebnikov, čeprav samo na določeni "predstopnji". 
Pri vključitvi prometnih kršitev ("Verkehrsubertretungen"! v okvir prekrškov, 
kar je pripeljalo do novega Zakona o prekrških, se je jasno pokazalo, da 
prekrškovno pravo v teku dotedanjega razvoja nikakor ni ostajalo omejeno 
na primere golega nepodrejanja v odnosu do državne upravne dejavnosti, 
katere urejeno deloyanje v določeni socialni državi, ki ima urejeno eksistenčno 
preventivo, vsekakor predstavlja pravno dobrino. Prekrškovno pravo pa 
večkrat zajema primere, v katerih je varovanje pravnih dobrin ogroženo ali 
celo ovirano. Na mejnih področjih je treba kršenja zakonov znotraj področja 
kazenskega prava in prekrškovnega prava glede na njihov materialni pomen 
razlikovati po količinskih (kvantitativnih) in ne po kakovostnih značilnostih 
(primerjaj BVerfGE 51,60,74). 
Zgrešeno pa bi na tej podlagi sklepali, da ne more obstajati samostojna 
pravna veja prekrškov (Mattes, nasprotno Jeschek/Weigend)\ ni prepričljiva 
trditev, da bi bilo treba zakonodajalcu preprečiti omejevanje kazenskega 
prava po kriterijih primernosti ("Strafwuerdigkeitskriterien') in potrebnosti 
kaznovanja ("Strafbeduertniskriterien') na določeno temeljno področje, hkrati 
pa drugače kot kazniva dejanja obravnavati take kršitve ("Zuwiderhandiungen')t 
ki glede na vrsto kršitve praviloma ne izkazujejo visoke stopnje etične 
zavržnosti, ki jo ima kaznivo dejanje, in ki zato v skladu s prevladujočim 
družbenim prepričanjem ne zaslužijo obsodbe "zavržnosti", kar ima navadno 
za posledico kazen, (primerjaj tudi mnenje Rebmann, Roth, Hermann in 
Fdrsterglede morebitne spremembe pravnega mnenja glede tega, ali je treba 
pri težjih prekrških na področju gospodarskega prava kaznovati samo "golo 
nepodrejanje" ("biosser Ungehorsam") ali tudi "krivdo", ki jo je mogoče v 
etičnem smislu očitati ("etisch vomerfbare Schuld")-, vendar pa gospodarska 
zakonodaja v veliki meri določa upoštevanje smotrnosti ("Zweckmaessig- 
keitservvaegungen"), pod pogojem, da ostaja pri tem ustavni sistem vrednot 
nedotaknjen. Poudariti pa moramo, da je dolžnost zakonodajalca, da sprejete 
odločitve v primeru spremembe pravnega prepričanja preveri in spremeni. 
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Temeljna vrsta sankcije je globa, ki se lahko predpiše v razponu 
ali v določenem znesku, kar zakon podrobneje določa.5 

Posebnosti obstajajo za prekrške s področja davčnega in 
carinskega sistema. Prekrški na področju davčnega in carinskega 
sistema so pogosto povezani z različno velikimi premoženjskimi 
koristmi storilca oziroma škodo za državo oziroma lokalno 
skupnost, saj je škoda oziroma premoženjska korist odvisna od 
višine dajatev, ki niso bile plačane oziroma vrednosti predmetov, 
s katerim oziroma v zvezi s katerim je bil storjen prekršek. Ob 
upoštevanju načela sorazmernosti je težko določiti splošna pravila, 
kolikšna naj bo globa v teh primerih, zato je praksa večine zahodnih 
držav, da se globe za te prekrške določajo v odstotku oziroma 
mnogokratniku prikrajšanih dajatev ali, če je to primerneje, od 
vrednosti predmeta prekrška. Tuji svetovalci, ki so svetovali 
pristojnim slovenskim organom glede oblikovanja sodobnega 

5 Za nemški sistem se navaja, da je globa ("GeldbuRe") posledica 
("Unrechtslolge^ protipravnega in zavržnega ravnanja, ki je kot tako 
opredeljeno z dejanskim stanom in ima zato tudi represiven značaj. Vendar 
pa ne predstavlja (prave) kazni. Manjka ji s sankcijo "kazenskega prava 
povezana presoja zavržnosti ("Unvverturteil") in z njo "resnost državnega 
kaznovanja" (BVerGE 22, 78, 81; 27, 18, 33; 45, 272, 288; Zvezno sodišče, 
11, 266; NJW 93, 3081). Cilj globe ni povrniti, maščevati se za določeno 
dejanje v smislu doseganja izravnave za družbenoetično krivdo, pač pa je v 
prvi vrsti usmerjena v to, da uveljavi določen red ("Ordnung"). Globa je z 
določeno sankcijo povezan in zato "čuteč" poziv naslovnikom, da bi izvrševali 
obveznosti oziroma spoštovali zapovedi in prepovedi, določene v predhodni 
fazi ("im Vor/eld") varstva pravnih dobrin, opozorilo torej, ki nima za posledico 
pomembnejšega škodovanja ugledu in dobremu imenu prizadetega (BVerfGE 
27, 18, 33), saj se prizadetemu kršenje ne očita kot kršitev vrednot v 
etičnem smislu. Globa pa nima samo "posebnih preventivnih"ciljev, ampak 
tudi"splošno preventivne", kar pomeni, da mora poleg osebe, ki ji je globa 
izrečena, tudi druge navajati k temu, da (v upravnem pravu) vzpostavljeni 
red spoštujejo. Poleg tega je namenjena globa tudi povrnitvi koristi in 
preprečevanju neupravičene pridobitve premoženja, ki jo je oseba pridobila 
pri določeni gospodarski dejavnosti kot rezultat prekrška; tej funkciji je 
pripisati visoke zneske glob (v zadnjem času celo do treh milijonov DEM). V 
nasprotju s kaznijo za kaznivo dejanje se globa ne vpisuje v kazenski 
register. 
Globa se v primeru, da je ni mogoče izterjati, tudi ne pretvori v kazen 
odvzema prostosti (primerjaj 96. člen5). "Te lastnosti in učinki, značilni za 
kazen kazenskega prava ("Kriminalstrafe") slednjo tako zelo razlikujejo od 
globe kot državne reakcije na kršitev, da je povsem utemeljena različna 
presoja kazenskopravne kazni in globe"5 (BVerfGE 22, 80). 
Samo z dejanskim stanom opredeljena ravnanja, to je protipravna in zavržna 
ravnanja spadajo med prekrške (§ 1,15). Temeljni pogoji za prekršek, kijih 
določa zakon, sovpadajo torej s tistimi za kaznivo dejanje, kar je po našem 
mnenju nujna posledica dejstva, da je končno tudi globa državna reakcija na 
protipravnost. Globa se glede na 103. II. člen GG izreče samo za ravnanje, 
ki je opredeljeno z dejanskim stanom (zakonski znaki) In predpostavlja (torej 
kot posledica protipravnosti) nujno ravnanje, ki je v nasprotju s pravnim 
redom in se lahko navezuje samo na tako ravnanje storilca, ki mu ga je 
mogoče zakonito očitati, ker načelo "nulla poena sine culpa", ki izhaja iz 
načela pravne države in je ustavnega ranga, velja povsem tudi za kaznim 
podobne sankcije (BVerfGE 9,169; 20,333).Temeljni pogoji za izrek globe v 
skladu z navedeno ustavno določbo ne morejo biti manjši ali blažji kot za 
izrek kazni. 
Ravnanje opredeljujemo v tem kontekstu kot konkretno vedenje človek do 
okolice. Pri tem je s pravnega vidika glede kazni in globe pomembno samo 
tako ravnanje, ki je posledica naravne volje. Čisto fiziološka dogajanja na 
čutno-somatskem področju, ki potekajo brez sodelovanja človekovih duhovnih 
zmožnosti, in jih torej ne more obvladovati volja (npr. pri epileptičnem napadu), 
ne veljajo za ravnanja v tem kontekstu. Ravnanje, relevantno za razpravljane 
primere, pa je prisotno tudi v primeru, ko temelji vedenje na polzavedni ali 
nezavedni pripravljenosti za ravnanje (kot posledici dolgotrajne navajenosti 
in vaje) in se zaradi zunanjega dražljaja bolj ali manj samodejno sproži, tako 
na primer nenadno zaviranje zaradi ovire v prometu; drugače je pri čistih 
refleksnih ravnanjih, ki se sprožijo neposredno zaradi dražljaja, ki neposredno 
zadane živčni sistem (Zvezno sodišče, 20. 6. 1984, 2, StR, 329/84). 

davčnega in carinskega sistema, opozarjajo, da bi takšna rešitev 
lahko tudi v Sloveniji pripomogla k pravičnejšemu kaznovanju 
davčnih in carinskih prekrškov, in s tem k učinkovitejšemu 
delovanju davčnega in carinskega sistema. Glede na to, da 
področni zakoni ne morejo na področju prekrškov določati 
drugačne rešitve glede predpisovanja glob, kot pa so določene z 
zakonom o prekrških, je treba v zakonu o prekrških predvideti 
možnost, da področni zakoni opredelijo višino globe na ta način. 
V vsakem primeru pa je pri izreku globe tudi v tem primeru treba 
upoštevati, da globa ne sme biti višja od maksimalne globe, 
predpisane z zakonom o prekrških. 

Z zakonom se sme predpisati za prekrške s področja varstva 
naravnih bogastev oziroma okolja in ohranjanja narave, s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s področja varnosti 
in zdravja pri delu, dela in zaposlovanja na črno ter delovnih 
razmerij, s področja socialne varnosti, s področja davkov, financ, 
carin, državnih blagovnih rezerv in gospodarstva za posamezne 
prekrške, katerih narava je posebno huda zaradi višine 
povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne 
premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma 
njegovega namena koristoljubnosti, trikrat višjo globo od tiste, ki 
je sicer predvidena. Z odlokom lokalne skupnosti se lahko predpiše 
samo globa v določenem znesku, ki je manjši od siceršnjih 
zneskov.6 

Globe, plačane za prekrške, so prihodek države. Globe, plačane 
za prekrške, ki so predpisani z odloki lokalnih skupnosti, in 
pravnomočno izrečene z odločbami prekrškovnih organov lokalne 
skupnosti, so prihodek tiste lokalne skupnosti, katere predpis je 
bil kršen. Rok plačila globe ostaja nespremenjen - ne sme biti 
krajši od osmih dni in ne daljši kot tri mesece. V opravičenih 
primerih se z odločbo oziroma sodbo o prekršku na predlog 
storilca dovoli, da se globa plača v obrokih. V tem primeru se z 
odločbo določi tudi način odplačevanja in rok plačila, ki ne sme biti 
daljši kot eno leto. 

Če storilec ne plača globe v določenem roku, se ta izterja prisilno. 
Zaradi učinkovitejše izterjave se daje možnost, da (drug) zakon 
lahko določi, da se storilcu, ki ne plača globe, ne izda ali ne 
podaljša dovoljenje v upravnem postopku ali ne izda potrdilo iz 
uradne evidence s tistega upravnega področja, na katerem je bil 
storjen prekršek. Tega ukrepa pa po izrecni določbi predloga 
zakona ni mogoče določiti za potrdila iz uradnih evidenc s področja 
osebnih stanj. Tako se bo ta posledica po mnenju predlagatelja 
navezovala le na tista dovoljenja, ki so vsebinsko povezana s 
prekrški po katerih globe niso plačane. Če pravna oseba ne plača 
globe v določenem roku, se globa izterja prisilno, uklonilnega 
zapora tu ne more biti. Nova je rešitev (delno že uvedena z 
ZIKS), da lahko sodišče na predlog storilca nadomestiti plačilo 
globe s tem, da storilec opravi določene naloge v splošno korist 
ali v korist lokalne skupnosti. Obseg in vsebina teh nalog se 

' V nemškem sistemu so globe predpisane z Zakonom o prekrških, pri čemer 
je najnižja predpisana globa 10 DEM, najvišja pa 2000 DEM. To pa ne pomeni, 
da drugi zakoni ne morejo predpisati višjih glob, in višina glob je po področjih 
predpisana zelo različno. Tako so npr. pri kartelnem pravu predpisane globe 
tudi do 1.000.000 DEM, po Zakonu o trgovanju z vrednostnimi papirji pa celo 
do 3.000.000 DEM. Konkretna globa znotraj zakonskih omejitev se določa 
glede na pomen prekrška in očitano krivdo. Glej Ana Koman: Nemško pravo 
o prekrških in nujna nova sistemska ureditev področja prekrškov v R Sloveniji, 
V: Pravosodni bilten št. 2/2001, str. 183. 
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določita v sorazmerju z izrečeno globo, v trajanju od 3 do največ 
30 delovnih dni. Rok za izvršitev nalog ne more biti krajši od 
enega in ne daljši od treh mesecev. 

Zakon v tem poglavju tudi podrobneje opredeljuje pogoje za izrek 
opomina, kazenskih točk v cestnem prometu oziroma posledično 
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, prepovedi vožnje 
motornega vozila, izgon tujca iz države in odvzem predmetov. 

Storilcu prekrška sodišče odmeri sankcijo v mejah, ki so določene 
s predpisom za storjeni prekršek, glede na težo prekrška in 
storilčevo malomarnost ali naklep. Pri tem se upoštevajo vse 
okoliščine, ki vplivajo na to, ali naj bo sankcija manjša ali večja 
(olajševalne in obteževalne okoliščine), zlasti pa: stopnjo storilčeve 
odgovornosti za prekršek, nagibe, iz katerih je prekršek storil, 
stopnjo ogrožanja ali kršitve zavarovane dobrine, okoliščine, v 
katerih je bil prekršek storjen, prejšnje življenje storilca, njegove 
osebne razmere, njegovo obnašanje po storjenem prekršku, 
zlasti ali je poravnal škodo. Pri odmeri globe se upošteva tudi 
storilčevo premoženjsko stanje, pri prekrških s področja davkov 
in carin pa tudi sorazmerje višine globe z višino prikrajšane 
dajatve, če to ni že določeno že z večkratnikom ali odstotkom 
prikrajšanega zneska. Pri odmeri globe pravni osebi in 
samostojnemu podjetniku se upošteva gospodarska moč in prej 
izrečene sankcije. V primerih, ko je z zakonom tako določeno, 
lahko sodišče storilcu prekrška odpusti globo in druge sankcije. 
Predpisano je tudi kako se izreče sankcija, če je storilec z enim 
dejanjem ali z več dejanji storil več prekrškov, o katerih še ni 
izdana odločba oziroma sodba, postopek pa teče pred istim 
organom oziroma sodiščem. 

Novost predstavlja t.i. uklonilni zapor. Storilca, ki deloma ali v 
celoti ne plača globe v določenem roku, se prisili k plačilu tako, da 
se določi uklonilni zapor. O uklonilnem zaporu odloči sodišče s 
sklepom po uradni dolžnosti ali na predlog prekrškovnega organa. 
Pri odločitvi o uklonilnem zaporu se upoštevajo vse okoliščine 
zadeve ter premoženjsko stanje in možnosti storilca za plačilo 
globe. Pri tem se lahko odloči, da ne določi uklonilnega zapora in 
pride do takojšnje prisilne izterjave. O svoji odločitvi in o izvršitvi 
uklonilnega zapora sodišče obvesti predlagatelja. Velja pa omejitev, 
da se uklonilni zapor ne more določiti, če je bil za prekršek izdan 
plačilni nalog, kakor tudi na podlagi nepravnomočne odločbe 
prekrškovnega organa. Zoper sklep o uklonilnem zaporu je 
dovoljena pritožba na višje sodišče za prekrške v osmih dneh od 
prejema sklepa, pritožbo se predloži višjemu sodišču v treh dneh; 
to sodišče mora izdati odločbo v petnajstih dneh po tem, ko je 
dobilo spis. Pritožba zadrži izvršitev. Uklonilni zapor traja, dokler 
storilec ne plača globe, vendar najdlje trideset dni. Posebej 
pomembno je dejstvo, da z izvršitvijo uklonilnega zapora ne 
preneha obveznost plačila globe.' 

Četrto poglavje (Odvzem premoženjske koristi, pridobljene 
s prekrškom) izhaja iz načela, da nihče ne more obdržati 
premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom ali zaradi njega. 

Gre za ukrep posebne narave, in ne kot sankcijo za prekršek. 

Korist se odvzame z odločbo oziroma sodbo, s katero je bil storilec 
spoznan za odgovornega oziroma je bil postopek ustavljen, ker 
je v zakonu določeno, da se storilcu ne izreče sankcija za storjeni 
prekršek, oziroma mu je bil izrečen vzgojni ukrep. Odvzem 
premoženjske koristi obsega poleg odvzema denarja tudi odvzem 
predmetov in vsake druge premoženjske koristi, ki je bila 
pridobljena s prekrškom ali zaradi njega. Le če to ni mogoče, se 
storilcu naloži, da mora plačati denarni znesek, ki ustreza 
pridobljeni premoženjski koristi, v opravičenih primerih pa se sme 
dovoliti, da se denarni znesek, ki ustreza pridobljeni premoženjski 
koristi, lahko plača tudi v obrokih, pri čemer pa rok plačila ne sme 
biti daljši od enega leta. Premoženjska korist se odvzame po 
vrednosti v času storitve prekrška. Zakon, s katerim je določen 
prekršek, lahko predpiše, da se lahko namesto premoženjske 
koristi odvzame razlika v ceni. Glede odvzema premoženjske 
koristi, ki so jo druge osebe pridobile s prekrškom, se uporabljajo 
določbe kazenskega zakonika. 

Peto poglavje (Vzgojni ukrepi In sankcije za mladoletnike) 
izhaja iz spoznanja, da je potrebno tudi v primerih storjenih 
prekrškov mladoletnike obravnavati drugače kot polnoletne 
storilce. Potrebno je zagotoviti njihovo vzgojo in pravilen razvoj. 

Namen vzgojnih ukrepov je, da se z nasveti in opozorili, z 
"varstvom in pomočjo mladoletnim storilcem ter z razvijanjem 
njihove osebne odgovornosti zagotovita njihova vzgoja in pravilen 
razvoj ter vplivati na mladoletne storilce, da ne bi ponavljali 
prekrškov oziroma delali prekrškov. Za postopek proti 
mladoletnikom je izključno pristojno sodišče za prekrške, kar je 
skladno posebni naravi in subjektu tega postopka. 

Proti mladoletniku, ki ob storitvi prekrška še ni bil star štirinajst let 
(otrok), se ne smejo voditi postopki za prekrške in izreči sankcije 
za prekrške. Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že 
star 14 let, ni pa še dopolnil 16 let (mlajši mladoletnik), se smejo 
izreči le vzgojni ukrepi. Mladoletniku, ki je bil v času storitve 
prekrška že star 16 let, ni pa še dopolnil 18 let (starejši mladoletnik), 
se smejo izreči le vzgojni ukrepi, izjemoma pa se mu sme izreči 
globa in druge stranske sankcije. Predpisano je, da mora o dejanju, 
ki ima vse znake prekrška in ga stori otrok, prekrškovni organ 
obvestiti osebo, ki je dolžna skrbeti zanj, po potrebi pa tudi pristojni 
organ socialnega varstva. 

Zakon določa, da se lahko mladoletnemu storilcu prekrška 
izrečejo naslednji vzgojni ukrepi: 

• ukor; 
- navodila in prepovedi; 
- nadzorstvo. 

7 Institut uklonilnega zapora pozna npr. nemški sistem. Sodišče izreče 
uklonilni zapor, ki lahko traja do šest tednov. Če mu je izrečen zapor, mora 
globo še vedno plačati, v zaporu pa je toliko časa (največ šest tednov), 
dokler se ne odloči globe poravnati. Uklonilni zapor zagotavlja plačilo v 99 
odstotkih primerov. Glej Koman, A.: Nemško pravo o prekrških in nujna nova 
sistemska ureditev področja prekrškov v Republiki Sloveniji, v: Pravosodni 
bilten, št. 2/2001, str. 183. 

Izreče se lahko samo eden od navedenih ukrepov. 

Pri izbiri vzgojnega ukrepa se upošteva mladoletnikovo starost, 
njegovo duševno razvitost, psihične lastnosti, njegova nagnjena, 
nagibe, iz katerih je storil prekršek, dotedanjo vzgojo, okolje in 
razmere, v katerih je živel, težo prekrška, ali mu je bil že prej 
izrečen vzgojni ukrep aH globa in vse druge okoliščine, ki vplivajo 
na to, da bo najbolj dosežen namen vzgojnega ukrepa. 

Če je storil mladoletnik več prekrškov v steku, presodi sodišče 
enotno vse prekrške in enotno izreče sankcijo. 

Šesto poglavje (Zastaranje pregona) ureja institut zastaranja 
pregona. Zastaranje je splošno sprejet pravni institut, na podlagi 
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katerega na področju kaznovalnega prava zaradi preteka 
določenega časa ni več mogoč pregon oziroma izvedba postopka 
ali pa izvršitev sankcije. Postopek o prekršku ni dopusten, če 
pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen. Absolutno 
zastaranje tako nastopi v štirih letih od storitve prekrška. 
Podaljšanje sedanjega zastaralnega roka je posledica spoznanja, 
da je sedanji (še posebej ob mnogih primerih izmikanja postopku) 
prekratek, kar je narekovalo podaljšanje primerljivih (sicer daljših) 
rokov tudi v Kazenskem zakoniku, kjer je najkrajši rok sedaj tri 
leta. 

Ostaja možnost z zakonom za določene težje prekrške predpisati 
tudi daljši zastaralni rok, ki pa ne more biti daljši od treh let, oziroma 
glede na absolutno zastaranje od šestih let. 

Sedmo poglavje (Splošne določbe) določa temelje postopka 
o prekršku. Izhodišče bodočega sistema je, da o prekrških odločajo 
prekrškovni organi in sodišča. 

Kot prekrškovni organi se štejejo upravni in drugi državni organi 
in organizacije z javnimi pooblastili, ki izvajajo nadzorstvo nad 
izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški 
in organi lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi pooblaščeni 
za odločanje o prekrških. Sodišča pa so sodišča za prekrške 
prve stopnje (ustanovljena na sedežih okrožnih sodišč in z oddelki 
na sedežih okrajnih sodišč) in Višje sodišče za prekrške (dosedanji 
senat) kot sodišče druge stopnje. 

Po veljavnem zakonu odločajo o prekrških na prvi stopnji sodniki 
za prekrške in drugi organi, ki so z zakonom pooblaščeni, da 
vodijo postopek o določenih prekrških na prvi stopnji. V 
pritožbenem postopku odloča Senat za prekrške Republike 
Slovenije. Položaj drugih organov, ki so pooblaščeni da vodijo 
postopek o določenih prekrških na prvi stopnji, urejajo posebni 
predpisi, ti organi pa vodijo postopek o prekrških po določbah 
Zakona o prekrških. 

Predlagatelj z novim zakonom v načelu ohranja rešitev, po kateri 
je sodnike za prekrške (po predlogu zakona sodišča za prekrške) 
obravnavati kot del sodne oblasti. Hkrati za storilce prekrškov 
(obdolžence) ohranja vse ustavne pravice, ki zagotavljajo vrsti 
postopka in sankcijam ustrezen položaj, tudi z upoštevanjem 
pravne narave prekrškov kot kaznivih ravnanj v smislu 6. člena 
Evropske konvencije o človekovih pravicah 

' Evropska konvencija o človekovih pravicah poudarja v 6. členu enako 
varstvo pravic na civilnem in kazenskem področju, v kazenskega pa štejejo 
tudi postopki v zvezi s prekrški. Pri pojmu "kakršnekoli kazenske obtožbe" 
("determinalion o/any criminal charge"oz. "bien-fond6 de loule accusation 
pčnale") obstajajo podobni problemi kot pri pojmu odločanja o civilnih pravicah. 
Nesporno pri tem je, da zadeva področje uporabe 6. člena EKČP kazensko 
pravo ("Kriminalstralrecht") držav članic. 
6. člen se uporablja tudi pri katerihkoli postopkih, ki se lahko končajo z 
razglasitvijo sankcije. V sodni praksi glede disciplinskih postopkov in 
postopkov o prekrških je Evropsko sodišče za človekove pravice razvijalo 
različne kriterije. Literatura in sodna praksa upravnega sodišča je v bistvenem 
te kriterije prevzela. V sodbah v primerih "Engel", "Ozturk" in "Lutz" je 
Evropsko sodišče izhajalo iz trlade kriterijev za uporabo 6. člena EKČP na 
kazenskopravnem področju, ki jih določa EKČP: "Vse je odvisno od tega, ali 
spada besedilo, ki predpisuje zadevno kršitev, po pravnem sistemu tožene 
države v kazensko pravo; presoditi je treba tudi vrsto delikta ter vrsto in 
težo zagrožene kazenske sankcije, vse z upoštevanjem ciljev in namena 6. 
člena EKČP, ter smisel, ki pripada običajno tej določbi, pa tudi pravo države 
pogodbenice." 
Poleg splošnih interpretacijskih napotkov' izhajajo iz te izjave naslednji 
samostojni kriteriji: 
1. pripadnost predpisa v nacionalnem pravu; 
2. narava kršitve; 
3. vrsta in teža zagrožene sankcije. 

Pri predlogu zakona je kot pomembno upoštevano tudi načelo 
učinkovitosti postopka o prekršku ter s tem povezana ustavna 
pravica do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja. Ti 
načeli temeljno usmeritev dopolnjujeta z rešitvami, ki ■ ob 
ustreznem varovanju pravic v postopku ■ omogočajo njegovo 
hitrejšo izvedbo in večjo učinkovitost, s tem pa tudi višjo stopnjo 
spoštovanja pravne ureditve, ki je splošni objekta varstva 
prekrškovnega prava. 

V osmem poglavju (Postopek za prekrške prekrškovnega 
organa- hitri postopek) se izhaja iz načela, da se praviloma o 
prekrških odloča po t.i. hitrem postopku, razen v primerih, ko 
zakon drugače določa.9 

' V nemškem pravu za razliko od načela zakonitosti, značilnega za kazenski 
postopek, ki kazenskim organom nalaga obveznost pregona v primeru vseh 
kaznivih dejanj, pa zakonodajo, ki se nanaša na kršitve predpisov, usmerja 
načelo primernosti/smotrnosti. To pomeni, da je odločitev o tem, ali bo 
kršitev predpisov preganjana ali ne, odvisna od presoje pristojnega upravnega 
organa v skladu z njegovimi dolžnostmi (prvi stavek prvega odstavka 47. 
člena OWiG). 
Značilnost postopka v primeru kršitve predpisov je predvsem ta, da iskanje 
ustreznih dejstev in sankcijo, ki ji sledi sklep o naložitvi "nekazenske" globe, 
najprej poverja pristojnemu upravnemu organu. Vendar pa ima zainteresirani 
možnost, da ugovarja zoper ta sklep, s katerim mu je bila naložena 
nekazenska globa; s tem sproži sodni postopek, ki se odvija pred okrajnim 
sodiščem, pristojnim po načelu ratione /oc/(67. člen OWiG). Z uvedbo sodnega 
postopka izgubi sklep, s katerim je bila naložena nekazenska globa in ki še 
ni pravnomočen, svoj prvotni pomen In je namenjen samo še za ugotovitev 
dejstev, o katerih mora sodišče neodvisno razsoditi. Možnost, da se oseba 
obrne na sodišče, da bi spodbijala sklep upravnega organa, ki je naložil 
globo, je potrebna zaradi varstva pravice do pritožbe, ki je predvideno v 
četrtem odstavku 19. člena Temeljnega zakona (GG), kot tudi zaradi varstva 
pravic, določenih v Evropski konvenciji o človekovih pravicah. 
Sodišče svojo odločitev načeloma izreče v obliki sodbe. Kadar so določeni 
pogoji izpolnjeni, se oseba lahko pritoži na višjem regionalnem sodišču, ki je 
pristojno po načelu ratione loci. Vendar je pritožba omejena na proučitev 
vprašanja, ali odločitev okrajnega sodišča morda ne vsebuje kakšne pravne 
napake. 
Na podlagi 35. člena OWiG je pregon kršitve predpisov v pristojnosti predvsem 
upravnega organa. Vprašanje, kateri organ je v vsakem posameznem primeru 
pristojen, urejajo posebne določbe zvezne zakonodaje ali zakonodaje različnih 
dežel (L&nder).Tako lahko na področju kršitev predpisov v cestnem prometu 
naloge »upravnega organa« prevzame policija. So pa razlike v organizaciji 
glede na to, kateri organ prevzame vlogo upravnega organa. V tem pogledu 
so upravni organi poleg svojih drugih nalog odgovorni za pregon kršilcev 
predpisov. 
Kadar tožilstvo preganja kaznivo dejanje v povezavi s kršitvijo predpisov 
(prvi stavek prvega odstavka 42. čena OWiG), lahko prevzame pregon 
kršitve predpisov vse do trenutka, ko je sprejet sklep o plačilu globe. 
Če zakon ne določa drugače, je tožilstvo med kazenskim postopkom pristojno, 
da dejanje preganja tudi s pravnega vidika kršitve predpisov (40. člen OWiG). 
Če v teh primerih tožilstvo zaradi pomanjkanja dokazov postopek ustavi 
samo glede kazenskega prekrška in na podlagi 42. člena OWiG v tem smislu 
ne začne pregona, obstaja pa sum, da se dejanje lahko preganja kot kršitev 
predpisov, tožilstvo pošlje zadevo upravnemu organu (prvi odstavek 43. 
člena OWiG). V tem primeru je upravni organ vezan s sklepom tožilstva in na 
tej podlagi dejanje bodisi preganja bodisi ga ne preganja (44. člen OWiG). 
Upoštevati moramo vendarle dejstvo, da upravni organ v bistvu nima 
neodvisnosti, ki bi bila primerljiva z neodvisnostjo sodnika. 
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Predlog zakona tako odkazuje po vsebini in številu največ zadev 
prekrškov v obravnavanje prekrškovnim organom v hitrem 
postopku, ki ga vodi prekrškovni organ. Tak postopek je torej 
pravilo, postopek na prvi stopnji pred sodiščem za prekrške pa 
izjema. Slednji je pridržan le tistim prekrškom, pri katerih je potrebna 
večja stopnja vrednotenja z vidika osebnosti storilca (npr. 
mladoletniki), ali so širše meje dispozitivnost pri izrekanju sankcij 
oziroma, če sankcije s svojimi posledicami posegajo v temeljne 
človekove pravice in svoboščine (npr. odvzem predmetov, 
premoženjske koristi, izgon iz države). Pri tem pa dopušča 
zakonske izjeme z možnostjo ureditve, ki bo prirejena posebni 
naravi posameznih prekrškov, organizaciji prekrškovnih organov 
in že uveljavljenim pristojnostim (npr. carinski organi). 

Prekrškovni organi (to so predvsem inšpekcije, policija, carina, 
davčna uprava, na lokalni ravni npr. redarstva) odločajo po 
poenostavljenem postopku, v katerem so, skladno z načelom 
soodvisnosti med pristojnostmi in pooblastili organov ter z odprto 
možnostjo sodelovanja v postopku za domnevnega storilca 
prekrška, zagotovljene temeljne pravice, predvsem pravica do 
izjave, vodenje postopka v obliki, ki zagotavlja naknadno 
preverjanje dejanske in pravne pravilnosti, vključno z izdajo 
odločbe z zakonsko določenimi sestavinami. 

Predlog zakona določa, da morajo pooblaščene osebe 
prekrškovnih organov izpolnjevati posebne pogoje glede vrste in 
stopnje strokovne izobrazbe in usposobljenosti za vodenje 
postopka in odločanje o prekršku. Te pogoje bo določila vlada z 
uredbo, smiselno enako kot je določeno za vodenje upravnih 
postopkov. Predlagatelj predvideva, da bo izobraževanje in 
strokovni izpit potekal na enak način kot velja za delavce v 
upravnih organih. 

Po zaključenem hitrem postopku, ki ga opravi prekrškovni organ, 
je pritožba izključena, zato pa je zagotovljena pravica do sodnega 
varstva. Predlagatelj ocenjuje, da vsebinsko ne gre za poseg v 
ustavno pravico do pravnega sredstva (25. člen Ustave RS), saj 
ta zagotavlja tako pravico alternativno kot pravico do pritožbe ali 
do drugega pravnega sredstva proti odločbam državnih organov. 
V obravnavanem primeru zakon zagotavlja pravico do sodnega 
varstva z zahtevo za sodno varstvo, ki jo zoper odločbo o 
prekršku kršitelj vloži pri pristojnem prekrškovnem organu, odloča 
pa o njej sodišče za prekrške. Pritožbeni razlogi so določeni 
dovolj široko, da omogočajo celovit nadzor nad pravilnostjo 
(dejansko stanje) in zakonitostjo (materialno pravne in procesne 
kršitve) prekrškovne odločbe. Zahtevo za sodno varstvo je 
mogoče razumeti tudi kot pravno sredstvo v smislu določbe 25. 
člena Ustave RS, saj sodišče v konkretni zadevi odloča le, če 
najde katerega od razlogov iz 62. člena predloga zakona. Dejstvo, 
da sodišče nato raziskuje dejansko stanje samostojno, pa je 
izraz ustavne pravice do sodnega varstva zoper dokončne 
posamične akte državnih organov, organov lokalnih skupnosti in 
nosilcev javnih pooblastil (157. člen Ustave RS). S tem so sodišču 
za prekrške podeljena tako kasatorična kot tudi reformatorična 
pooblastila, saj lahko odločbo prekrškovnega organa ne le odpravi, 
pač pa tudi spremeni s sodbo. Pomeni, da sodišče v okviru zahteve 
za sodno varstvo lahko presoja celotno dejansko in pravno podlago 
izrečene sankcije in lahko s svojo odločbo odpravi vse napake, 
ki bi bile storjene v postopku. 

Pri zahtevi za sodno varstvo gre torej za institut, ki združuje 
elemente pravnega sredstva in sodnega varstva hkrati. V prid tej 
rešitvi govorijo tako razlogi legitimnosti, saj se s tem zasleduje 
predvsem hitrost postopka spričo relativno kratkih zastaralnih 
rokov, poleg tega pa je razvidno, da drugačna ureditev, ki bi 
predstavljala milejšo omejitev ustavnih pravic (predvsem pravice 
do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave RS), ne bi pomenila 
bistveno boljšega položaja stranke v postopku. Tudi ob tehtanju 
na eni strani interesa za zagotovitev pravice do pravnega sredstva 

ter na drugi strani do morebitne omejitve te pravice se izkaže, da 
ne gre za prekomeren poseg v položaj stranke v postopku, ker 
so njeni interesi (ki so glede na predpisano sankcijo globe v tem 
postopku le premoženjskopravne narave) z zahtevo za sodno 
varstvo vendarle zavarovani v zadostni meri • sredstvo zagotavlja 
tako odpravo odločbe kot tudi njeno spremembo.'0 

Skladno z omenjeno ustavno določbo je v postopku sodnega 
varstva zagotovljena pravica do pritožbe na višje sodišče za 
prekrške. Vendar je ta vsebinsko omejena le na zadeve, v katerih 
je pri sodišču prve stopnje (po zahtevi za sodno varstvo) odločba 
prekrškovnega organa spremenjena v škodo storilca oziroma 
zoper druge odločbe sodišča za prekrške prve stopnje, če je bila 
izrečena višja globa od najnižje predpisane mere za prekršek. 

Nadaljnje pravno varstvo je torej zagotovljeno v nujnih primerih, 
ko je potrebno zavarovati samo pravico do pravnega sredstva, 
kakor tudi v primeru, ko je (zaradi spremembe izpodbijane odločbe 
v rednem postopku) potrebno (ponovno) zagotoviti pravico do 
pravnega sredstva, ker gre v tem primeru za vsebinsko novo 
odločitev, na podlagi spremenjenega dejanskega stanja." 

Prekrškovni organi ne bodo le odkrivali prekrškov, pač pa zanje 
tudi izrekali sankcije. To zagotavlja bistveno manjši časovni zamik 
med začetkom postopka in njegovo zaključitvijo z izdajo (prve) 
odločbe. 

Dalje, bodo sodišča za prekrške praviloma odločala le o zahtevah 
za sodno varstvo. To bo omogočilo bistveno pospešitev 
obravnavanja prekrškov. S tem bo zagotovljeno, da bo sodišče 
za prekrške tako na prvi kot na drugi stopnji lahko odločalo brez 
nepotrebnega odlašanja in bo s takim odločanjem v prid 
učinkovitosti vzpostavljeno ustrezno sorazmerje s pravico do 
pritožbe oziroma pravnega sredstva tako v upravno kaznovalnem 
postopku in enako v dvostopenjskem rednem sodnem postopku. 
Izjemoma, zaradi narave odločitve v manjšem številu zadev 
zagotovljeno odločanje na treh stopnjah, ne more bistveno vplivati 
na podaljševanje postopkov. 

'"Več o tem glej pri Pirnat, Rajko: Nekatera vprašanja postopkov neodvisnih 
upravnih agencij, Podjetje in delo 6-7/2000, str. 1393 do 1402. 

" Sodno varstvo v končni fazi mora biti zagotovljeno, kar je ne samo 
ustavna, ampak tudi evropska zahteva. Očitek v smislu neizpolnjevanja 
zahtev Evropske konvencije o človekovih pravicah v smislu zagotavljanja 
sodnega varstva je doživel avstrijski sistem. Dopolnitev avstrijskega sistema 
pravnega varstva z uvedbo dodatne instance pravnega varstva je postala 
potrebna, potem ko je v luči sodne prakse sodišča v Strasbourgu postajal 
očitek o tem, da se večji del avstrijskega upravnokazenskega prava izvaja 
v nasprotju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Z uvedbo neodvisnih 
upravnih senatov v letu 1988 je želel avstrijski zvezni zakonodajalec ustvariti 
neodvisno kontrolno instanco, ki bi odgovarjala zahtevam iz prvega odstavka 
6. člena EKČP. Prvi odstavek 6. člena EKČP določa, da ima vsakdo pravico, 
da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali o kakršnihkoli kazenskih 
obtožbah zoper njega pravično in javno ter v razumnem roku odloča neodvisno 
in nepristransko, z zakonom ustanovljeno sodišče. 
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Organ, ki je odkril prekršek, mora tudi po sedanjem načinu dela in 
delitvi pristojnosti posredovati predlog za kaznovanje sodniku za 
prekrške in pri tem opraviti praktično že dobršen del dokaznega 
postopka. Tako se pokaže, da je tudi ta postopek vseboval tri 
različne faze obravnavanja, čeprav formalno le na dveh stopnjah. 
Tak način je le navidez krajši, dejansko pa bistveno daljši, saj se 
dokazi, ki jih je zbral prekrškovni organ (doslej predlagatelj) morajo 
najprej posredovati in nato posebej izvajati pred organom za 
postopek o prekršku prvi stopnje, nato pa sledi še pritožbena pot. 
Pridobitev pri učinkovitosti po prepričanju predlagatelja predstavlja 
zadostno nadomestilo za povečanje stopenj obravnavanja v 
manjšem številu zadev, v primerjavi s sedanjim sistemom. 

Dodaten razlog, na katerem temelji ocena, da se dejansko število 
pritožbenih postopkov ne bo povečalo, pa je tudi v delni izjemi od 
pravila o "suspenzivnosti" zahteve za sodno varstvo. 

Zahteva za sodno varstvo namreč po predlogu zakona praviloma 
zadrži izvršitev odločbe, z izjemo v primerih, če izrečena globa 
skupaj s stroški ne presega zneska določenega posebej za 
posameznika, pravno in odgovorno osebo. Lahko pa tudi sodišče 
na predlog storilca tudi v teh primerih zadrži izvršitev odločbe do 
pravnomočnosti, če bi pritožniku zaradi tega nastala 
nenadomestljiva škoda. 

Predlagatelj ugotavlja, da gre za delni odstop od pravila o 
zadrževalnem učinku pravnega sredstva, ki pa nikakor ni 
nedopusten. V prid takemu (celovitemu, ne le delnemu) odstopu 
se je že izreklo Ustavno sodišče Republike Slovenije, ko je 
presojalo nesuspenzivnost pritožb v davčnih postopkih. 
Upoštevati je potrebno načeloma enake razloge. Predvsem, da 
ima pritožnik v primeru, če uspe v nadaljnjem postopku s pravico, 
da se mu povrnejo zneski, ki jih je plačal in tudi stroški, pa tudi do 
povrnitve druge škode. Ker gre za zahtevek, ki se naslavlja na 
organe države oz. lokalne skupnosti ni nikakršnega tveganja, da 
sredstva ne bi bila vrnjena. Kar zadeva možno škodo, pa glede 
na praviloma nizke zneske Izrečenih denarnih sankcij (globe) ni 
mogoče šteti, da gre za nesorazmeren poseg v ustavno 
zagotovljene pravice domnevnega storilca prekrška, saj so ti 
postavljeni dovolj nizko, da ne morejo ogroziti socialnega položaja 
storilca, še posebej če se upošteva možnost obročnega 
plačevanja in pooblastilo sodišču, da zadrži izvršitev. 

Glede pristojnosti prekrškovnih organov je ohranjena posebnost 
sedanjega zakona (ki ima podlago v uveljavljenem načinu in 
organizaciji odločanja) in sicer, da lahko o prekrških na prvi stopnji 
- tudi o tistih, ki bi sicer bili pridržani samo sodiščem za prekrške 
(ker je povzročena hujša posledica, ker so podani pogoji za izrek 
stranske sankcije, ker je potrebno odločiti o odvzemu 
premoženjske koristi) odločijo tudi prekrškovni organi, če tako 
določa zakon. Pomeni, da za nekatere prekrškovne organe 
(predvsem na finančnem področju) velja, da bodo v celoti vodili 
postopek odločanja o prekrških na prvi stopnji. Predlagatelj ni 
videl razloga, da bi takim organom sedanje pristojnosti zmanjševal 
ob tem, ko je usmeritev celotnega predloga zakona k poenosta vitvi 
in pospešitvi postopka. Skladno s tem ima zakon tudi prehodno 
določbo, po kateri organi, ki so doslej bili z zakonom pooblaščeni, 
da vodijo postopek o določenih prekrških na prvi stopnji, to 
pristojnost ohranijo še naprej. Seveda pa je dana zakonodajalcu 
možnost, da te pristojnosti ustrezno spremeni ali celo razširi na 
druge organe, ki bi ugotovili, da je glede na naravo prekrška, 
vrsto kršitve in druge okoliščine taka ureditev primerna. 

Predlagatelj ohranja, z ustreznimi prilagoditvami, tudi sedanji 
plačilni nalog, ki se je uveljavil kot primerno sredstvo za pospešitev 
in poenostavitev postopkov. Pri tem s sprejemom plačilnega naloga 
povezuje domnevo priznanja in odpovedi sodnemu varstvu, razen 
v primeru naloga poslanega po pošti (npr. mirujoči promet) ko 

ohranja institut ugovora. V nasprotnem primeru, če navzoči 
domnevi storilec naloga ne sprejme (oziroma v primeru ugovora 
odsotnega storilca), izvede prekrškovni organ običajni hitri 
postopek, ki ga zaključi z odločbo. Pri tem pa je višina izrečene 
globe lahko višja kot pri plačilnem nalogu, kjer je omejena na 
določen znesek oziroma na spodnjo mero globe predpisane v 
razponu. Poleg tega po odločbi storilec plača še stroške postopka, 
kar bo na eni strani zadostna vzpodbuda za spoštovanje 
pravnega reda in plačilno disciplino in na drugi zadostna ovira 
proti vlaganju pravnih sredstev zgolj z namenom zavlačevanja 
postopka v pričakovanju bodočega zastaranja. 

Toliko bolj, ker je za takojšnje plačilo (v roku osmih dni) predvideno, 
da se plača le polovica izrečene globe. Ta določba pa odpira tudi 
možnost za še hitrejše in učinkovitejše izvrševanje v primerih, ko 
narava zadeve, organizacija prekrškovnih organov in zagotovljena 
tehnična oprema omogoča celo negotovinsko plačevanje. 
Odločitev je prepuščena posebnostim posameznih področij. 

Postopek o prekršku se začne po uradni dolžnosti, ko opravi 
prekrškovni organ v okviru svoje pristojnosti v ta namen 
kakršnokoli dejanje, ali z vložitvijo pisnega predloga oškodovanca, 
državnega tožilca ali državnega organa, organizacije z javnimi 
pooblastili ali lokalne skupnosti (predlagatelji). Predlog mora 
vsebovati podatke o storilcu prekrška, opis prekrška in navedbo 
dejstev oziroma dokazov, ki kažejo na sum storitve prekrška. 

Prekrškovni organ izvede dokazni postopek tako, da po ugotovitvi 
pogojev za začetek postopka po uradni dolžnosti oziroma po 
prejemu predloga zbere dodatna obvestila in dokaze o prekršku. 
Če prekrškovni organ ugotovi, da so podani zakonski pogoji za 
izvedbo postopka o prekršku, ga mora izvesti in sam izdati 
odločbo o prekršku (hitri postopek). Če hitri postopek ni dovoljen 
(če iz zbranih dejstev in dokazov izhaja, da dejanje ni prekršek; 
če je pregon zastaral, ali so podani drugi razlogi, ki izključujejo 
pregon; če gre za prekršek neznatnega pomena, posebne 
okoliščine, nizka stopnja odgovornosti ali storilčeve osebne 
okoliščine pa kažejo, da postopek ne bi bil smotrn), mora 
prekrškovni organ vložiti pri pristojnem sodišču obdolžilni predlog 
(redni sodni postopek). O odločitvi, da ne bo izdal odločbe oziroma 
vložil obdolžilnega predloga in o razlogih mora prekrškovni organ 
v 30 dneh od odločitve pisno obvestiti predlagatelja. 

Zaradi narave prekrška oziroma sankcij hitri postopek ni dovoljen, 
če je z dejanjem nastala telesna poškodba; če je za prekršek 
poleg globe predpisana stranska sankcija; če so podani pogoji za 
odvzem premoženjske koristi; proti mladoletnim storilcem 
prekrškov in v drugih primerih, ko je z zakonom tako določeno. 
Tudi za te primere pa lahko zakon določi hitri postopek, vendar 
se (glede na ureditev v določbah o sankcijah) v takem postopku 
ne more izreči vzgojni ukrep oziroma izgon tujca iz države. 

Storilec, ki bi se lahko z odhodom zaradi prebivanja v tujini izognil 
plačilu globe, mora plačati globo takoj. O plačani globi se izda 
potrdilo, ki velja kot odločba o prekršku. Če storilec globe ne 
plača, se to zaznamuje na potrdilu, izjava storilca se šteje kot 
zahteva za sodno varstvo in ga policist s potrdilom privede 
pristojnemu sodišču za prekrške oziroma izvede vse potrebne 
ukrepe po tem zakonu za zagotovitev njegove navzočnosti in 
uspešno izvedbo postopka o prekršku. 

Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa lahko namesto 
izreka globe, kršitelja ustno opozori, če je storjeni prekršek 
neznatnega pomena in če pooblaščena uradna oseba oceni, da 
je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep. Pooblaščena 
uradna oseba na kraju samem kršitelju pred opozorilom predoči 
storjeni prekršek. Prekrškovni organ lahko vodi evidenco 
izrečenih opozoril. 
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Institut opozorila je v obstoječem sistemu institut sui generis. 
Čeprav so se postavljali določeni (ustavnopravni) pomisleki12, 
primerjainopravni pregled kaže, da obstaja podoben institut tudi v 
nemškem pravu (t. i. "Vemarnung ohne Verwarnungsgeld", 
OWiG)'3, ki je v rokah upravnih organov14 in ne sodišča'5. Tudi 
opozorilo vsebuje skrb za očitanje zavržnosti, kar je v rokah 
države. Bistveno pri tem je, da se storilcu sicer očita zavržnost 
ravnanja, toda odločba o prekršku ne bo izdana. Tako tudi opozorilo 
vsebuje elemente pregona ("Elemente einer Ahnung"). Gre za 
očitek, katerega upravičenost se "ne sme" sodno preverjati (tako 
Lagodny), saj se je storilec temu ravno odpovedal. Lagodny 
navaja16, da tako izjava, da opozorilo ne posega v "krog pravic 
prizadetega" ("in den Rechtskreis des Betroffenen") z vidika 
temeljnih pravic in svoboščin ni zadovoljiva'7. Čeprav storilec 
soglaša z opozorilom, gre vendarle za neke vrste "upravni akt za 
pokoritev" ("Verwaltugsakt aut Unterwerfung"). V mandatnem 
postopku storilec počaka, da mu je izdan plačilni nalog, zoper 
katerega lahko ugovarja in tako sproži sodno varstvo. Vendar pa 
bi, glede na to, da sodna praksa ESČP ne loči med kazenskim in 
prekrškovnim pravom v smislu prvega odstavka 6. člena EKČP 
težko rekli, da gre v tem primeru za t. i. "criminal chargeTaccu- 
sation en matiere penate" (glede na poznane kriterije 
razmejevanja", primer Engel). Lahko pa ima tak ukrep posledico 

"Navedeno poTratar, B,: Novela zakona o prekrških, o nekaterih predlaganih 
novostih, v: Pravna praksa št. 5-6/2000, str. 10. 

"Glej 56. člen nemškega zakona o prekrških: 
"Pri majhnih prekrških lahko upravni organ zadevno osebo opozori in zaračuna 
mandatno kazen v znesku 10 do 75 nemških mark. Lahko.izreče opozorilo 
tudi brez mandatne kazni. 
Opozorilo v skladu s prvim stavkom prvega odstavka je veljaven le, če se 
zadevna oseba, potem ko jo je organ pooučil o njeni pravici zavrnitve, strinja 
z opozorilom in plača mandatno kazen v skladu z odločbo upravnega organa 
takoj ali pa v roku, ki naj bi znašal en teden in sicer pri uradu, ki je za to 
pooblaščen ali pa na poošti z nakazilom temu uradu. Takšen rok je treba 
odobriti, če zadevna oseba mandatne kazni ne more plačati takoj ali pa je 
večja od dvajset nemških mark. 
Za opozorilo v skladu s prvim stavkom prvega odstavka, za višino mandatne 
kazni in plačilo ali plačilni rok, ki je morda določen, se izda potrdilo. Stroški 
se ne zaračunavajo. 
Če je opozorilo v skladu s prvim stavkom prvega odstavka veljaven, se 
dejanja ne spremljajo več pod dejanskimi in pravnimi vidiki, pod katerimi je 
bilo izrečeno opozorilo." 

"Glej tudi VVetekamp: Rechtsfragen der Vemarnung bei Verkehrsordnung- 
swidrigkeiten, Deutsches Autorecht, 1986 (75). 
15 Potrebno je razlikovati opozorilo po 34. členu Zakona o policiji, ki je 
"splošno", in s katerim policisti opozarjajo osebe, državne organe, gospodarske 
družbe, samostojne podjetnike posameznike, organe, organizacije in 
samoupravne lokalne skupnosti na okoliščine ali ravnanja, ki ogrožajo 
življenje, osebno varnost ali premoženje ljudi, kot tudi na splošno nevarnost. 
"Opozorilo" po zakonu o prekrških se nanaša na konkretnega adresata. 
Nemško pravo prav tako razlikuje med "Hinvveis" in "gebuhrenfreie Vervvarnung". 
Glej Scholler/ Schloer: Grunzuege des Polizei- und Ordnungsrechts in der 
Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1993 (288). 

"Lagodny, Otto: Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, Die 
Ermšchtigung zum strafrechtlichen Vorwurf im Lichte der Grundrechtsdogmatik 
dargestellt am Beispiel der Vorfeldkriminalisierung, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 
Tubingen 1996. 

"Manfred, G.:ZurVerhaeltnissmaessigkeitvon Grundrechtseingriffen, NJW 
1968, str. 1600-1607. 

" O tem glej Tratar, B.: Neodvisni upravni senati v Avstriji kot organi odločanja 
o prekrških s pogledom na sodno prakso sodišča za človekove pravice, 
Pravosodni bilten 3/99. 

posega v splošno osebnostno pravico. Nemško pravo navaja, 
da predpostavlja opozorilo protipravno dejanje, ki ga je moč očitati, 
vendar pa vsebine ni treba temeljito pojasnjevati, ker je dejanje le 
povod za preventivni ukrep (BVerfGE 22, 125); o njem se torej ne 
odloča, zato zadostuje, da obstaja po zunanji obliki prekršek; če 
je temu tako, pa zaradi soglasja zadevne osebe ni potrebno še 
naprej pojasnjevati vsebine (npr, v subjektivnem pogledu), ker se 
z opozorilom ravno "prihranja" odločba. Opozorilo pomeni 
predvsem to, da se zadevni osebi očita njeno napačno oziroma 
krivo ravnanje, da bo v prihodnje bolj upošteval pravni red 
(BVerfGE 22,125). Cilj opozorila je "upravni akt", za katerega je 
potrebno sodelovanje. Pouk o pravici zavrnitve opozorila naj bi 
zadevni osebi ponazoril, da je ta oblika reševanja postopka odvisna 
od njenega prostovoljnega sodelovanja. Pri tem se lahko in se 
tudi mora zadevno osebo opozoriti, da je treba v primeru zavrnitve 
računati s formalnim postopkom o prekrških, kar je povezano z 
večjimi stroški. Vsebinsko in oblikovno je potrebno zadevno osebo 
opozoriti tako, da ta ne dobi vtisa, da je pod nedovoljenim pritiskom. 
Oseba pa nima pravice do izreka opozorila. 

Organi oziroma osebe, ki so pristojne za izrek opozorila, odločajo 
o tem po presoji kot to zahteva dolžnost, tako da v sodnem 
postopku ni možno uveljavljati, da bi bila pri dejanskem stanu 
opozorila izdaja odločbe o denarni kazni nedopustna. Postopek z 
opozorilom teži k preprostemu in hitremu reševanju, ki se mu pri 
množično nastajajočih primerih te vrste v neznatnih primerih ni 
možno izogniti, zato zanje ne veljajo formalni predpisi o sodni 
kontroli. Glede na to je brez pomena, če opozorilo ni bilo izrečeno, 
ker se zadevna oseba s tem ni strinjala ali pa so drugi razlogi 
preprečili izrek opozorila. Soglasje zadevne osebe je bistven pogoj 
za veljavnost opozorila; gre za soglasje glede načina reševanja 
"spora". O opozorilu se izda potrdilo v obliki obrazca. Storilec 
lahko ugovarja zoper opozorilo le glede formalnih pogojev za 
izdajo opozorila, da torej o svoji pravici do zavrnitve mandatne 
kazni ni bila poučena in se s tem ni strinjala (BVerwGE 24, 9, 11) 
ali pa da je bilo soglasje dano zaradi zvijačne prevare, grožnje ali 
prisile. Storilec torej opozorila ne more izpodbijati z navedbo, da ni 
bilo prekrška ali pa da mandatna kazen ni bila določena v skladu 
s smernicami, saj bi s tovrstnimi ugovori institut opozorila (strinjanje 
z opozorilom!) zašel v svoje protislovje.19 

Za prekršek neznatnega pomena, za katerega se po predlogu 
zakona lahko izreče opozorilo, šteje po predlagani ureditvi 
prekršek za katerega je predpisana samo globa, ki je bil storjen v 
okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega in pri katerem ni nastala 
oziroma ne bo nastala škodljiva posledica. 

Predlog zakona ureja v tem poglavju tudi sam postopek pred 
prekrškovnim organom. Kršitelja mora ta organ čimpreje zasiišati, 
praviloma bo to že ob ugotovitvi (suma) prekrška. Pravica do 
izjave je v postopku zagotovljena tako, da prekrškovni organ 
pred izdajo odločbe o prekršku kršitelja, ki se ob ugotovitvi ali 
obravnavanju prekrška ni mogel izjaviti oziroma ga tam ni bilo, 
pisno obvesti o prekršku in pouči, da se lahko pisno izjavi o 
dejstvih oziroma okoliščinah prekrška v roku petih dni od prejema 
obvestila ter da mora navesti vsa dejstva in dokaze. 

Globa se v hitrem postopku izreče v znesku, v katerem je 
predpisana, če je predpisana v razponu pa se izreče najnižja 
predpisana mera globe, če s predpisom o prekršku ni določeno 
drugače. 

"Podrobneje glej Goehler, E.: Gesetz ueber Ordnungswidrigkeiten, Muenchen 
1998, str. 432. in naprej. 
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Če v tem ali drugem zakonu ni drugače določeno se v hitrem 
postopku glede pristojnosti, zastopanja, jezika v postopku, vlog, 
vabil, zapisnikov, odločb, pregledovanja in prepisovanja spisov, 
rokov in narokov, vročanja in izločitve uradnih oseb smiselno 
uporabljajo določila zakona o splošnem upravnem postopku. 

Za osebno in hišno preiskavo, zaseg in odvzem predmetov, 
privedbo, pridržanje in varščino, pravice oškodovanca v 
postopku, združitve in izločitve postopka, stroške postopka se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o rednem sodnem 
postopku, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

Deveto poglavje (Zahteva za sodno varstvo) predstavlja 
uresničevanje pravice do sodnega varstva zoper odločitve 
prekrškovnih organov. 

Zoper odločbo o prekršku, ki jo je na prvi stopnji izdal prekrškovni 
organ po hitrem postopku, se lahko vloži zahteva za sodno 
varstvo. Zahtevo lahko vloži oseba, ki ji je bila izrečena sankcija, 
njen zakoniti zastopnik oziroma zagovornik ter lastnik odvzetih 
predmetov. Zahteva za sodno varstvo iz prejšnjega odstavka ne 
zadrži Izvršitve odločbe o plačilu globe in stroškov postopka, 
razen če znesek z odločbo izrečene globe in stroškov postopka 
skupaj ne presega z zakonom določenega zneska. Ta je določen 
v višini, ki po oceni predlagatelja ne ogroža socialne oz. materialne 
varnosti storilca oz. poslovno-finančnega položaja pravne osebe. 
Dodatna možnost navedene dobrine varuje s tem, da sodišče 
lahko na prošnjo vlagatelja zahteve s posebnim sklepom zadrži 
izvršitev odločbe do pravnomočnosti, če vlagatelj zahteve izkaže, 
da bi mu zaradi izvršitve nastala nenadomestljiva škoda. 

Zahteva za sodno varstvo se lahko vloži v osmih dneh od vročitve 
odločbe o prekršku, pisno pri pristojnem prekrškovnem organu. 
Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo je krajevno pristojno 
sodišče prve stopnje za prekrške, na območju katerega ima 
sedež prekrškovni organ, ki je izdal odločbo o prekršku. 

Zahteva za sodno varstvo mora vsebovati podatke in navedbe, 
ki so s tem zakonom določeni za pritožbo zoper odločbo o 
prekršku (153. člen tega zakona). Vlagatelj lahko zahtevo za 
sodno varstvo umakne do izdaje sodbe o prekršku. Umika 
zahteve ni mogoče preklicati. Učinkovitost postopka se zagotavlja 
tudi tako,da se šteje, da je oseba, ki ji je bila izrečena globa, 
zahtevo za sodno varstvo umaknila, če ni prišla na zaslišanje na 
sodišče, na katero je bila pravilno povabljena, izostanka pa ni 
opravičila. 

Odločbo prekrškovnega organa je mogoče izpodbijati z zahtevo 
za sodno varstvo iz praktično vseh razlogov, to je, če je bila z 
odločbo prekršena materialna določba tega zakona ali predpis, ki 
določa prekršek, če je bila storjena kršitev določb postopka, ker 
ni odločil pristojni organ ali ker odločba nima vseh predpisanih 
sestavin; zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega 
stanja, pri čemer se smejo navajati nova dejstva in predlagati 
novi dokazi le, če vlagatelj zahteve izkaže za verjetno, da jih brez 
svoje krivde ni mogel uveljaviti v hitrem postopku. 

Določeni so primeri, ko zahteva ni dovoljena ali je prepozna in 
ravnanje prekrškovnega organa oziroma sodišča ob taki zahtevi. 
Če se le-ta ne zavrže prekrškovni organ po potrebi glede na 
navedbe v zahtevi dopolni dokazni postopek. Za primer, da je 
zahteva pravočasna in utemeljena, lahko odločbo o prekršku 
odpravi in ustavi postopek ali jo nadomesti z novo odločbo in o 
tem obvesti storilca in osebo, ki je vložila zahtevo za sodno 
varstvo. S tem se pospeši postopek In odpravi potreba po 
"vračanja" v delo na podlagi sodne razveljavitve. Sicer zahtevo 
pošlje v odločitev sodišču. 

Če sodišče spozna, da ni potrebno dopolnjevanje dokaznega 
postopka ter da niso podani razlogi iz 62. člena tega zakona, s 

sodbo zahtevo kot neutemeljeno zavrne. Če sodišče spozna, da 
so podane kršitve iz prve in druge alineje 62. člena tega zakona 
oziroma da je za pravilno in popolno ugotovitev dejanskega stanja 
potrebno dopolniti dokazni postopek, s sodbo odpravi odločbo o 
prekršku in samo odloči o prekršku po določbah, ki veljajo za 
redni sodni postopek o prekršku, pri čemer se odločba o prekršku 
šteje za obdolžilni predlog, prekrškovni organ pa ima položaj 
predlagatelja postopka. Če je sodišče v rednem sodnem postopku 
na podlagi dopolnjenega dokaznega postopka dejansko stanje 
ugotovilo drugače, kakor prekrškovni organ, glede pravne 
opredelitve prekrška in glede izrečene sankcije ni vezano na 
odločitev prekrškovnega organa. Gre za drugačno ureditev kot v 
kazenskem pravu, kjer velja t.i. načelo prepovedi reformatie in 
peus.'° 

Deseto poglavje (Redni sodni postopek) je najobsežnejše, 
saj ureja procesna pravila odločanja v postopku o prekrških pred 
sodišči za prekrške- redni sodni postopek. 

V tem postopku se glede nekaterih temeljnih procesnih institutov 
smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku. V 
tem poglavju zakon poleg temeljih izhodišč postopka (načelo 
materialne resnice ter priznanje obdolženca, zaslišanje 
obdolženca, prosta presoja dokazov, domneva nedolžnosti") 
ureja krajevno pristojnost, izločitev, obrambo obdolženca, začetek 
in potek postopka, ukrepe za zagotovitev obdolženčeve 
navzočnosti za uspešno izvedbo postopka o prekršku, 
dokazovanje, prekinitev postopka, ustno obravnavo, redovno 
globo, sodbo o prekršku, premoženjskopravni zahtevek, stroške 
postopka ter pritožbeni postopek. 

Priznana je pravica do pravnega sredstva zoper sodbo o prekršku. 
Gre za ustavno pravico posameznika, ki naj mu zagotavlja, da 
bo njegov pravni položaj ustaven in zakonit. Ta cilj je pri 
opredeljevanju 25. člena Ustave prvenstven, z njim se zagotavlja 
spoštovanje človekovega dostojanstva. Pritožbeno odločanje 
predstavlja tudi splošno zagotavjanje pravne varnosti, saj 
pritožbena sodišča s svojimi odločitvami vplivajo na poenotenje 
pravne prakse in kaznovalne politike 

"Podobna določba obstaja ludi v nemškem pravu.Tudi v nemškem sistemu 
sodnik pri odločitvi ni vezan na globo, ki jo je storilcu prekrška izrekel 
upravni organ. Sodnik lahko, toda po opravljeni glavni obravnavi, izreče tudi 
višjo globo. Glej Ana Koman: Nemško pravo o prekrških in nujna nova 
sistemska ureditev področja prekrškov v Republiki Sloveniji, v: Pravosodni 
bilten, št. 2/2001, str. 183. 
21 Ta pravica je opredeljena tudi v 6. členu EKČP, kjer je poudarek še na tem, 
da mora biti krivda dokazana v skladu z zakonom. Enako pravilo določa 
drugi odstavek 14. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih 
pravicah. Podlaga za sprejem takega načela je tudi določba 27. člena 
Ustave Republike Slovenije. Postopek o prekrških kot poseben sodni 
kaznovalni postopek terja prav tako polno spoštovanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. 
Navaja se (prof. Zupančič), da na splošno domnevamo, da so vsi državljani 
nedolžni, dokler ni dokazano nasprotno. To je politično sporočilo znotraj 
politike, ki jo država vodi proti svojim državljanom. Domneva nedolžnosti 
postavlja most med eno od temeljnih dialektik postopka- kontradikcijo med 
zahtevo po nadzoru in kaznovanjem z ene ter zahtevo po zaščiti državljana 
z druge strani. 
22 V zvezi s pravico do pritožbe je uveljavljenih nekaj pravnih standardov, ki 
imajo tudi ustavno podlago- zakoniti sodnik, ustavnost in zakonitost, pravica 
biti zaslišan, prepoved izrednih sodišč, zagotavljanje prizadetemu položaj 
udeleženca in ne objekta postopka, navajanje dejstev in reagiranje na 
predloge nasprotne stranke, fair postopek, ustavno načelo sorazmernosti, 
enake uporabe zakona itd. Procesne pravice so vedno bolj pomembne, 
zlasti z opredeljeno zahtevo po enakosti orožij strank v postopku, kar 
uveljavlja tydi poseben element pravne države- zaupanje v procesno pravo. 
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Zoper sodbo o prekršku se lahko vloži pritožba na višje sodišče 
za prekrške. Pritožbo v korist obdolženca lahko vložijo obdolženec 
oziroma njegov zagovornik, njegov zakonec ali oseba, ki živi z 
obdolžencem v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni 
vrsti, zakoniti zastopnik, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra ali 
rejnik. Za pravno osebo lahko vloži pritožbo njen zastopnik oziroma 
njen zagovornik. Pritožbo lahko vloži tudi predlagatelj postopka 
(tako v škodo, kot v korist obdolženca), in lastnik predmetov, 
glede izreka o odvzemu predmetov, kot tudi tisti, ki so jim bile 
izrečene redovne globe. Navedene so osebe, ki lahko vložijo 
pritožbo tudi brez obdolženčevega posebnega dovoljenja, vendar 
ne proti njegovi volji. Rok za pritožbo teče tudi v tem primeru od 
dneva, ko je bil prepis sodbe vročen obdolžencu oziroma 
njegovemu zagovorniku. 

Rok za pritožba je osem dni po vročitvi sodbe. Določen je začetek 
teka roka in način vložitve pritožbe. 

Obdolženec in predlagatelj se lahko odpovesta pravici do pritožbe, 
takoj, če je bila sodba o prekršku razglašena v njuni navzočnosti 
ali po prejemu sodbe o prekršku do konca pritožbenega roka, 
vloženo pritožbo pa lahko umakneta do izdaje odločbe višjega 
sodišča. Odpovedi pritožbi in umika pritožbe ni mogoče preklicati. 
Pritožba mora obsegati navedbo sodbe, proti kateri je podana, 
razlog za izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se razveljavi ali 
spremeni in pritožnikov podpis. 

Pritožbeni razlogi so: bistvene kršitve določb postopka o prekršku; 
kršitve materialnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa 
prekršek; zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja; 
odločietv o sankcijah, o odvzemu premoženjske koristi, o stroških 
postopka o prekršku in o premoženjskopravnem zahtevku. 

Višje sodišče preizkusi sodbo o prekršku v tistem delu, v katerem 
se s pritožbo izpodbija, vendar mora vselej po uradni dolžnosti 
preizkusiti v določenem obsegu. Višje sodišče lahko sodbo o 
prekršku potrdi, razveljavi ali spremeni. Sodišče prve stopnje 
mora opraviti vsa procesna dejanja in pretresti vsa sporna 
vprašanja, na katera je opozorilo višje sodišče v svoji odločbi. V 
skladu z določbami tega poglavja zakona je treba reševati tudi 
pritožbe zoper druge odločbe, izdane po tem zakonu v rednem 
sodnem postopku. 

Zakon v enajstem poglavju (Izredno pravno sredstvo) ureja 
samo zahtevo za varstvo zakonitosti. 

Glede na novo organizacijo oziroma nov status sodišč za 
prekrške, je potrebno tudi preko sistema izrednih pravnih sredstev 
umestiti sodišča za prekrške v celoten sodni sistem, v katerem 
predstavlja Vrhovno sodišče Republike Slovenije sodišče, ki je 
zadnja stopnja sodišč tudi glede Višjega sodišča za prekrške. 

Prekrški predstavljajo lažjo obliko kaznivih ravnanj, zato se v 
primerjavi v kaznivimi dejanji lahko omeji obseg zadev, ki v 
postopku za izredno pravno sredstvo pridejo pred vrhovno 
sodišče. 

Zahteva za varstvo zakonitosti se lahko vloži zoper vsako odločbo, 
izdano na drugi stopnji oziroma vsako pravnomočno odločbo, če 
je prekršen ta zakon ali predpis, ki določa prekršek. Zahtevo za 
varstvo zakonitosti lahko vloži državni tožilec po uradni dolžnosti 
ali na pobudo osebe, ki ima pravico do pritožbe zoper sodbo o 
prekršku sodišča prve stopnje. O zahtevi za varstvo zakonitosti 
odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije v senatu treh 
sodnikov na nejavni seji. 

Glede postopka za varstvo zakonitosti se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o kazenskem postopku o zahtevi za varstvo ■ 
zakonitosti. 

Dvanajsto poglavje (Postopek proti mladoletniku) izhaja iz 
posebnega obravnavanja mladoletnikov v postopku o prekrških. 

V tem poglavju so povzeta že uveljavljena temeljna načela postopka 
proti mladoletnikom, kot so načelo hitrosti, načelo izključitve 
javnosti, obvezno zaslišanje, dolžnost pričevanja itd. 

Organi, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku in drugi organi 
in zavodi, od katerih se zahtevajo poročila in predlogi, so dolžni 
hitro ukrepati, da bi se postopek čimprej dokončal. Za postopek o 
prekršku proti mladoletniku je krajevno pristojen sodnik sodišča 
oziroma oddelka sodišča, na območju katerega mladoletnik stalno 
ali začasno prebiva. Določena je pristojnost, če je kdo storil en 
prekršek kot mladoleten, drugega pa kot polnoleten, ter postopek, 
če je mladoletnik sodeloval pri prekršku skupaj s polnoletnimi 
storilci, kakor tudi pogoji za združitev s postopkom zoper 
polnoletne storilce. Če se opravi enoten postopek proti 
mladoletniku in polnoletnim storilcem, se glede mladoletnika vselej 
uporabijo določbe poglavja o postopku proti mladoletniku. Določeni 
so načini vabljenja in obveščanja v postopku, načelo izključitve 
javnosti ter možnost, da se med izvedbo posameznih dokazov 
mladoletnik odstrani z ustne obravnave. V postopku proti 
mladoletniku se sodba oziroma sklep o prekršku ne moreta izdati 
brez njegovega zaslišanja. Pri procesnih dejanjih, pri katerih je 
mladoletnik navzoč, zlasti pa pri njegovem zaslišanju, mora 
sodišče, ki vodi postopek, ravnati obzirno in upoštevati 
mladoletnikovo duševno razvitost, občutljivost in osebne lastnosti, 
da ne bi postopek škodljivo vplival na njegov razvoj. Nihče ne 
more biti oproščen dolžnosti pričevanja o okoliščinah, ki so 
potrebne za presojo mladoletnikove duševne razvitosti, ter za 
spoznanje njegove osebnosti in razmer, v katerih živi. 

Posebna pozornost je v postopku o prekršku proti mladoletniku 
namenjena ugotovitvi okoliščin, ki so potrebne.za presojo njegove 
duševne razvitosti, okolju in razmeram, v katerih mladoletnik živi 
ter drugim okoliščinam, ki zadevajo njegovo osebnost. Da se 
ugotovijo te okoliščine, je treba zaslišali mladoletnikove starše, 
njegove skrbnike in druge, ki lahko dajo o njih potrebne podatke. 
O teh okoliščinah se zahteva po potrebi poročilo pooblaščenega 
organa socialnega varstva. V postopku o prekršku proti 
mladoletniku imajo pooblaščeni organ socialnega varstva in starši, 
posvojitelj, rejnik in skrbnik mladoletnika poleg pravic, ki so jim 
izrecno dane v tem poglavju, tudi pravico, seznaniti se s potekom 
postopka, dajati roed postopkom predloge in opozarjati na dejstva 
in dokaze, ki so pomembni za pravilno odločitev. 

Če se med postopkom ugotovi, da mladoletnik ob storitvi prekrška 
še ni bil star štirinajst let, se postopek ustavi in o tem obvesti 
pooblaščen organ socialnega varstva. 

Uveljavljeno je načelo oportunitete, saj lahko sodnik odloči, da ne 
bo začel postopka proti mladoletniku, čeprav so dokazi, da je 
mladoletnik storil prekršek, če glede na naravo prekrška in 
okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen, spozna, da postopek 
proti njemu ne bi bil smotrn. Sodnik, ki vodi postopek o prekršku 
proti mladoletniku, lahko s sklepom ustavi postopek, če med 
postopkom spozna, da mladoletniku ne bi bilo smotrno izreči 
sankcije. V ta namen lahko zahteva poročila od mladoletnikovih 
staršev oziroma skrbnika ter od drugih oseb in ustanov. 

Vzgojni ukrep izreče sodišče mladoletniku s sklepom o prekršku, 
pri tem pa ne izreče, da je mladoletnik odgovoren za prekršek, 
glede katerega je bil uveden postopek. V obrazložitvi sklepa opiše 
dejanje in navede okoliščine, ki opravičujejo izrečeni vzgojni ukrep. 
Sodba, s katero se izreče mladoletniku globa, mora biti izdana v 
obliki in s sestavnimi deli, ki so določeni za sodbo v rednem 
sodnem postopku. Zoper sklep oziroma sodbo, s katero je 
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mladoletniku izrečen vzgojni ukrep ali globa, se lahko osebe, ki 
imajo pravico do pritožbe zoper sodbo o prekršku pritožijo v 
mladoletnikovo korist tudi proti njegovi volji. Brez dovoljenja 
sodnika, ki vodi postopek o prekršku, se ne sme objaviti poteka 
postopka o prekršku proti mladoletniku in tudi ne odločba, ki je 
bila v njem izdana. Objaviti se sme samo tisti del postopka oziroma 
samo tisti del odločbe, ki ga je sodnik, ki vodi postopek o prekršku, 
dovolil objaviti, vendar pa se niti v tem primeru ne sme objaviti 
mladoletnikovega imena in ne drugih podatkov, iz katerih bi se 
dalo sklepati, za katerega mladoletnika gre. 

V trinajstem poglavju (Postopek za odvzem premoženjske 
koristi) je urejen poseben postopek za odvzem premoženjske 
koristi, ki je bila dosežena s prekrškom. Te določbe, ki so procesne 
narave, se navezujejo na materialnopravne določbe o tem institutu. 

Premoženjska korist, ki je bila dosežena s prekrškom, se 
ugotavlja v postopku o prekršku po uradni dolžnosti. Prekrškovni 
organ oziroma sodišče, ki vodi postopek o prekršku, mora med 
postopkom zbirati dokaze in raziskovati okoliščine, ki so 
pomembne za ugotovitev premoženjske koristi. Če uveljavlja 
oškodovanec premoženjskopravni zahtevek, naj se mu vrnejo 
stvari, ki so bile pridobljene s prekrškom, oziroma znesek, ki 
ustreza njegovi vrednosti, se ugotavlja premoženjska korist samo 
v tistem delu, ki ni zajet s premoženjskopravnim zahtevkom. 
Prekrškovni organ oziroma sodišče, ki vodi postopek o prekršku, 
lahko izjemoma odmeri znesek premoženjske koristi po prostem 
preudarku, če bi bilo njeno ugotavljanje povezano z 
nesorazmernimi težavami ali če bi se zaradi tega postopek preveč 
zavlekel. Če naj bi se v tem primeru premoženjska korist odvzela 
pravni osebi, se v odločbi oziroma sodbi o prekršku izreče samo 
odvzem premoženjske koristi glede njenega zneska pa določi, 
naj se ugotovi v postopku pred pristojnim sodiščem po predpisih, 
ki se uporabljajo za ugotavljanje premoženjske koristi, ki jo je 
pravna oseba dosegla s prekrškom. 

Odvzem premoženjske koristi se izreče z odločbo o prekršku, s 
sodbo o prekršku oziroma s sklepom o prekršku, s katerim je bil 
izrečen vzgojni ukrep. V sodbi, odločbi oziroma sklepu o prekršku 
mora biti v izreku o odvzemu premoženjske koristi navedeno, 
kateri vrednostni predmet oziroma kolikšen denarni znesek se 
odvzame. Za primere, ko je s prekrškom pridobljena 
premoženjska korist javno znana (npr. parkirnina na javnih 
parkiriščih), in ne presega 10.000 SIT, zakon določa, da je odmera 
zneska premoženjske koristi obvezni sestavni del izreka odločbe 
oziroma sodbe ali sklepa o prekršku, ne glede na vrsto postopka. 
O odvzemu premoženjske koristi se lahko odloči tudi ločeno od 
izreka sankcije za prekršek. 

Štirinajsto poglavje (Povrnitev škode, rehabilitacija In druge 
pravice oseb, ki so Jim bile neupravičeno Izrečene sankcije, 
ali Jim Je bila neutemeljeno vzeta prostost) ureja primere, ko 
je bila osebi zaradi neupravičenega izreka sankcije o prekršku 
povzročena škoda. V tem primeru je dana osebi pravica do 
povrnitve škode. 

Pravico do povrnitve škode ima tudi tisti, zoper katerega je bila 
odločba izvršena pred pravnomočnostjo. Pravice do povrnitve 
škode pa nima tisti, ki je s svojim krivim priznanjem ali kako 
drugače povzročil izrek sankcije, razen če je bil v to prisiljen. 
Pravica do povrnitve škode zastara v treh letih od dneva, ko je 
postala sodba o ustavitvi postopka pravnomočna. Tožba za 
povrnitev škode se vloži zoper Republiko Slovenijo. Pred vložitvijo 
tožbe za povrnitev škode mora oškodovanec vložiti zahtevo na 
državno pravobranilstvo, da se z njim sporazume o obstoju škode 
ter o vrsti in višini odškodnine. Če državno pravobranilstvo in 
oškodovanec ne dosežeta sporazuma v treh mesecih od vložitve 
zahteve, lahko oškodovanec pri pristojnem sodišču vloži tožbo 
za povrnitev škode. 

V petnajstem poglavju (Izvršitev In evidence odločb) se ureja 
institut pravnomočnosti in izvršljivosti odločbe. 

Pri pravnomočnosti razlikujemo formalno in materialno 
pravnomočnost. Posledice formalne pravnomočnosti so, da 
določbe o prekršku ni mogoče izpodbijati z rednim pravnim 
sredstvom, materialna pravnomočnost pa pomeni, da stvari, o 
kateri je bilo že pravnomočno odločeno, ni mogoče več spremeniti, 
to je ponoviti postopka. Razlog za lastnost pravnomočnosti odločb 
izhaja iz potrebe po pravni varnosti državljanov. 

Odločba postane pravnomočna, ko je ni možno več izpodbijati s 
pritožbo oziroma z zahtevo za sodno varstvo. Pogoj za izvršitev 
je, da odločba postane pravnomočna in da za izvršitev ni 
zakonskih ovir, če zakon ne določa drugače. Odločba, s katero 
je izrečena globa ali, s katero je odločeno o stroških postopka ali 
prisojena odškodnina, se tako izvrši, ko preteče rok, ki je v njej 
določen za plačilo globe, stroškov postopka oziroma odškodnine. 
Če je storilec vložil zahtevo za sodno varstvo oziroma pritožbo, 
pa zahteva oziroma pritožba zadrži izvršitev ali če izvršitev zadrži 
sodišče, se šteje ta rok od dneva, ko je bila storilcu naznanjena 
odločba, s katero je bila izpodbijana odločba potrjena ali 
spremenjena. Izvršljiva odločba o prekršku omogoča organu, 
pristojnem za izterjavo, da po uradni dolžnosti pridobi osebne 
podatke, potrebne za izterjavo. 

Zakon pozna institut zavarovanja izvršitve v primeru, če storilec 
ne more dokazati identitete ali nima stalnega prebivališča ali če bi 
se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil odgovornosti 
za hujši prekršek. Tedaj lahko organ za postopek o prekršku, ki 
je na prvi stopnji izdal odločbo oziroma sodbo ali sklep o prekršku, 
obenem odloči, naj se odločba izvrši takoj, ne glede na pritožbo, 
če spozna, da bi storilec lahko onemogočil njeno izvršitev. Tudi če 
sodišče izreče izgon tujca iz države kot stransko sankcijo, se 
tujcu lahko določi kraj, kjer mora prebivati do pravnomočnosti 
odločbe, vendar najdlje za čas trideset dni. 

Globo, sankcijo odvzema predmetov s plačilom denarnega 
zneska oziroma odvzem premoženjske koristi z odvzemom 
denarnega zneska in plačilo stroškov postopka, izrečenih z 
odločbo o prekršku prekrškovnega organa, izvrši pristojni davčni 
organ po določbah zakona, ki ureja prisilno izterjavo davkov. Za 
izvrševanje drugih stranskih sankcij, izrečenih z odločbo o 
prekršku prekrškovnega organa, pa se uporabljajo določbe 
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, če zakon ne določa 
drugače. 

V primerih, ko gre za izvrševanje sodnih odločb, se izvrševanje 
ravna po predpisih, ki sicer veljajo za sodišča. Sankcije, odvzem 
premoženjske koristi in stroške postopka, izrečene s sodbo 
oziroma sklepom o prekršku, ter uklonilni zapor in nadomestno 
delo v splošno korist ali korist lokalne skupnosti, izvrši sodišče 
za prekrške po določbah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 
o izvrševanju denarne kazni oziroma kazni zapora, če z zakonom 
ni drugače določeno. 

O izrečenih opozorilih in izdanih odločbah o prekrških morajo 
prekrškovni organi voditi evidence. Višje sodišče vodi evidenco 
pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških; sodišča vodijo 
tudi z zakonom določene zbirke podatkov (določene vpisnike in 
pomožne knjige). Pri Višjem sodišču Republike Slovenije se vodi 
skupna evidenca o številu izrečenih kazenskih točk za posamezne 
storilce prekrškov in pravnomočnih odločbah o prenehanju 
veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

Šestnajsto poglavje (Pristojnost In organizacija sodišč za 
prekrške) podrobneje določa organizacijo sodišč ter njihovo 

■ pristojnost. Namesto sodnikov za prekrške s ustanovijo 
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specializirana sodišča za prekrške, kot sestavni del sodne veje 
oblasti, ki v celoti sledi ureditvi kakor velja za to vejo oblasti. 

V Republiki Sloveniji so za odločanje o prekrških pristojna sodišča 
za prekrške prve stopnje (ustanovljena na sedežih okrožnih 
sodišč splošne pristojnosti) in Višje sodišče za prekrške v Ljubljani, 
kot pritožbeno sodišče. Za sodišča za prekrške veljajo določbe 
zakona o sodiščih, za sodnike teh sodišč pa določbe zakona o 
sodniški službi. Določa se katere zadeve štejejo kot nujne pred 
temi sodišči. Proračunska sredstva za delo sodišč za prekrške 
prve stopnje in višjega sodišča za prekrške se zagotavljajo pri 
teh sodiščih, kot proračunskih uporabnikih, na podlagi finančnih 
načrtov teh sodišč. 

Pristojnostjo urejena tako, da so sodišča za prekrške prve stopnje 
pristojna za odločanje o zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo 
o prekršku, ki jo je izdal prekrškovni organ; za odločanje o 
prekrških na prvi stopnji; za opravljanje zadev pravne pomoči in 
za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon. Na teh sodiščih 
vodi postopek in odloča sodnik posameznik. Sodišča za prekrške 
prve stopnje odločajo na sedežu sodišča in na zunanjih oddelkih, 
ki imajo sedež praviloma v krajih na sedežih okrajnih sodišč. 
Posamezna dejanja lahko opravljajo tudi v drugih krajih, če to 
narekujejo razlogi postopka. 

Višje sodišče za prekrške je pristojno: za odločanje o pritožbah 
zoper odločbe sodišč prve stopnje, izdane po tem zakonu; za 
odločanje v sporih o pristojnosti po tem zakonu in za opravljanje 
drugih zadev, ki jih določa zakon. V Republiki Sloveniji je Višje 
sodišče za prekrške s sedežem v Ljubljani. Višje sodišče za 
prekrške ima položaj višjega sodišča, sodniki tega sodišča pa 
položaj višjih sodnikovP 

" Po sodni praksi Evropskega sodišča je za izpolnjevanje zahtev za sodno 
odločanje potrebno, da so "organi": 
- z zakonom ustanovljeni; 
- neodvisni; 
- nepristranski; 
- potrebno je, da lahko presojajo dejansko stanje in pravna vprašanja. 

Sedemnajsto poglavje (Prehodne In končne določbe) ureja 
začetek dela prekrškovnih organov in sodišč po novem zakonu, 
prevzem zadev, prve volitve članov personalnih svetov, mandat 
in položaj sodnikov, prevzem arhivov. 

Prekrškovni organi in sodišča, ki odločajo o prekrških po tem 
zakonu, bodo začeli z delom v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. S tem dnem prenehajo z delom sodniki za prekrške in 
Senat za prekrške Republike Slovenije. 

Izjema je določena za organe, ki vodijo postopek o prekrških na 
podlagi 2. točke prvega odstavka 258. člena Zakona o prekrških 
(Uradni list S RS, št. 25/83, 36/83, 42/85,2/86, 47/8, 5/90 in Uradni 
list RS, št. 10/91, 17/91,13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/ 
2000 in 24/01). Te štejemo kot prekrškovne organe, zato tudi 
nadaljujejo z delom kot prekrškovni organi z dosedanjo 
pristojnostjo. V ostalih primerih sodišča za prekrške prve stopnje 
prevzamejo vse zadeve dosedanjih sodnikov za prekrške, Višje 
sodišče za prekrške pa bo prevzelo vse zadeve Senata za 
prekrške Republike Slovenije. 

Sodniki za prekrške, ki bodo ob uveljavitvi tega zakona opravljali 
trajno sodniško funkcijo v državnih organih z imenom sodnik za 
prekrške in bodo izpolnjevali pogoje po zakonu, ki ureja sodniško 
službo, bodo nadaljevali svoj trajni mandat na sodiščih za prekrške 
prve stopnje kot okrajni sodniki, sodniki v Senatu za prekrške 
Republike Slovenije pa na višjem sodišču za prekrške kot višji 
sodniki. V skladu s pojmovanjem pridobljenih pravic bodo sodniki 
za prekrške, ki bodo nadaljevali z delom na sodiščih za prekrške, 
ohranili uvrstitev v plačilne razrede po sklepih sveta sodnikov za 
prekrške. Sodni svet bo v šestih mesecih po ustanovitvi sodišč 
za prekrške uvrstil sodnike teh sodišč v ustrezne nazive in 
položaje po zakonu, ki ureja sodišča in sodniško službo 

Postopki o prekrških, ki do dneva uveljavitve tega zakona še niso 
bili pravnomočno končani, se dokončajo po dosedanjih predpisih. 

Glede na spremenjene okvire urejanja prekrškov, ki jih določa 
novi zakon, bo potrebna uskladitev določb, s katerimi so določeni 
prekrški - materialnih določb. Predpise, s katerimi so določeni 
prekrški, in ki niso v skladu s tem zakonom, bo potrebno v dveh 
letih po uveljavitvi tega zakona uskladiti s tem zakonom. Do 
uskladitve predpisov, s katerimi so določeni prekrški, pa se bodo 
uporabljale sankcije iz teh predpisov. Predpisane denarne kazni 
veljajo kot predpisane globe, varstveni ukrepi pa kot stranske 
sankcije iste vrste. 

Z uveljavitvijo novega zakona se, razen v določenih primerih, ne 
more izreči kazen zapora. Če odločba o prekršku, s katero je bila 
izrečena kazen zapora, do dneva uveljavitve tega zakona še ni 
postala pravnomočna, oziroma se izrečena kazen še ni izvršila, 
se bo izvršila s spremembo v globo, po dosedanjih predpisih. 

Z dnem, uveljavitve zakon, bo prenehal veljati Zakon o prekrških 
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85,2/86, 47/8, 5/90 in Uradni 
list RS, št. 10/91, 17/91,13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/ 
2000 in 24/01) in Zakon o začasni ureditvi organizacije in 
pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih 
pravobranilcev (Uradni list RS, št. 82/94) v delu, ki se nanaša na 
sodnike za prekrške. 

Zaradi potrebnih priprav na izvedbo zakona je, glede na 
pričakovan potek zakonodajnega postopka, določena uveljavitev 
z dnem 1.1.2003. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

VLADO HELENSKE REPUBLIKE 0 

REDNEM ZRAČNEM 

(BGRRZP) 

PROMETU 

EPA 505 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1811-0018 
Številka: 345-28/2001-3 
Ljubljana, 10.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 137. dopisni seji dne 10.04.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO HELENSKE 
REPUBLIKE O REDNEM ZRAČNEM PROMETU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- Jakob Presečnik, minister za promet, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Jožef Slana, državni podsekretar v Ministrstvu za promet, 
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

Mirko Bandelj.l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

"l.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum se v izvirniku v slovenskem in v angleškem jeziku 
Helenske republike o rednem zračnem prometu, podpisan 30. glasi: 
novembra 2001 v Ljubljani. 
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SPORAZUM 
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VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 
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Glede na to, da sta Republika Slovenija in 

Helenska republika 

(v nadaljevanju pogodbenici) 

pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je 
bila na voljo za podpis v Chicagu 7. decembra 1944, 

v želji, da razvijata sodelovanje na področju letalskega prevoza 
in da ustvarita potrebno podlago za opravljanje rednega zračnega 
prometa med svojima ozemljema in zunaj njiju, 

sta Vlada Republike Slovenije in 

Vlada Helenske republike 

imenovali pooblaščenca, ki sta se dogovorila o: 

1. člen 
POMEN IZRAZOV 

1. V tem sporazumu in v njegovi prilogi: 

a) izraz "konvencija" pomeni Konvencijo o mednarodnem 
civilnem letalstvu, ki je bila na voljo za podpis v Chicagu 7. 
decembra 1944, ter vključuje vsako prilogo, sprejeto na 
podlagi 90. člena konvencije, in vsako spremembo prilog 
ali konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom, če te 
priloge in spremembe veljajo za obe pogodbenici; 

b) izraz "pristojni organ" pomeni za Republiko Slovenijo 
Ministrstvo za promet in za Helensko republiko vodjo 
Uprave za civilno letalstvo ali v obeh primerih katero koli 
osebo ali organ, pristojen za naloge, ki jih zdaj opravljata 
omenjena organa; 

c) izraz "določeni prevoznik" pomeni prevoznika, ki ga je v 
skladu s 3. členom tega sporazuma določila pogodbenica 
za opravljanje dogovorjenega zračnega prometa; 

d) izraz "tarifa" pomeni cene, ki se zaračunavajo za prevoz 
potnikov, prtljage in tovora, ter pogoje, pod katerimi te 
cene veljajo, vključno s provizijo in drugimi dodatnimi plačili 
za agencije ali za prodajo prevoznih listin, izvzeti pa so 
plačila in pogoji za prevoz pošte; 

e) izraz " dogovorjeni promet" pomeni redni zračni promet 
na progah, navedenih v prilogi k temu sporazumu, za 
prevoz potnikov, tovora in pošte, vsakega posebej ali v 
kombinaciji; 
i 

f) izraz "zmogljivost" v zvezi z letalom pomeni koristni tovor 
letala, ki je na voljo na progi ali delu proge, izraz 
"zmogljivost" v zvezi z "dogovorjenim prometom" pa je 
zmogljivost letala, ki se uporablja za tak promet, 
pomnožena s pogostostjo letov takega letala v 
določenem obdobju na progi ali delu proge; 

g) izraz "ozemlje" v zvezi z državo ima pomen, kot je 
določeno v 2. členu konvencije; 

h) izrazi "zračni promet", "mednarodni zračni promet", 
"prevoznik" in "pristanek v nekomercialne namene" imajo 
pomen, kot je določeno v 96. členu konvencije; 

i) izraz "takse za uporabnike" pomenijo takse, ki se 
prevoznikom naložijo za uporabo letališč in letaliških ali 
navigacijskih naprav in objektov ali naprav za varovanje 
v letalstvu. 

2. Priloga je sestavni del tega sporazuma. Vsako sklicevanje na 
sporazum zajema prilogo, razen če ni izrecno drugače 
dogovorjeno. 

2. člen 
PODELITEV PRAVIC 

1. Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici pravice, 
opredeljene v tem sporazumu, za opravljanje mednarodnega 
zračnega prometa na progah, navedenih v pregledu prog v 
prilogi. Tak promet in proge se v nadaljevanju imenujejo 
"dogovorjeni promet" in "določene proge". 

2. V skladu z določbami tega sporazuma ima prevoznik, ki ga 
določi pogodbenica, pri opravljanju mednarodnega zračnega 
prometa: 

a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez 
pristanka; 

b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v 
nekomercialne namene; 

c) pravico, da na ozemlju druge pogodbenice v krajih, 
navedenih v prilogi tega sporazuma, vkrca in izkrca 
potnike, prtljago, tovor in pošto, namenjene v kraje na 
ozemlju druge pogodbenice ali ki prihajajo iz krajev druge 
pogodbenice; 

I 
d) pravico, da na ozemlju tretjih držav v krajih, navedenih v 

prilogi tega sporazuma, vkrca in izkrca potnike, prtljago, 
tovor in pošto, namenjene v kraje na ozemlju druge 
pogodbenice ali ki prihajajo iz krajev druge pogodbenice, 
navedenih v prilogi tega sporazuma. 

3. Nobena določba tega člena ne daje določenemu prevozniku 
ene pogodbenice pravice, da za plačilo ali najemnino na 
ozemlju druge pogodbenice vkrca potnike, tovor in pošto, če 
so namenjeni v drug kraj na ozemlju te pogodbenice. 

4. Podelitev prometnih pravic v skladu s prvim odstavkom zgoraj 
ne vključuje podelitve pravice do prevoza potnikov, prtljage, 
tovora in pošte med kraji na ozemlju pogodbenice, ki je podelila 
pravice, in kraji na ozemlju tretje države ali obratno (peta 
svoboda). Prometne pravice pete svobode se odobrijo samo 
na podlagi posebnih sporazumov med pristojnima organoma 
pogodbenic. 

3. člen 
DOLOČITEV PREVOZNIKOV IN IZDAJA DOVOLJENJ 

ZA OPRAVLJANJE PROMETA 

1. Vsaka pogodbenica ima pravico, da za opravljanje 
dogovorjenega prometa določi enega prevoznika. Pristojni 
organ pogodbenice o tem pisno uradno obvesti pristojni or- 
gan druge pogodbenice. 

2. Po prejemu obvestila o določitvi pristojni organ druge 
pogodbenice v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega 
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člena določenemu prevozniku brez odlašanja izda potrebno 
dovoljenje za opravljanje prometa. 

3. Pristojni organ pogodbenice lahko od prevoznika, ki ga je 
določila druga pogodbenica, zahteva, naj dokaže, da je 
sposoben izpolnjevati pogoje, določene v zakonih in predpisih, 
ki jih ta organ v skladu z določbami konvencije običajno 
uporablja pri opravljanju mednarodnega zračnega prometa. 

4. Vsaka pogodbenica ima pravico, da zavrne izdajo dovoljenja 
za opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena ali da 
za uresničevanje pravic iz 2. člena določenemu prevozniku 
naloži take pogoje, kot se ji zdijo primerni, če nima dokaza, da 
so pogodbenica, ki je določila prevoznika, ali njeni državljani 
večinski lastnik prevoznika in imajo dejanski nadzor njim. 

5. Ko določeni prevoznik dobi dovoljenje, predpisano v drugem 
odstavku tega člena, lahko kadar koli začne opravljati 
dogovorjeni promet, če veljajo tarife, določene v skladu z 
določbami 14. člena tega sporazuma. 

6. Pogodbenica ima pravico, da skladno z določbami tega člena 
zamenja prevoznika, ki ga je določila, z drugim prevoznikom. 
Na novo določeni prevoznik uživa enake pravice in ima enake 
obveznosti kot prevoznik, katerega je nadomestil. 

4. člen 
PREKLIC IN ZAČASNI ODVZEM DOVOLJENJA ZA 

OPRAVLJANJE PROMETA 

1. Vsaka pogodbenica ima pravico, da prekliče ali začasno 
odvzame določenemu prevozniku druge pogodbenice 
dovoljenje za opravljanje prometa v zvezi z uresničevanjem 
pravic iz 2. člena tega sporazuma ali da mu za uresničevanje 
teh pravic naloži pogoje, ki se ji zdijo potrebni, če: 

a) nima zadovoljivih dokazov, da so pogodbenica, ki je 
določila prevoznika, ali njeni državljani večinski lastnik 
prevoznika in imajo dejanski nadzor nad njim; 

b) prevoznik ne spoštuje zakonov ali predpisov 
pogodbenice, ki daje te pravice, ali jih grobo, krši; 

c) prevoznik ne opravlja dogovorjenega prometa v skladu s 
pogoji, določenimi v tem sporazumu. 

2. Ta pravica se uporabi šele po posvetovanju z drugo 
pogodbenico, razen če je takojšen preklic, začasen odvzem 
dovoljenja za opravljanje prometa ali določitev pogojev iz 
prvega odstavka tega člena nujen, da bi se preprečile nadaljnje 
kršitve zakonov in predpisov. 

5. člen 
URESNIČEVANJE PRAVIC 

1. Določeni prevoznik pogodbenice mora imeti pravične in 
enakopravne možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa 
med ozemljema pogodbenic. 

2. Določeni prevoznik ene pogodbenice upošteva interese 
določenega prevoznika druge pogodbenice, da ne bi 
neupravičeno vplival na dogovorjeni promet, ki ga ta 
prevoznik opravlja. 

3. Glavni cilj dogovorjenega prometa je zagotavljanje zmogljivosti, 
ki ustrezajo potrebam po prevozu med ozemljem 
pogodbenice, ki je določila prevoznika, in kraji na določenih 
progah, kar poteka po načelu vzajemnosti. 

4. Pravica določenih prevoznikov do opravljanja mednarodnega 
prometa med ozemljem ene pogodbenice in ozemlji tretjih 
držav se uresničuje v skladu s splošnimi načeli rednega 
razvoja trga, ki jih priznavata pogodbenici; ta pravica je vezana 
na pogoj, da se zmogljivost prilagaja: 

a) potrebam po prevozu z ozemlja in na ozemlje 
pogodbenice, ki je določila prevoznika; 

b) prometnim potrebam na območjih, skozi katera poteka 
dogovorjeni promet, ob upoštevanju domačega in 
regionalnega prometa; 

c) zahtevam po ekonomičnem opravljanju dogovorjenega 
prometa. 

5. Če pride do nesoglasja med določenima prevoznikoma 
pogodbenic o zmogljivosti, ki jo je treba zagotoviti, ter o 
pogostosti letov in tipu letal, ki jih uporabljata določena 
prevoznika pogodbenic pri dogovorjenem prometu, morata 
ta vprašanja rešiti pristojna organa pogodbenic. Dokler se 
organa o tem ne dogovorita, ostane v veljavi zmogljivost, ki jo 
zagotavljata določena prevoznika. 

6. Nobena od pogodbenic ne sme enostransko omejiti 
opravljanja storitev določenega prevoznika druge 
pogodbenice, razen če je to v skladu s pogoji tega sporazuma 
ali z enotnimi pogoji, ki jih predvideva konvencija. 

6. člen 
OPROSTITEV PLAČILA CARIN IN DAJATEV 

1. Letala, ki jih uporablja v mednarodnem zračnem prometu 
določeni prevoznik ene pogodbenice, njihova običajna 
oprema, zaloge goriva in maziv ter druge zaloge, vključno s 
hrano, pijačo in tobakom, ki so na njih, so ob prihodu na 
ozemlje druge pogodbenice oproščeni vseh carin, dajatev ali 
davščin, če ostanejo na letalu, dokler niso ponovno izvoženi. 

2. Razen plačil stroškov za opravljene storitve so omenjenih 
dajatev in taks oproščeni tudi: 

a) zaloge na letalih, natovorjene na ozemlju ene pogodbenice 
v količinah, ki jih določijo organi te pogodbenice, za 
uporabo na letalu določenega prevoznika druge 
pogodbenice, ki opravlja mednarodni zračni promet; 

b) rezervni deli in običajna oprema na letalih, namenjeni za 
vzdrževanje ali popravilo letal, ki jih prevoznik uporablja v 
mednarodnem zračnem prometu; 

c) gorivo in maziva za uporabo na letalih, ki jih v 
mednarodnem zračnem prometu uporablja določeni 
prevoznik druge pogodbenice, tudi kadar bodo te zaloge 
porabljene na delu poti nad ozemljem pogodbenice, na 
katerem so bile natovorjene. 

3. Običajna letalska oprema ter material in zaloge na letalih, ki 
jih uporablja določeni prevoznik ene pogodbenice, smejo biti 
raztovorjeni na ozemlju druge pogodbenice le z odobritvijo 
njenih carinskih organov. V takem primeru so oprema, mate- 
rial in zaloge lahko pod njihovim nadzorom, dokler niso 
ponovno izvoženi ali drugače porabljeni v skladu s carinskimi 
predpisi. 

4. Oprostitve iz tega člena se uporabljajo tudi, kadar določeni 
prevoznik ene pogodbenice sklene dogovor z nekim tretjim 
prevoznikom ali prevozniki o posojilu ali prevozu predmetov, 
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ki so določeni v prvem in drugem odstavku tega člena, na 
ozemlje druge pogodbenice, če druga pogodbenica takemu 
tretjemu prevozniku daje podobne oprostitve. 

7. člen 
UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV 

1. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki urejajo vstop letal, ki 
opravljajo mednarodni zračni promet, na njeno ozemlje in 
izstop z njega ali polete teh letal nad njenim ozemljem, veljajo 
za določenega prevoznika druge pogodbenice. 

2. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki urejajo vstop potnikov, 
posadke, prtljage, tovora in pošte na njeno ozemlje, bivanje 
oziroma zadrževanje na njem in izstop z njega, kot so postopki 
v zvezi z vstopom, izstopom, izseljevanjem in priseljevanjem 
ter carinski in sanitarni postopki, veljajo za potnike, posadko, 
prtljago, tovor in pošto, ki jih prevažajo letala določenega 
prevoznika druge pogodbenice, dokler so na ozemlju prve 
pogodbenice. 

3. Pogodbenica ne sme svojemu prevozniku v primerjavi z 
določenim prevoznikom druge pogodbenice dajati nobenih 
prednosti pri uporabi zakonov in predpisov, določenih v tem 
členu. 

4. Za potnike, prtljago in tovor v neposrednem tranzitu čez 
ozemlje ene pogodbenice, ki ne zapuščajo zato namenjenega 
območja letališča, velja le enostaven nadzor. Prtljaga in tovor 
v neposrednem tranzitu sta oproščena carin in drugih 
podobnih dajatev. 

8. člen 
PRIZNAVANJE SPRIČEVAL IN LICENC 

1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti ali licence, 
ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, mora v obdobju njihove 
veljavnosti druga pogodbenica priznati kot veljavna, če so 
zahteve, po katerih so bila spričevala ali licence izdana, vsaj 
enako stroge kot minimalni standardi, ki veljajo ali se lahko 
uvedejo skladno s konvencijo. 

2. Pogodbenica ima pravico, da v zvezi z leti nad svojim ozemljem 
ne prizna za veljavne spričeval o sposobnosti in licenc, ki jih 
je njenim državljanom izdala ali potrdila druga pogodbenica ali 
tretja država. 

3. Če bi privilegiji ali pogoji v licencah ali spričevalih iz prvega 
odstavka, ki jih je izdal pristojni organ ene pogodbenice osebi 
ali določenemu prevozniku ali za letalo, ki opravlja dogovorjeni 
promet na določenih progah, dovoljevali odstopanje od 
standardov, veljavnih po konvenciji, in če je o odstopanju 
pisno obveščena Mednarodna organizacija civilnega letalstva, 
sme pristojni organ druge pogodbenice po 17. členu tega 
sporazuma zahtevati posvetovanja s pristojnim organom prve 
pogodbenice, da bi dobil zadostne dokaze o tem, da je taka 
praksa zanj sprejemljiva. Če se organa ne moreta zadovoljivo 
dogovoriti, se uporabijo določbe 4. člena tega sporazuma. 

9« člen 
VARNOST V LETALSTVU 

1. Pogodbenica lahko kadar koli zahteva posvetovanja o 
varnostnih standardih s katerega koli področja v zvezi s 
posadko letala, letalom ali njegovim upravljanjem, ki jih je 
sprejela druga pogodbenica. Posvetovanja se opravijo v 30 
dneh od te zahteve. 

2. Če po posvetovanjih ena pogodbenica ugotovi, da druga 
pogodbenica na katerem od teh področij dovolj učinkovito ne 
vzdržuje in ne uporablja varnostnih standardov, ki so vsaj 
enaki minimalnim standardom, takrat veljavnim po konvenciji, 
prva pogodbenica o teh ugotovitvah in ukrepih, potrebnih za 
uskladitev z minimalnimi standardi, obvesti drugo 
pogodbenico, ki mora sprejeti ustrezne korektivne ukrepe. 
Če druga pogodbenica v petnajstih (15) dneh ne sprejme 
ustreznih ukrepov, se uporabijo določbe 4. člena tega 
sporazuma. 

3. Ne glede na obveznosti iz 33. člena konvencije velja, da lahko 
vsako letalo, ki ga določeni prevozniki uporabljajo za prevoz 
na ozemlje druge pogodbenice ali z njega, medtem ko je na 
ozemlju druge pogodbenice, znotraj in zunaj preiščejo 
pooblaščeni predstavniki druge pogodbenice, da bi preverili 
veljavnost dokumentov letala in osebja ter vidno stanje letala 
in njegove opreme (nadzor na ploščadi), če to ne povzroči 
prevelike zamude. 

4. Če tak nadzor ali vrsta teh nadzorov na ploščadi vzbudi 

a) resne skrbi, da letalo ali delovanje letala ni v skladu z 
minimalnimi standardi, ki so bili takrat sprejeti po konvenciji, 
ali 

b) resne skrbi, da se varnostni standardi, ki so bili takrat 
sprejeti po konvenciji, premalo učinkovito vzdržujejo in 
izvajajo, 

lahko pogodbenica, ki opravlja nadzor za namene 33. člena 
konvencije, neovirano sklepa, da zahteve, po katerih so bila izdana 
ali potrjena spričevala ali licence v zvezi z letalom ali posadko, ali 
da zahteve, po katerih to letalo deluje, niso enake minimalnim 
standardom, veljavnim po konvenciji, ali višje od njih. 

5. Če predstavnik določenega prevoznika ene pogodbenice 
zavrne dostop do letala, ki ga upravlja ta prevoznik, zaradi 
nadzora na ploščadi v skladu s tretjim odstavkom, lahko 
druga pogodbenica neovirano sklepa, da obstajajo resni 
razlogi za zaskrbljenost, kakršni so omenjeni v četrtem 
odstavku, in sklepa tako, kot je to omenjeno v istem odstavku. 

6. Pogodbenica si pridržuje pravico, da nemudoma začasno 
odvzame ali spremeni dovoljenje za opravljanje prometa 
prevozniku ali prevoznikom druge pogodbenice, če po 
nadzoru na ploščadi, vrsti nadzorov na ploščadi, zavrnitvi 
dostopa za izvedbo nadzora na ploščadi, po posvetovanju ali 
drugače ugotovi, da je takojšnje ukrepanje nujno za varno 
delovanje prevoznika. 

7. Ukrepanje pogodbenice po drugem ali šestem odstavku 
preneha, ko ni več podlage za tako ukrepanje. 

10. člen 
VAROVANJE V LETALSTVU 

1. Skladno s pravicami in obveznostmi po mednarodnem pravu 
pogodbenici ponovno potrjujeta, da je obveznost zagotavljati 
varnost civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega 
vmešavanja sestavni del tega sporazuma. Ne da bi omejevali 
splošnost svojih pravic in obveznosti po mednarodnem pravu, 
morata pogodbenici še zlasti ravnati v skladu s Konvencijo o 
kaznivih dejanjih in nekaterih drugih dejanjih, storjenih na letajih, 
podpisano v Tokiu 14. septembra 1963, Konvencijo o zatiranju 
nezakonite ugrabitve zrakoplovov, podpisano v Haagu 16. 
decembra 1970, Konvencijo o zatiranju nezakonitih dejanj 
zoper varnost civilnega letalstva, podpisano v Montrealu 23. 
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septembra 1971, in njenim dopolnilnim Protokolom o zatiranju 
nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za mednarodno civilno 
letalstvo, podpisanim v Montrealu 24. februarja 1988, 
Konvencijo o označevanju plastičnih razstreliv zaradi 
njihovega odkrivanja, podpisano v Montrealu 1. marca 1991, 
in vsemi drugimi mednarodnimi dokumenti s tega področja, ki 
jih lahko pogodbenici v prihodnosti ratificirata. 

2. Pogodbenici na zahtevo druga drugi zagotovita vso potrebno 
pomoč, da bi preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in 
druga nezakonita dejanja proti varnosti takih letal, njihovih 
potnikov in posadk, letališč in letalskih navigacijskih naprav 
ter vsako drugo grožnjo varnosti civilnega letalstva. 

3. Pogodbenici v medsebojnih odnosih ravnata v skladu z 
določbami Mednarodne organizacije civilnega letalstva o 
varovanju v letalstvu, opredeljenimi v prilogah konvencije, v 
tisti meri, kot te določbe o varovanju veljajo za pogodbenici. 
Pogodbenici zahtevata od letalskih družb, ki so vpisane v 
njunih registrih ali imajo glavni sedež ali stalni naslov na njunih 
ozemljih, ter od letaliških podjetij na svojih ozemljih, da delujejo 
v skladu s takimi predpisi o varovanju letalstva. 

4. Pogodbenici soglašata, da se lahko od njunih letalskih družb 
zahteva spoštovanje predpisov o varovanju letalstva, 
navedenih v tretjem odstavku tega člena, ki jih zahteva druga 
pogodbenica za vstop, izstop ali dokler so letala na ozemlju 
te druge pogodbenice. Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se 
na njenem ozemlju učinkovito izvajajo primerni ukrepi za 
varovanje letal, za pregled potnikov, ročne prtljage, posadke, 
prtljage, tovora, pošte in zalog na letalu pred in med 
vkrcavanjem ali natovarjanjem. Vsaka pogodbenica z 
naklonjenostjo obravnava zahtevo druge pogodbenice za 
uvedbo posebnih, utemeljenih varnostnih ukrepov zaradi 
določene grožnje. 

5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji ugrabitve civilnega letala ali 
drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti takega letala, njegovih 
potnikov in posadke, letališč ali letalskih navigacijskih naprav 
pogodbenici pomagata druga drugi, s tem da poskrbita za 
komuniciranje in druge ustrezne ukrepe, da bi se tak dogodek 
ali grožnja čim hitreje in varneje končal. 

11. člen 
TAKSE ZA UPORABNIKE 

1. Pogodbenica določenemu prevozniku druge pogodbenice 
naloži ali dovoli, da se mu naložijo pravične in primerne takse 
za uporabnike.Takse temeljijo na zdravih ekonomskih načelih. 

2. Takse, ki se odmerijo za uporabo letališč in letalskih 
navigacijskih naprav in storitev ene pogodbenice določenemu 
prevozniku druge pogodbenice, ne smejo biti višje od taks, 
odmerjenih letalom domačega prevoznika, ki opravlja redni 
mednarodni zračni promet. 

12. člen 
KOMERCIALNE DEJAVNOSTI 

1. Pogodbenica dovoljuje določenemu prevozniku druge 
pogodbenice, da ima na njenem ozemlju svoja predstavništva. 
V predstavništvih so lahko pisarniško, upravno, komercialno 
in tehnično osebje, ki ga lahko pošlje druga pogodbenica, ali 
pa se tam zaposlijo lokalni prebivalci. 

2. Pogodbenica daje določenemu prevozniku druge pogodbenice 
pravico, da na njenem ozemlju neposredno ali po pooblaščenih 
zastopnikih prodaja svoje prevozne storitve. Vsak prevoznik 
ima pravico, da prodaja, in vsaka oseba pravico, da kupuje 
take prevozne storitve v lokalni ali kateri koli prosto zamenljivi 
valuti skladno z veljavnimi predpisi o menjavi. 

13. člen 
ZAMENJAVA IN PRENOS PRIHODKA 

Vsak določen prevoznik ima pravico, da v skladu z veljavnimi 
predpisi o menjavi zamenja in nakaže v svojo državo presežek 
prihodka (sorazmernega prevozu potnikov, prtljage, tovora in 
pošte) nad lokalnimi izdatki. Če so plačila med pogodbenicama 
urejena s posebnim sporazumom, se uporablja ta posebni 
sporazum. 

14. člen 
TARIFE 

1. Tarife, ki jih lahko zaračuna določeni prevoznik za prevoz na 
ozemlje druge pogodbenice in z njega, so določene na primerni 
ravni, pri čemer so upoštevani vsi pomembni dejavniki, 
vključno s stroški obratovanja, primernim dobičkom, 
značilnostmi prometa in tarifami drugih prevoznikov. 

2. Tarife iz prvega odstavka tega člena se, če je to mogoče, 
določijo s sporazumom med določenima prevoznikoma 
pogodbenic. Določena prevoznika po možnosti dosežeta tak 
sporazum s postopkom določanja tarif, ki ga je oblikovalo 
mednarodno telo, ki za to daje predloge. 

3. Tako dogovorjene tarife se predložijo v odobritev pristojnima 
organoma pogodbenic vsaj šestdeset dni pred predlaganim 
dnevom njihove uvedbe. V posebnih primerih se ta čas lahko 
skrajša v skladu s sporazumom med omenjenima organoma. 
Če v tridesetih dneh po predložitvi tarif pristojni organ ene 
pogodbenice pisno ne sporoči pristojnemu organu druge 
pogodbenice, da se ne strinja s predloženo tarifo, se šteje 
tarifa za odobreno. 

4. Če se določena prevoznika ne moreta dogovoriti ali če pristojni 
organ ene pogodbenice ne odobri tarife, skušata pristojna 
organa pogodbenic določiti tarifo v skupnem dogovoru. 
Pogajanja za to se začnejo v tridesetih dneh od dneva, ko 
postane očitno, da se določena prevoznika ne moreta 
sporazumeti o tarifi, ali od dneva, ko pristojni organ ene 
pogodbenice uradno pisno obvesti pristojni organ druge 
pogodbenice, da se ne strinja s tarifo. 

5. Če se strani ne moreta sporazumeti, se spor predloži v 
postopek, predviden v 18. členu. 

6. Že določena tarifa ostane veljavna, dokler se ne določi nova 
tarifa skladno z določbami tega člena ali 18. člena tega 
sporazuma, vendar največ dvanajst mesecev po dnevu, ko 
je pristojni organ ene pogodbenice sporočil, da se ne strinja s 
tarifo. 

7. Pristojna organa pogodbenic si morata čim bolj prizadevati, 
da bi zagotovila, da določena prevoznika spoštujeta 
dogovorjene tarife, predložene pristojnima organoma 
pogodbenic, in da noben prevoznik nezakonito ne znižuje 
dela tarife, bodisi neposredno ali posredno. 

poročevalec, št. 39 66 17. april 2002 



15. člen 
PREDLOŽITEV REDOV LETENJA 

19. člen 
SPREMEMBE 

1. Določeni prevoznik vsaj trideset dni pred začetkom 
opravljanja dogovorjenega prometa predloži svoj red letenja 
v odobritev pristojnemu organu druge pogodbenice. Enak 
postopek se uporablja za spremembe reda letenja. 

2. Če določeni prevoznik pogodbenice želi opravljati dodatne 
lete v dogovorjenem prometu zunaj odobrenega reda letenja, 
mora za to dobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa 
druge pogodbenice. Tako zahtevo je običajno treba vložiti 
vsaj dva delovna dneva pred takimi leti. 

16. člen 
PREDLOŽITEV STATISTIČNIH PODATKOV 

Pristojni organ pogodbenice pristojnemu organu druge 
pogodbenice na njegovo zahtevo pošilja redne in druge statistične 
podatke o prevozih v dogovorjenem zračnem prometu. 

17. člen 
POSVETOVANJA 

Vsaka pogodbenica sme kadar koli zahtevati posvetovanje o 
izvajanju, razlagi, uporabi ali spremembi tega sporazuma. Takšno 
posvetovanje med pristojnima organoma se začne v šestdesetih 
dneh, potem ko pogodbenica prejme pisno zahtevo, razen če se 
pogodbenici dogovorita drugače. 

18. člen 
REŠEVANJE SPOROV 

1. Spor v zvezi s tem sporazumom, ki ga pogodbenici ne moreta 
rešiti z neposrednimi pogajanji ali po diplomatski poti, se na 
zahtevo katere koli pogodbenice predloži arbitražnemu 
sodišču. 

2. V takem primeru vsaka pogodbenica imenuje enega 
razsodnika, ta dva skupaj pa določita tretjega, ki je državljan 
tretje države. Če v dveh mesecih po tem, ko je ena 
pogodbenica imenovala svojega razsodnika, druga ne imenuje 
razsodnika ali če v enem mesecu po imenovanju drugega 
razsodnika oba razsodnika ne določita predsednika sodišča, 
lahko katera koli pogodbenica od predsednika sveta 
Mednarodne organizacije civilnega letalstva zahteva, da 
imenuje razsodnika. Če je predsednik sveta Mednarodne 
organizacije civilnega letalstva državljan ene od pogodbenic, 
imenuje razsodnika podpredsednik sveta, ki je državljan tretje 
države. 

3. Arbitražno sodišče samo sprejme svoj poslovnik. Vsaka 
pogodbenica krije stroške razsodnika, ki ga je imenovala. 
Druge stroške arbitražnega sodišča si pogodbenici delita v 
enakih deležih. 

4. Pogodbenici morata spoštovati vsako odločitev, sprejeto na 
podlagi tega člena. 

1. Če pogodbenica meni, da bi bilo dobro spremeniti katero od 
določb tega sporazuma, ta sprememba, če se pogodbenici o 
njej dogovorita, začne veljati, ko se pogodbenici uradno 
obvestita, da so bili končani njuni notranjepravni postopki. 

2. O spremembah priloge tega sporazuma se lahko neposredno 
dogovorita pristojna organa pogodbenic. 

3. Ob sklenitvi splošne večstranske konvencije ali sporazuma 
o zračnem prometu, ki velja za obe pogodbenici, se šteje, da 
je ta sporazum spremenjen brez posebnih dogovorov, tako 
da ustreza določbam takega večstranskega sporazuma. 

20. člen 
ODPOVED 

1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli pisno sporoči drugi 
pogodbenici svojo odločitev, da odpoveduje sporazum. Tako 
sporočilo mora biti hkrati poslano Mednarodni organizaciji 
civilnega letalstva. 

2. V takem primeru sporazum preneha veljati dvanajst mesecev 
po prejemu obvestila, razen če ni pred potekom tega roka 
obvestilo sporazumno umaknjeno. 

3. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema obvestila o odpovedi, 
se šteje, da ga je prejela štirinajst dni po dnevu, ko ga je 
prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva. 

21. člen 
REGISTRACIJA PRI MEDNARODNI ORGANIZACIJI 

CIVILNEGA LETALSTVA 

Ta sporazum, njegova priloga in vse poznejše spremembe se 
registrirajo pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva. 

22. člen 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

Ta sporazum začne veljati na dan, ko pogodbenici druga drugo 
po diplomatski poti uradno obvestita, da so izpolnjene njune 
notranjepravne zahteve za začetek njegove veljavnosti. 

Da bi to potrdila, sta podpisana pooblaščenca, ki sta ju za to 
pravilno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v Ljubljani v dveh izvodih dne 30. novembra 2001 v 
slovenskem, grškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri 
besedila enako verodostojna. 

Ob razhajanjih pri razlagi prevlada angleško besedilo. 

Za Vlado Republike Za Vlado 
Slovenije Helenske republike 

Samuel Žbogar, l.r. Tassos Gianitsis, l.r. 
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PRILOGA 

PREGLEDA PROG 

PREGLED PROG I 

Proge, na katerih lahko opravlja promet določeni prevoznik Republike Slovenije: 

Odhodni kraji Kraji vmesnega Kraji v Grčiji Naslednji kraji 
pristanka 

kraji v Sloveniji Atene in 

Solun 

PREGLED PROG II 

Proge, na katerih lahko opravlja promet določeni prevoznik Helenske republike: 

Odhodni kraji Kraji vmesnega Kraji v Sloveniji Naslednji kraji 
pristanka 

kraji v Grčiji Ljubljana in 

še en dodatni kraj, ki ga 
izbere grška stran 
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OPOMBA 

Določena prevoznika lahko opravljata promet do krajev 
vmesnega pristanka in naslednjih krajev. Prometne pravice pete 
svobode med temi kraji in ozemljem druge pogodbenice se 

izvajajo, potem ko določena prevoznika o tem sprejmeta 
sporazum, ki ga odobrita pristojna organa pogodbenic. 

3. člen 

Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske 
republike o rednem zračnem prometu sta podpisala g. Samuel 
Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve 
Republike Slovenije in g. Tassos Gianitsis, namestnik zunanjega 
ministra Helenske republike. Sporazum je bil podpisan v dveh 
izvirnikih v slovenskem, grškem in angleškem jeziku. 

Sporazum je bil podpisan 30. novembra 2001 v Ljubljani. 

Tipski sporazum ureja redni zračni promet med državama in 
vsebuje določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, določitvi 
prevoznikov, izdaji, preklicu ali začasnem odvzemu dovoljenja 
za opravljanje prometa, oprostitvi carin in dajatev, določitvi tarif, 
zamenjavi in prenosu prihodka, komercialnih dejavnosti, varnosti 
in varovanju v letalstvu, reševanju sporov, spremembe, odpoved, 
registracijo pri ICAO in začetek veljavnosti. 

Sporazum začne veljati na dan, ko pogodbenici druga drugo po 
diplomatski poti uradno obvestita, da so izpolnjene njune 
notranjepravne zahteve za začetek njegove veljavnosti. 

V skladu s tretjim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 45/2001) Sporazum med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o rednem 
zračnem prometu ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti 
veljavnih predpisov. 

V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale za 
Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti. 

0 
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Letno poročilo o 

DELU DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 

REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 2001 

EPA 506 - III 

DRUŽBENI PRAVOBRANILEC REPUBLIKE SLOVENIJE 

NAŠ ZNAK 
ZADEVA AP/vk SV- 3/02 
DATUM 11.4.2002 

ZADEVA: Letno poročilo o delu Družbenega pravobranilca 
Republike Slovenije v letu 2001 

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije v prilogi dostavlja 
v skladu z 11. členom Zakona o Družbenem pravobranilcu 

Republike Slovenije letno poročilo za leto 2001 in kot prilogo 
Zbirno poročilo št. 10, v katerem so zbrani kumulativni podatki 
o delu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije na 
področju razreševanja oškodovanj družbenega kapitala za 
čas od 1.7.1993 do vključno 31.12.2001. 

Družbeni pravobranilec 
Republike Slovenije 

Mag. Anica Popovič, l.r. 
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DRUŽBENI PRAVOBRANILEC REPUBLIKE SLOVENIJE 

POROČILO 

O DELU DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 2001 

LJUBLJANA, APRIL 2002 
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I. UVOD 

Po uveljavim Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske 
razvojne družbe (v nadaljevanju: ZZLPPO) s 1. 5. 1998, se pri delu Družbenega pravobranilca 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: družbeni pravobranilec) in uporabi njegovih zakonskih 
pooblastil glede varstva družbene lastnine v letu 2001, ni nič spremenilo. Navedeni zakon je 
namreč v svojih prehodnih in končnih določbah sicer razveljavil Zakon o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, (v nadaljevanju: ZLPP), vendar pa je hkrati v 63. členu tudi določil, 
da se določbe členov 48, 48a ter drugi in tretji odstavek 50. člena smiselno uporabljajo še 
naprej, tako za postopke revizij, ki jih opravlja Agencija RS za revidiranje lastninskega 
preoblikovanja podjetij, kot za postopke in stroške družbenega pravobranilca. Vendar pa gre 
le za generalni zaključek, ki ga je potrebno dopolniti z novo določbo 7. člena navedenega 
zakona, ki v prvem odstavku daje tozadevno pooblastilo Slovenski razvojni družbi d. d. (v 
nadaljevanju: SRD) za uveljavljanje zahtevkov iz naslova oškodovanja družbenega 
premoženja oziroma kapitala za primere iz 5. člena zakona, za katere ob uveljavitvi zakona še 
ni bil uveden sodni postopek. Družbeni pravobranilec pa po drugem odstavku 7. člena v 15 
dneh po prejemu revizijskega poročila predlaga SRD-u sodno uveljavljanje zahtevka iz 
naslova oškodovanja družbenega premoženja oziroma kapitala. Če SRD ne sprejme pobude 
družbenega pravobranilca, ga je le-ta dolžna v roku 8 dni po prejemu pobude obvestiti o 
razlogih. Če družbeni pravobranilec oceni, da ti niso opravičeni, lahko sam vloži tožbo. 
ZZLPPO je na opisan način ohranil vlogo družbenega pravobranilca pri varovanju družbene 
lastnine. Ker je torej aktivna legitimacija družbenega pravobranilca po zakonu nesporna in da 
v posamičnih primerih ne bi prihajalo do nepotrebnih zapletov pri izpeljavi opisanega 
postopka, sta se SRD in družbeni pravobranilec dne 24. 6. 1999 dogovorila, da SRD daje 
družbenemu pravobranilcu generalno pooblastilo oziroma legitimacijo za vlaganje tožb po 
uveljavitvi ZZLPPO tudi za tiste primere, ko ima sama primarno upravičenje po zakonu. 

Ob ugotovitvi, da tudi v letu 2001 še ni bil sprejet novi Zakon o delovnih razmerjih, ostajajo 
v veljavi pooblastila družbenemu pravobranilcu pri varstvu pravic delavcev po določbah 
Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, ki se v skladu s 4. členom Ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slo veruje, uporablja kot republiški predpis ter po Zakonu o delovnih razmerjih. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji iz leta 1998 je družbenemu 
pravobranilcu dodal še pooblastilo za vlaganje izredne obnove v denacionalizacijskih 
postopkih. 

Obseg opravljenega dela in učinki po vseh navedenih področjih dela so prikazani in razdelani 
v nadaljnjih poglavjih poročila dmžbenega pravobranilca za leto 2001, ki vključuje tudi 
zbirno poročilo o razreševanju oškodovanj družbene lastnine po 48. členu ZLPP za obdobje 
od 1.7. 1993 do 31. 12. 2001. 
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Na področju organiziranosti družbenega pravobranilca in števila ter statusa zaposlenih v 
primerjavi z letom 2000 ni bilo sprememb. Tako so bili na sedežu organa v Ljubljani 
zaposleni trije funkcionarji (družbena pravobranilka in dva namestnika) ter šest strokovnih in 
administrativnih delavcev, izven sedeža organa in sicer v Kopru. Novem mestu, Postojni, 
Radljah ob Dravi, pa štirje namestniki ter dve administrativni delavki ali skupaj petnajst 
zaposlenih. 

II. VARSTVO DRUŽBENE LASTNINE 

1. AKTIVNOSTI V ZVEZI Z REVIZIJSKIMI POROČILI 

V času od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 je družbeni pravobranilec prejel 44 novih revizijskih 
poročil, iz leta 2000 je prenesel v reševanje v leto 2001 eno revizijsko poročilo, torej je skupaj 
obravnaval 45 revizijskih poročil, od katerih je 8 poročil prenesel v reševanje v leto 2002. Na 
podlagi 5 revizijskih poročil je vložil 6 tožb. V 28 primerih revizijskih poročil ni ugotovil 
oškodovanja družbene lastnine po določbah 48. člena ZLPP, v 3 primerih pa je ugotovil, da ni 
pristojen za reševanje in je revizijska poročila odstopil pristojnim stečajnim oziroma prisilnim 
upraviteljem z zahtevo po ukrepanju. * 

Tekom leta je družbeni pravobranilec v 7 primerih umaknil tožbe, ki jih je vložil v zadnjem 
ali v prejšnjih poročevalskih obdobjih, ker je s toženimi strankami sklenil sodne ali 
izvensodne poravnave v posledici dejstva, da so tožene stranke po vložitvi tožbe odpravile 
ugotovljena oškodovanja družbene lastnine ali pa je družbeni pravobranilec na podlagi 
sodišču predloženih listin moral ugotoviti, da v revizijskih poročilih zatijevana oškodovanja 
družbene lastnine niso bila podana. V 1 primeru pa je pravna oseba odpravila oškodovanje 
družbene lastnine že v 30 dnevnem roku po prejemu revizijskega poročila v skladu z zahtevo 
družbenega pravobranilca. 

K poročilu za delo, opravljeno v letu 2001, družbeni pravobranilec prilaga še Zbirno poročilo 
št. 10 za obdobje od 1. 7. 1993 do 31. 12. 2001. ** Iz navedenega zbirnega poročila je moč 
ugotoviti za vsako revidirano pravno osebo način in učinke odprave ugotovljenega 
oškodovanja družbenega kapitala po 48. členu ZLPP oziroma ZZLPPO, kakor seveda tudi 
nekatere pomembne vsebinske ugotovitve in zaključke. Ti so podlaga za oceno opravljenega 
dela družbenega pravobranilca na tem področju oziroma za razreševanje oškodovanj 
družbenega kapitala nasploh za celotno obdobje. Delo družbenega pravobranilca v letu 2001 
namreč ni moč ocenjevati le na podlagi statističnih podatkov za to leto, kajti v naravi dela je 
da je bilo potrebno v letu 2001 tudi zaključevati dela, začeta v prejšnjih poročevalskih 
obdobjih. Tako se pred sodišči obravnava še 72 primerov revizijskih poročil, kjer so bile 
vložene tožbe. 

* Vsi statistični podatki iz tega poglavja so zbrani v priloženi tabeli I. 

** Zbirno poročilo št. 10 o razreševanju oškodovanj družbenega kapitala po 48. členu ZLPP 
oziroma 63. členu ZZLPPO za obdobje od 1. 7.1993 do 31. 12. 2001 
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2. ZNAČILNOSTI REŠEVANJA SPOROV PRED SODIŠČI 

V letu 2001 so sodišča na prvi stopnji izdala 17 odločb v zadevah,ki jih je po 50. členu ZLPP 
začel družbeni pravobranilec. Višja sodišča so po pritožbah pravdnih strank izdala 8 odločb. 
Navedeni statistični podatki zajemajo odločbe, ki jih je družbeni pravobranilec prejel v letu 
2001, nanašajo pa se na tožbe, ki jih je vložil v letu 2001 in v prejšnjih letih. V letu 2001 je 
postalo pravnomočnih 9 sodnih odločb. Vrhovno sodišče RS je zavrnilo vloženo izredno 
pravno sredstvo (revizijo) v dveh primerih. 

Na ugovore pravdnih strank so se sodišča še veliko ukvarjala z vprašanjem, kdaj je moč 
revizijsko poročilo Agencije RS za revidiranje upoštevati kot javno listino oziroma bolje 
rečeno, katere podatke in ugotovitve v njem je moč šteti za dokazane oziroma resnične, 
dokler se ne dokaže nasprotno. V delu, kjer Agencija navaja le svoje domneve,, ne pa 
ugotovitve, revizijsko poročilo nima dokazne vrednosti in nima lastnosti javne listine v skladu 
z določbami 224. člena Zakona o pravdnem postopku. Tako npr. revizijsko poročilo, ki samo 
oškodovanje družbene lastnine, kakor tudi njeno višino, nastalo z ustanovitvijo vzporednega 
podjetja le domneva, ne da bi navedlo konkretne podlage, še nič ne dokazuje. Družbenemu 
pravobranilcu kot tožeči stranki ostaja, da dokaže vzročno zvezo med prenosom dejavnosti na 
podjetje v zasebni lasti in oškodovanjem družbene lastnine, kakor tudi sam znesek 
oškodovanja. Ponavadi pa družbeni pravobranilec ostaja sam z revizijskim poročilom in 
domnevo v njem o oškodovanju družbene lastnine s prenosom dejavnosti ali dela dejavnosti 
na podjetje v zasebni lasti, ker relevantnih podatkov in dokazov za dokazovanje navedb v 
revizijskih poročilih od revidiranih pravnih oseb ne pridobi, ker v tej smeri z njim ne 
sodelujejo. 

Zgodilo pa se je, da so bile vse tri sodne instance soglasne v konkretni zadevi, kjer so 
ugotovile ničnost kupoprodajne pogodbe, ničnost najemne pogodbe za (iste) nepremičnine ter 
ničnost dogovora o kavciji in sporazuma o garanciji. Tako je kupcu pravnomočno naloženo, 
da prvotoženi stranki izstavi zemljiškoknjižno listino, na podlagi katere se bo pri zadevnih 
nepremičninah lahko ponovno vknjižila družbena lastnina s pravico uporabe v korist 
prvotožene stranke, ker naj bi sicer tako listino nadomestila sodba. 

3. VARSTVO DRUŽBENE LASTNINE - DRUGO 

, Družbeni pravobranilec je v skladu z določbo 8. člena o Družbenem pravobranilcu Republike 
Slovenije v funkciji varovanja družbene lastnine deloval tudi izven postopkov po 50. členu 
ZLPP v skupaj 14 primerih, od katerih je 2 zaključil in 12 prenesel v reševanje v leto 2002. 
Gre za naloge, ki jih družbeni pravobranilec opravlja poleg pooblastil po ZLPP. *** Tako se 
je pridružil Državnemu pravobranilstvu RS pri vložitvi tožbe zoper Zavarovalnico Triglav 
d.d. zaradi ugotovitve ničnosti sklepov skupščine zavarovalnice in zaradi razveljavitve 
sklepov o povišanju osnovnega kapitala in deloval po drugem odstavku 74. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah. Obravnaval je tudi nekaj primerov domnevnega oškodovanja 
premoženja pravnih oseb s kaznivim dejanjem po prijavah zaposlenih ter pomagal pri 
urejanju določenih zadev, ki so v interesu delavcev - delničaijev. 

*** Statistični podatki iz tega dela poročila so vključeni v tabeli II. pod I. 

17. april2002 75 poročevalec, št. 39 



III. VARSTVO PRAVIC DELAVCEV 

Družbeni pravobranilec je na področju varstva pravic delavcev iz delovnega-razmerja ( v 
nadaljevanju: varstvo pravic delavcev) v letu 2001 obravnaval 850**** zadev, od tega je 
ostalo nerešenih 6 zadev, ki se prenašajo v rešitev v leto 2002. V primerjavi z letom 2000, ko 
je bilo obravnavanih 769 tovrstnih zadev, je bilo v obravnavi bistveno več zadev. Evidentirajo 
se le zadeve, kjer gre po oceni družbenega pravobranilca za kršitve pravic delavcev iz 
delovnega razmeija in je ukrepanje zoper takšno ravnanje utemeljeno. 

Pri družbenem pravobranilcu iščejo pravno pomoč delavci tudi v zadevah izven področja 
delovnih razmerij. Gre predvsem za pritožbe zoper odločitve v upravnih, civilnopravnih in 
kazenskih zadevah. V teh primerih (40) je bil delavcem dan predvsem nasvet, pri katerem 
organu in kako ukrepati v zaščito pravic, ki jih zagotavlja prizadetim veljavna zakonodaja. Ti 
primeri se evidentirajo le izjemoma in niso zajeti v skupnem številu obravnavanih zadev za 
leto 2001. 

Poseben problem, s katerim se oglašajo občani kot denacionalizacijski upravičenci pri 
družbenem pravobranilcu so denacionalizacijski postopki, ki se rešujejo zelo počasi. Razlog 
za obisk pri družbenem pravobranilcu, ki naj bi posredoval v teh postopkih, je nepravilno 
razumevanje 23. člena Zakona o denacionalizaciji (ZDen-B), ki med drugim tudi družbenega 
pravobranilca uvršča med organe, ki lahko začnejo obnovo postopka denacionalizacije v 
zakonu navedenih primerih. V RS znan primer denacionalizacije v zadevi PERČ1Č je, na 
osnovi predlagane obnove postopka denacionalizacije s strani družbenega pravobranilca dne 
10.3.1999. sedaj zadeva v postopku pri Vrhovnem sodišču RS. 

Največ kršitev pravic delavcev je bilo ugotovljenih v zvezi s prenehanjem in sklepanjem 
delovnega razmeija, določanjem presežnih delavcev, pri razporejanju delavcev, izplačilih plač 
in drugih osebnih prejemkov, kjer tudi v letu 2001 izstopajo kršitve, storjene z nezakonitim 
posegom v plače, izplačevanje odpravnin, jubilejnih nagrad, regresa za letni dopust itd. 

V nadaljevanju navajamo najbolj značilne ugotovitve v zvezi s kršitvami predpisov s področja 
delovnih razmerij. 

1. PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA 

Družbeni pravobranilec je obravnaval 171 zadev (v letu 2000 -128 zadev) zaradi prenehanja 
delovnega razmeija. Delodajalci v nasprotju z veljavnimi predpisi delavcem, ki zbolijo, 
doživijo nesrečo pri delu ali izven dela, so na porodniškem dopustu, delavkam v času 
nosečnosti, izdajo sklep o prenehanju delovnega razmeija v nasprotju z zakonom. 

**** statistični podatki iz tega poglavja so vključeni v tabeli II. pod II. 
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Še posebej so pogosto kršene pravice tistim delavcem, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za 
določen čas. Bojazen teh delavcev, da bi izgubili delovno razmerje, je prisotna v številnih 
primerih. Čeprav je očitno, da delodajalec delavcu ne zagotavlja pravic, ki jih ima v delovnem 
razmerju, delavec zoper tako ravnanje ne ukrepa. Tudi potem, ko pri družbenem 
pravobranilcu ugotovi obseg kršitev, se iz bojazni, da bo izgubil sklenjeno delovno razmerje 
za določen čas, za uveljavljanje svojih pravic ne odloči. O svojih problemih v zvezi z delom 
se želijo delavci velikokrat le pogovoriti in niso pripravljeni svojih problemov reševati s 
pravnimi sredstvi. Tako ravnajo večinoma zaradi dolgotrajnih postopkov pred sodiščem, 
predvsem pa zaradi upravičene bojazni, da bodo zaradi svojega nasprotovanja nezakonitemu 
ukrepanju izgubili zaposlitev. Delodajalci na delovna mesta, iz katerih so na nezakonit način 
odslovili delavce, sprejemajo druge delavce. Brez dela pa ostanejo delavci, ki jih veljavni 
predpisi še posebej varujejo, npr. invalidi, starejši delavci, noseče ženske, delavke na 
porodniškem dopustu itd. 

V več primerih je ugotovljeno, da delodajalec delavcu izda sklep o določitvi presežnega 
delavca za nazaj, celo za 6 mesecev in tako takoj v nasprotju z zakonom prekine delovno 
razmeije. Odpravnina, ki jo v zvezi s tem določa zakon, je večkrat predmet sodnega spora, ker 
se ne izplača ali pa se izplača v manjšem znesku, kot je določeno. 

Problemi delavcev, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, ostajajo še vedno 
veliki. S tem, ko na osnovi zakona z uvedbo stečaja preneha delovno razmerje vsem 
zaposlenim delavcem, so posebej prizadeti težko zaposljivi delavci (invalidi, starejši delavci 
itd), ki jih zakonodaja posebej varuje. V večini primerov se po uvedbi stečaja zaposli v takem 
podjetju, za določen čas, manjše število delavcev, med katerimi po pravilu ni navedenih 
delavcev. 

Pogosti so tudi primeri kršitev zakona in kolektivnih pogodb v zvezi z odpovedjo delovnega 
razmerja. Delavca, ki si je sam našel boljšo delovno mesto ovirajo, da bi prenehal z delovnim 
razmerjem in se zaposlil pri novem delodajalcu. Največkrat se v tej zvezi delavcu postavlja 
pogoj za prenehanje delovnega razmerja razne denarne oziroma odškodninske zahteve, ki niso 
utemeljene in ne morejo biti razlog, da delavec ne bi prekinil z delovnim razmerjem. 

2. SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA 

Za obravnavo 67 zadev (v letu 2000 -52 zadev) s področja sklenitve delovnih razmerij je 
značilno, da je večina kršitev ugotovljenih pri delovnih razmerjih za določen čas. 
Nezaposlenost v RS, še posebej pa v krajih, ki odstopajo od povprečja nezaposlenosti je 
razlog, da delavci pristajajo ob sklenitvi delovnega razmerja za določen čas tudi na pogoje, za 
katere vedo. da so določeni v nasprotju z zakonom in kolektivno pogodbo. Delodajalci, ki 
zlorabljajo ta institut očitno izkoriščajo sklepanje delovnega razmerja za določen čas zato, da 
bi si na račun zasluženega s strani delavcev zagotovili večji dobiček. Vsaka kršitev zakona in 
drugih predpisov, ki jo stori delodajalec delavcu s tem, ko delavca materialno prikrajša, 
pomeni zanj večji dobiček. Nekateri izmed delodajalcev so pri tem ravnanju skrajno 
neodgovorni. 
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Velikokrat se za te kršitve iz delovnega razmerja izve šele. ko delavcu preneha delovno 
razmeije. 

Še vedno se pogodbe o zaposlitvi pri upravnih enotah evidentirajo le v primerih, ko jih 
sklepajo zasebni podjetniki in delavci. Pogodb o sklenitvi delovnega razmerja, kijih sklepajo 
delavci v delniških družbah, družbah z omejeno odgovornostjo itd., razen v primerih, ko pride 
do sporov, nihče ne evidentira, niti nadzira. Razlog za veliko število sporov v zvezi s 
sklenitvijo delovnega razmerja je prav gotovo v nezakonitih določbah v. .pogodbah o 
zaposlitvi. Tako v teh pogodbah namenoma ali iz malomarnosti (največkrat se uporabljajo 
tipske pogodbe) ni določb o vrsti delovnega razmerja, o višini plače, trajanju letnega dopusta, 
delovnem času itd. Po oceni družbenega pravobranilca bi bilo koristno določiti poseben organ, 
kateremu bi bili brez izjeme dolžni vsi delodajalci predložiti npr. v roku 8 dni po sklenitvi 
delovnega razmerja, v oceno zakonitosti, vsako sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Z vsebinsko 
kontrolo pogodb o zaposlitvi bi se učinkovito, že v naprej izognili številnim kršitvam pravic 
delavcev ter prispevali k temu, da bi se število zadev, ki jih s področja delovnih razmerij 
obravnavajo sodišča, bistveno zmanjšalo. 

3. PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI 

Število obraATiavanih zadev v zvezi z izplačili plač je bilo 118 (v letu 2000 - 90 zadev) in pri 
drugih osebnih prejemkov 141 zadev (v letu 2000 - 129 zadev) je prav tako v porastu. Pri 
obravnavanih kršitvah zakona in kolektivnih pogodb na tem področju je ugotovljeno, da so 
bile plače izplačane z neupravičenimi zaostanki in neredko tudi nižje od plač določenih v 
kolektivni pogodbi oziroma v pogodbi o zaposlitvi. Ugotovili smo več primerov izplačila 
plač, ki so bile nižje od zajamčene oziroma minimalne plače. Še vedno se najdejo delodajalci, 
ki izplačujejo delavcem zajamčeno oziroma minimalno plačo, drugi del plače pa izročajo 
delavcem na roko. Tako se za drugi del plače izognejo plačilu prispevkov. Slabe možnosti za 
zaposlitev neodgovorni delodajalci izkoriščajo tudi tako, da z izplačili plač zamujajo po več 
mesecev. Tudi odtegljaji od plače, ki nimajo osnove v veljavnih predpisih, so razlog pritožb 
delavcev. Še vedno se ugotovijo primeri, ko delodajalec delavcu ob izplačilu plače ne izroči 
pisnega obračuna plače. Tudi razvrščanje delavca v tarifni razred, ki ne ustreza njegovi 
delovni usposobljenosti in strokovni izobrazbi, je večkrat razlog za spore med delodajalcem in 
delavcem. 

Delodajalci večkrat kršijo pravice delavcev tudi tako, da svoje poslovne rezultate izboljšujejo 
na račun delavcev s tem, ko jim ne izplačujejo odpravnin ob upokojitvi, jubilejnih nagrad, 
dodatkov za delovno dobo, plačilo stroškov za prehrano, stroškov za prevoz na delo in z dela, 
dodatkov za posebne obremenitve in solidarnostne pomoči v primerih, ko so za to izpolnjeni 
pogoji, določeni v kolektivnih pogodbah. Pogosto pa navedene osebne prejemke izplačujejo z 
zamudo ali pa v manjšem znesku. 

Značilno za vse obravnavane kršitve je, da delavci družbenega pravobranilca le redko 
seznanijo s kršitvami tedaj, ko so dejansko storjene. Največkrat se za te kršitve izve, ko je 
delavcu delovno razmerje že prenehalo. V posameznih primerih so se kršitve zakona in 

I 
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kolektivnih pogodb na tem področju dogajale že toliko Časa, da vseh obveznosti delodajalca 
delavec, zaradi zastaralnega roka 5 let, v celoti niti ne more izteijati. Iz navedenega je mogoče 
zaključiti, da nekateri delodajalci še niso dojeli, da je spoštovanje veljavnih predpisov, ki 
urejajo vprašanja določanja in izplačevanja plač ter drugih osebnih prejemkov, ena izmed 
pomembnih osnov za dobro poslovno uspešnost. 

4. PRESEŽNI DELAVCI 

V zvezi z določanjem delavcev, katerih delo v podjetju postane nepotrebno zaradi 
ekonomskih in tehnoloških razlogov, obravnavali smo 78 zadev (v letu 2000 - 69 zadev), 
delodajalci pogosto namenoma kršijo zakon in kolektivne pogodbe. Največ ugotovljenih 
kršitev izhaja iz nepoznavanja oziroma neupoštevanja predpisov, ki natančno določajo, kako 
se določijo presežni delavci. V obravnavanih zadevah delodajalci niso upoštevali predpisanih 
postopkov za ugotavljanje presežnih delavcev. Pogosti so primeri, ko se v postopku 
ugotavljanja presežnih delavcev ne zagotavlja sodelovanja sveta delavcev. Med delavce, 
katerih delo v podjetju ni več potrebno, se uvršča delavce, ki jim delovno razmerje kot 
presežnim delavcem po zakonu ne sme prenehati brez njihovega soglasja (invalidi, starejši 
delavci). Ne upošteva se varstvo, ki ga daje zakon delavcem v času bolniškega staleža in 
delavkam na porodniškem dopustu. Že v naprej določene izločitvene kriterije, na podlagi 
katerih se izvaja izbira presežnih delavcev, se vedoma ne upošteva zato, da bi se med 
presežne delavce uvrstilo delavce, ki vodstvu podjetja niso všeč. 

Razporejanje presežnih delavcev se v posameznih primerih izvaja samo na podlagi programa 
o razreševanju problema zaposlitve presežnih delavcev in presežni delavci niso seznanjeni z 
možnostjo sklepanja sporazumov o prevzemu presežnih delavcev na delo k drugemu 
delodajalcu. Če pa že do tega pride, pa se zgodi, da novi delodajalec delavca razporedi v 
svojem podjetju na nižje ovrednoteno delovno mesto, ali pa mu za enako delo določi nižjo 
plačo. V posameznih primerih novi delodajalec pri navedenih razporeditvah presežnih 
delavcev prej sklenjeno delovno razmerje za nedoločen Čas, spremeni v delovno razmeije za 
določen čas. Odločanje o presežnih delavcih je, po oceni družbenega pravobranilca, večkrat 
nestrokovno in v nasprotju s tem, kar za določanje presežnih delavcev delodajalca zavezujeta 
zakon in kolektivna pogodba. 

5. RAZPOREJANJE DELAVCEV IN DELOVNIH INVALIDOV 

Tudi pri obravnavanju 54 zadev (v letu 2000 - 78 zadev) razporejanja delavcev in delovnih 
invalidov so bile ugotovljene kršitve veljavnih predpisov. Največkrat so bile pritožbe zaradi 
razporeditve invalida na njemu neustrezno delovno mesto. Problem v podjetjih je, da ni 
delovnih mest, na katere bi lahko zaposlili invalide. Največkrat smo ugotovili, da delovnim 
invalidom tudi več mesecev po pravnomočnosti odločbe IK ZPIZ ni bil izdan sklep o ustrezni 
razporeditvi ali sklep o čakanju na ustrezno razporeditev. Pogosto se sili delavca na sicer 
ustrezno delovno mesto, ki pa je v kraju z večjo oddaljenostjo od doma invalida. 
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Delavci so neredko izigrani v primerih razporejanja k drugemu delodajalcu. Ustni dogovori o 
enakih pravicah, ki jih bo imel delavec pri drugem delodajalcu, se izkažejo za neizvedljive. 
Delavec največkrat prepozno ugotovi, da je prevaran. Zavarovanje pridobljenih pravic, ki si 
jih je pridobil iz dela pri prejšnjem delodajalcu, pa zaradi poteka časa ni več mogoče. 

Pritožbe delavcev v zvezi z razporejanjem znotraj podjetja so manj številne in zadevajo 
predvsem primere, ko delavec ne soglaša z razporeditvijo na drugo delovno mesto, ki je 
praviloma slabše plačano ali pa se zahteva za enako plačo večje delovne napore. Največkrat 
pomeni pritožba delavca zoper razporeditev hkrati tudi pritožbo v zvezi z določitvijo nižje 
plače. 

6. DISCIPLINSKI POSTOPKI 

Postopki zaradi kršitve disciplinske odgovornosti zaposlenih v zvezi z njihovim delom v 
podjetju, niso številni. Obravnavali smo le 27 zadev (v letu 2000 - 25 zadev). Razlog za tako 
stanje je, po oceni družbenega pravobranilca, dejstvo, da delodajalci svoj cilj, to je kaznovanje 
delavca zaradi kršitev disciplinske odgovornosti, dosežejo na drug, največkrat nezakonit 
način. Tako delavce, ne da bi jim dejansko dokazali kršitev delovne dolžnosti, kaznujejo z 
nižjo plačo, ali pa s prenehanjem delovnega razmerja. 

Delavcem, ki so bili kaznovani na način, ki ga zakon ne dovoljuje, smo dali pravno pomoč 
tako, da smo jim svetovali, kako ravnati. Številni delodajalci se želijo podrobno seznaniti s 
postopkom ugotavljanja kršitev disciplinske odgovornosti delavca ter z možnostmi, ki jih 
imajo v zvezi z izrekanjem disciplinskega ukrepa. V takih primerih jih seznanimo s 
tozadevnimi veljavnimi predpisi. Navedeni način sodelovanja z delodajalci zagotavlja 
zakonito vodenje disciplinskih postopkov. 

7. LETNI DOPUST IN DRUGE ODSOTNOSTI Z DELA 

Na tem področju smo obravnavali 55 zadev (v letu 2000 - 39 zadev). Največ kršitev zakona in 
kolektivnih pogodb je bilo storjenih v zvezi z določanjem števila dni letnega dopusta. Za 
neizkoriščene dni letnega dopusta, ki ga delavci niso izkoristili v zakonsko določenem roku, 
brez svoje krivde, delavcem ni bila plačana odškodnina oziroma se jim ni omogočilo, da 
neizkoriščeni letni dopust izkoristijo v naslednjem letu. Pogosti so primeri, ko delavcem s 
sklenjenim delovnim razmeijem za določen čas, odrekajo pravico do celotnega oziroma 
sorazmernega dela letnega dopusta. Z določitvijo plana izrabe letnega dopusta, bi se lahko 
izognili nepotrebnim zapletom pri izrabi letnega dopusta. Brez razloga se odreka pravica do 
izrabe letnega dopusta delavcem, ki odhajajo iz podjetja kot presežni delavci, zaradi 
upokojitve, porodniškega dopusta itd. 
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8. DRUGO IZ DELOVNIH RAZMERIJ 

V tej skupini 95 zadev (v letu 2000 - 57 zadev) s področja varstva pravic delavcev so zajete 
zadeve kot so: pripravništvo, delovni čas. odmor med delom, odškodnine zaradi nesreče pri 
delu, za katere ni kriv delavec, vprašanja v zvezi z delnicami delavcev, vprašanja, ki zadevajo 
zaposlovanje tujcev itd. Evidentirane zadeve na navedenih področjih kažejo na dejstvo, da 
delavcem ne priznavajo pravic iz delovnega razmerja. Največkrat se delodajalci izgovarjajo, 
da so kršili zakon oziroma kolektivno pogodbo, ker so jih v to prisilili slabi poslovni rezultati, 
ki ne omogočajo, da bi delavci dobili, kar jim pripada. Večkrat je očitno, da delodajalec 
namenoma ne izpolnjuje svojih obveznosti do delavcev zato, da bi sam imel večji dobiček. 

9. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

Pri obravnavanju posameznih zadev je očitno, da se nekateri delodajalci namerno pustijo 
tožiti in tako izkoriščajo trajanje sodnih postopkov. Računajo z veliko veijetnostjo, da 
zadeva, zaradi katere poteka sodni spor, ne bo rešena v kratkem času, med tem pa se lahko 
zgodi marsikaj, kar bo po oceni delodajalca, v njegovo korist. Dokler se bodo taka 
predvidevanja delodajalcev izšla v njihovo korist, ni pričakovati izboljšanja stanja v zvezi s 
kršitvami delovnih razmerij. Stečaji in razne statusne spremembe podjetij povzročajo 
nesprejemljive situacije, ko delavec s svojim zahtevkom do delodajalca, po dalj časa 
trajajočem sodnem postopku v celoti uspe, sodbe iz navedenih razlogov pa ni mogoče izvršiti. 

Neukrepanje delavcev v primerih kršitev njihovih pravic zaradi socialne varnosti za vsako 
ceno, je ugotovitev, ki velja tudi za leto 2001. Evidentirani primeri, ko delavci izrecno prosijo 
za anonimnost so v porastu. Delavci v večini primerov, ko se pridejo o svojih problemih, v 
zvezi z njihovim delom, pogovoriti z družbenim pravobranilcem, posebej želijo, da se ne bi 
zvedelo za ta njihov pogovor v podjetju, kjer so zaposleni. Kar v nekaj primerih se bojijo 
povedati svoj priimek in ime ter celo podjetje. Neodzivanje na kršitve veljavne zakonodaje na 
področju delovnih razmerij, je potuha delodajalcem, ki namenoma kršijo pravice delavcem. 
Zakonodaja bi morala zagotavljati, da se razmere delavcem, ki uveljavljajo svoje pravice, ne 
bi smele poslabšati. Družbeni pravobranilec je s svojim delom pri odpravi kršitev pravic 
delavcev, ko je zanje izvedel, deloval tako, da je dal delavcem brezplačno pravno pomoč. V 
posameznih zadevah je o kršitvah pravic delavcev pisno ali ustno seznanil tudi delodajalca ter 
zahteval odpravo nezakonitega ravnanja. Večinoma sO delodajalci dane predloge oziroma 
zahteve upoštevali in svoje nezakonite odločitve nadomestili z odločitvami, ki so bile v skladu 
z veljavno zakonodajo. Upoštevajoč navedeno je utemeljen zaključek, da družbeni 
pravobranilec svoje delo na področju varstva pravic delavcev uspešno opravlja. Vse zadeve, ki 
so se razrešile s posredovanjem družbenega pravobranilca, so bile rešene v kratkem času, brez 
posredovanja sodišča in v interesu obeh strani v sporu. Zato si bo družbeni pravobranilec tudi 
v letu 2002 v obsegu danih pooblastil intenzivno prizadeval, da bo dosegel odpravo kršitve 
pravic izven sodnih postopkov. Pri tem bo uporabil vse možnosti, ki mu jih omogoča veljavna 
zakonodaja. Tudi v bodoče bo uveljavljal prakso, da se med delavcem in delodajalcem v 
sporu čimprej doseže sporazum,ki bo sprejemljiv za obe strani in bo pomenil rešitev,ki ne bo 
nasprotovala veljavnim predpisom. Ker dosedanje izkušnje v zvezi s takim delom kažejo, da 
je tak pristop k delu v interesu obeh strani, ki stav sporu, ne pričakujemo težav pri reševanju 
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spornih razmerij. Vsaka rešitev sporne zadeve na opisan način, pomeni tudi manjše število 
zadev, ki bi jih sicer moralo obravnavati pristojno sodišče in v povezavi s tem tudi prihranek 
znatnih denarnih sredstev. 

Na osnovi navedenih ugotovitev družbeni pravobranilec ocenjuje, da bi se varstvo pravic 
delavcev v delovnem razmerju in s tem v zvezi dosledna uporaba Zakona o delovnih 
razmerjih, kolektivnih pogodb in drugih predpisov s področja delovnih razmerij, morala 
bistveno izboljšati. To so med drugim tudi večkrat javno izražene zahteve zaposlenih, ki v 
zaostrenih ekonomskih razmerah vidijo^razlog za ekonomske težave tudi v nespoštovanju 
veljavnih predpisov. Z vidika zaščite delavcev v delovnem razmerju daje družbeni 
pravobranilec naslednje predloge: 

• V Zakonu o delovnih razmeijih (ZDR), ki je v postopku sprejemanja v Državnem zboru, 
naj se opredeli kot cilj zakona tudi pravno varstvo delavca v funkciji preprečevanja kršitev 
pravic delavca. 

• V ZDR naj se bistveno zaostri odgovornost delodajalcev glede izvajanja ZDR, kolektivnih 
pogodb in odločitev sodišč v delovnih sporih. 

• Za bistveno zmanjšanje števila sporov iz delovnih razmerij, bi bilo nujno z zakonom, ali na 
osnovi zakona s posebnim predpisom, določiti poseben predsodni postopek poravnave v 
vseh ali le v določenih vrstah delovnih sporov. Začeti postopek poravnave v delovnem 
sporu naj bi bil predpogoj za sodno varstvo pravic. Poravnavo naj bi vodil poseben organ. 
Glede na več kot dvajsetletne delovne izkušnje na področju varstva pravic delavcev, bi to 
delo lahko bilo zaupano sedanjemu družbenemu pravobranilcu, ki bi ga bilo potrebno v tej 
zvezi preimenovati oziroma preoblikovati. 

• Upoštevajoč neresnost, s katero delodajalci sklepajo pogodbe o zaposlitvi, je nujno, da bi 
vse sklenjene pogodbe posredovali določenemu organu v strokovno presojo o zakonitosti 
zapisanih določb. Večkrat delavci niti ne vedo, da imajo v svojih pogodbah o zaposlitvi 
določbe, ki so v nasprotju z veljavnimi predpisi. Tako stanje traja tudi po več let in ko se 
ugotovi, je največkrat delovni spor edini način, da se zadeva uredi. Poleg tega tako stanje 
utrjuje številna mišljenja, da se splača kršiti zakon, še posebej, če ustreznega nadzora v 
zvezi s tem ni. Razlog za veliko število sporov v zvezi s sklenitvijo delovnega razmerja je 
prav gotovo tudi v nezakonitih določbah v pogodbah o zaposlitvi. Z vsebinsko kontrolo 
pogodb o zaposlitvi bi se učinkovito že v naprej izognili številnim kršitvam pravic 
delavcev ter odločujoče prispevali k temu, da bi se število zadev, ki jih s področja delovnih 
razmerij obravnavajo sodišča, bistveno zmanjšalo. V tej alinei predlagani vsebinski nadzor 
nad vsemi sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi, bi lahko izvajal organ, ki se predlaga že v 
tretji alinei. 

• V predlogu ZDR opredeljeno določilo, da je treba pisno pogodbo o zaposlitvi delavcu 
izročiti ob njeni sklenitvi, je zelo pomembno. Na probleme v zvezi s tem je družbeni 
pravobranilec opozarjal do sedaj že v vseh svojih letnih poročilih. V praksi večkrat prihaja 
do primerov, ko nekateri delodajalci pozneje dopisujejo posamezna določila v pogodbo o 

poročevalec, št. 39 82 17. april 2002 



zaposlitvi, kar ob sklenitvi delovnega razmeija ni bilo dogovoijeno. Na primer, ob podpisu 
pogodbe o zaposlitvi (tipska pogodba) se ne zapiše aH se sklepa delovno razmerje za 
določen ali nedoločen čas, temveč se to naknadno dopiše. 

• Koristno bi bilo sankcionirati neizročitev pisnega obračuna mesečne plače delavcem. V 
praksi je mnogo primerov, ko delodajalec sicer izplača plačo, pisnega obračuna pa ni ali pa 
ga delavcu ne izroči. V primeru spora je v takih primerih težko dokazovati, kakšna plača je 

" bila delavcu dejansko izplačana. 

• Predlagane kazenske določbe v predlogu ZDR so lahko pomemben dejavnik pri 
zagotavljanju varstva pravic delavcev. Pogoj za realizacijo te ugotovitve pa je dosledno 
predlaganje v postopek in kaznovanje delodajalcev oziroma odgovornih oseb za vsako 
kršitev, ki jo kot prekršek določa predlog ZDR. 

• Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 48/2001), po oceni družbenega 
pravobranilca, v praksi še ne daje predvidenih učinkov. Že v letu 2002 bo analiza 
uveljavljanja zakona pokazala, ali bo dosežen osnovni cilj zakona, to je, uresničevanje 
pravice do sodnega varstva po načelu enakopravnosti, upoštevajoč socialni položaj osebe, v 
želenem obsegu. 
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Tabela I. 

PREGLED OBDELAVE REVIZIJSKIH POROČIL, VLOŽENIH 
TOŽB IN DRUGIH AKTIVNOSTI DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 

REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 2001 

(za čas od 1.1. 2001 do 31.12. 2001) 

Zap štev. Vsebina Število 

1. Prejeta revizijska poročila v letu 2001 44 

2. Prenos iz leta 2000 1 

3. Skupaj (1+2 = 5 + 6) 45 

4. * Revizijska poročila na podlagi katerih je DP vložil tožbo 5 

4. a Revizijska poročila kjer DP ni ugotovil oškodovanja 28 

4. b Revizijska poročila kjer DP ni pristojen ukrepati «■» J 

4. c 
Revizijska poročila kjer so pravne osebe odpravile 
oškodovanje družbene lastnine na zahtevo DP RS 1 

5. S k u p a j (4 + 4a + 4b + 4c) 37 

6. Revizijska poročila v obdelavi pri DP RS 8 

7. * Vložene tožbe v letu 2001 6 

8. ** Umiki vloženih tožb v letu 2001 7 

Podatka pod zaporedno številko 4. in 7. nista identična, saj je lahko na 
posamezno revizijsko poročilo vložena ena ali več tožb, lahko pa je na več 
revizijskih poročil vložena le ena tožba. 

Umiki pod zaporedno številko 8. se nanašajo na tožbe, ki jih je vložil DP RS že v 
preteklih letih in v letu 2001. 
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Tabela II. 

OBRAVNAVANE ZADEVE V LETU 2001 

Vsebina 

(1) 

Nedokončane 
zadeve iz leta 

2000 
(2) 

Prejete 
zadeve v letu 

2001 
(3) 

Zaključene 
zadeve v letu 

2001 
(4) 

Prenos 
zadev v leto 

2002 
(5) 

SKUPAJ 
(2+3-4+5) 

(6) 
I. Varstvo družbene 

lastnine (skupaj) 15 44 39 20 59 

- po ZLPP-ZZLPPO 
/ 

1 44 37 8* 45 

- drugo 14 2 12 14 
II. Varstvo pravic 

delavcev (skupaj) 13 877 884 6 890 

- delovna razmerja 12 838 844 6 850 

-drugo 1 39 40 40 

SKUPAJ (I.+IU 28 921 923 26 949 

Predstavlja le število revizijskih poročil na dan 31. 12. 2001, ki smo jih prejeli v 
zadnjem obdobju leta 2001 in jim 30-dnevi rok za ukrepanje DP RS še ni 
potekel. 
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ŠTEVILKA 10 

ZBIRNO POROČILO 

O RAZREŠEVANJU OŠKODOVA 

KAPITALA PO 48. ČLENU ZLPP 

\ 

(ZA OBDOBJE OD 1. 7. 1993 DO 31. 12. 2001) 
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OCENA DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA RS 
GLEDE NA UGOTOVITVE REVIZIJSKIH ORGANOV 

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije je v obravnavanem obdobju proučil ugotovitve 
pravnega, finančnega in računovodskega pregleda, zapisane v revizijskih poročilih za obdobje 
od 1. 1. 1990 do 31. 12. 1992 ter v revizijskih poročilih za obdobje od 1. 1. 1993 do vpisa 
lastninskega preoblikovanja v sodni register, pri skupno 1179 pravnih osebah. Pri tem je 
ocenil, daje domneva o oškodovanju družbene lastnine po 48. členu 1 ZLPP utemeljena pri 
skupno 473 " revizijskih poročilih oz. v 40 odstotkih vseh revizijskih poročil. 

Oškodovanja po 48.a členu, ki niso v pristojnosti družbenega pravobranilca, so po podatkih 
Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja ugotovljena pri 59 % vseh revidiranih 
pravnih oseb. 

JE 
OŠKODOVANJE 

PO 48.ČLENU 

ZLPP 
60% 

'Od 1. 5. 1998 naprej se 48. člen in druge še veljavne določbe ZLPP iz ZPPOLS uporabljajo v povezavi s 63. in 
65. Členom ZZLPPO 
2 Osnovni podatki o ukrepih družbenega pravobranilca v primeru posameznih revizijskih poročil so razvidni iz 
priloženega tabelaričnega pregleda, podrobnejši podatki pa iz dokumentacije v spisu posamezne revizijske 
zadeve 
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1. V primeru 60 revizijskih poročil ali pri 13 odstotkih ie družbeni pravobranilec ugotovil, da 
zaradi izvajanja stečajnega ali likvidacijskega postopka ne more neposredno sam ukrepati. V 
teh primerih je družbeni pravobranilec revizijsko poročilo odstopil stečajnemu oz. 
likvidacijskemu upravitelju s pisno zahtevo, da na podlagi pooblastil, ki jih ima stečajni oz. 
likvidacijski upravitelj po zakonu, z vlaganjem pravnih sredstev zagotovi odpravo z revizijo 
ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine. Oškodovanje v teh primerih je namreč pogosto 
izkazano kot odprta terjatev stečajnega dolžnika oz. revidirane pravne osebe, za katere pa je 
po specialni določbi zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji dolžan poskrbeti 
stečajni oz. likvidacijski upravitelj. Družbeni pravobranilec praviloma ni seznanjen z ukrepi 
likvidacijskega oz. stečajnega upravitelja. 

V primerih ko je družbeni pravobranilec že vložil tožbo in je bil nato uveden stečaj ali 
likvidacija revidiranega podjetja, seje po zakonu pravdni postopek prekinil in se nadaljuje, če 
in ko stečajni oz. likvidacijski upravitelj prevzame pravdo. 

2. Družbeni pravobranilec je že pri »prvih«3 revizijskih poročilih uveljavil prakso, da je (z 
dopisom in v neposrednem pogovoru) pozval pravno osebo, naj v 30-dnevnem roku po 
prejemu revizijskega poročila sama odpravi ugotovljena oškodovanja družbenega kapitala in 
se tako izogne sporu pred sodiščem oz. naj posreduje morebitna dodatna pojasnila in listinske 
dokaze glede očitanih oškodovanj. 

Družbeni pravobranilec ni čakal na potek 30-dnevnega roka iz 50. člena ZLPP, temveč je 
pravnim osebam v tem roku pojasnjeval in utemeljeval prednosti takojšnje sporazumne 
odprave očitanih oškodovanj družbene lastnine. Končno odločitev o izpeljavi postopka za 
sporazumno odpravo oškodovanj družbene lastnine pred vložitvijo tožbe je bila odvisna od 
presoje revidirane pravne osebe. 

ZLPP družbenemu pravobranilcu obveznosti za takšno ravnanje sicer ni predpisal, vendar je 
tako ravnal že od prvih revizij naprej, ker je ocenil, daje ključno vprašanje v tem postopku, 
da se po opravljeni reviziji v čim krajšem roku odpravijo ugotovljena oškodovanja družbene 
lastnine. 

3. Ravnanje in postopki družbenega pravobranilca, izpeljani že v 30-dnevnem roku pred 
vložitvijo tožbe in tudi ustrezno sodelovanje pravnih oseb, so omogočili, daje bilo v primeru 
112 revizijskih poročil oz. 27 odstotkov od skupno 413 revizijskih poročil, oškodovanje 
odpravljeno že pred potekom 30-dnevneea roka. Pravna oseba je lahko v takšnem primeru 
takoj pristopila k lastninskemu preoblikovanju. V tej skupini revizij ne gre le za lažje oz. manj 
zapletene primere, saj je med njimi tudi 28 primerov revizij z enim ali več bv-pass podietii. V 
vseh teh primerih je bilo oškodovanje družbenega kapitala odpravljeno tako, da so bili 
družbenemu pravobranilcu kot tudi revidirani pravni osebi prihranjeni vsi pravdni stroški. 

4. Posebna pozornost, ki jo družbeni pravobranilec že od objave prvih revizijskih poročil od 
septembra 1993 naprej po lastnini presoji namenja sporazumnemu razreševanju oškodovanj 
družbene lastnine takoj po prejetju revizijskega poročila, tj. že v 30-dnevnem roku, je 
zagotovila hitro in učinkovito odpravo oškodovanj in ustrezno zmanjšala število vloženih 
tožb. Tako so bile tožbe po 2. odst. 50. člena ZLPP vložene v primeru 299 revizij ali 63 

1 »Prva« revizijska poročila predstavljajo revizijske preglede za obdobje od 1. 1. 1990 do 31. 12. 1992 
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odstotkih vseh primerov,, ko je družbeni pravobranilec ocenil, da je podan utemeljen sum 
oškodovanja družbene lastnine po 48. členu ZLPP. 

Ugotovitve revizijskih organov, na podlagi katerih so vloženi tožbeni zahtevki 
družbenega pravobranilca po 48. členu ZLPP 

Alineja Elementi oškodovanja družbene lastnine Pogostost % 
48. člena 

1. Zmanjšanje premoženja 91 12,5 
2. Nakup premoženja s krediti brez revalorizacije 3 0,4 
3. By-pass podjetje 146 20,0 
4. Prodaja podjetja 6 0,8 
5. Podjetje v zasebni ali mešani lasti 82 11,2 
6. Sklenitev škodljivih pogodb 356 48,8 
7. Prednostne delnice za družbeni kapital 4 0,5 
8. Neupravičena prednost skupine ali posameznika 9 1,3 
9. Brezplačni prenos družbenega kapitala 10 1,4 
10. Neustrezna upravljavska razmerja 13 1,8 
11. Nadtretjinsko oškodovanje 9 1,3 

SKUPAJ: 729 100 

Tožbeni zahtevki za odpravo ugotovljeni oškodovanj so oblikovani ob upoštevanju načela, da 
je sum o oškodovanju družbenega kapitala utemeljen le v primerih, ko spomo ravnanje ni bilo 
dopustno po zakonski ureditvi, veljavni v času opravljenih transakcij. Revizijski organ tudi 
sicer ugotavlja elemente oškodovanj družbene lastnine, ki so podani v 48. členu ZLPP (enajst 
alinej), družbeni pravobranilec pa glede na določbe 50. čl. ZLPP oceni utemeljenost podanih 
oškodovanj. 

Tožbeni zahtevki družbenega pravobranilca v skupno 299 revizijah temeljijo na skupno 729 
takšnih elementih o oškodovanjih družbene lastnine. V primeru posamezne revizijske tožbe se 
le-ta nanaša poprečno na 2,4 v 48. členu naštetih elementov oškodovanja družbene lastnine. 

Najpogosteje, skoraj v polovici primerov, nastopa sklenitev škodljivih pogodb (48,8 %), 
sledijo očitki o ustanavljanju by-pass oz. o zasebnih ali mešanih podjetjih (31,2 %) ter očitek 
o zmanjšanju premoženja (12,5 %). Ostali elementi oškodovanja družbenega kapitala, našteti 
v preostalih sedmih alinejah, se pojavljajo le izjemoma (skupno 7,5 %). 
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Elementi iz 48. člena ZLPP v tožbenih 
zahtevkih družbenega pravobranilca 

BY-PASS 
ZASEBNO ALI 

MEŠANO 
PODJETJE 

31% 

ZMANJŠANJE 
PREMOŽENJA 

12% 

SKLENITEV 
ŠKODLJIVIH 

POGODB 
49% 

OSTALO 
8% 

Tudi po vloženih tožbenih zahtevkih za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti posameznih 
dejanj ali pogodb, sklenjenih v škodo družbenega kapitala, je družbeni pravobranilec 
nadaljeval neposredne pogovore z revidirano pravno osebo za sporazumno odpravo 
ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine. Glede na številne, že v začetku postopkov 
revidiranja izpeljane postopke poravnav, je družbeni pravobranilec pravnim osebam lahko 
ponudil tudi praktično uveljavljene rešitve. Stališče družbenega pravobranilca pri tem je, da 
ima sporazumna verodostojna odprava oškodovanj družbene lastnine prednost pred 
dolgotrajnimi in zapletenimi postopki pred sodišči. Med drugim gre zlasti za okoliščino, daje 
po nekaj letih pravdanja takšna oškodovanja skoraj nemogoče v celoti odpraviti. Praksa je 
opisano ravnanje družbenega pravobranilca potrdila kot pravilno. 

Ukrepi pri oškodovanju po 48. členu ZLPP 

OŠKODOVANJE 
ODPRAVLJENO 

V 30 DNEH 
24% 

VLOŽENA 
TOŽBA PO 50. 
ČLENU ZLPP 

63% 

DP NI 
PRISTOJEN 
UKREPATI 

13% 
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5. Na podlagi opisane aktivnosti družbenega pravobranilca v obdobju po vloženi tožbi je bilo 
v primeru 154 revizijskih poročil ali v 51 % primerov, ko je bila vložena tožba, oškodovanje 
družbene lastnine odpravljeno s sklenitvijo sodne ali izvensodne poravnave. 

6. Podatki o prejetih pravnomočnih sodbah kažejo, da se spori na podlagi tožb po 2. odstavku 
50. člena ZLPP po sodni poti končajo izjemoma. Na takšen način se je po vloženih tožbah 
družbenega pravobranilca namreč spor razrešil v primeru 38 revizijskih poročil oz. v 13 
ods.otkih takšnih revizijskih poročil. 

7. Sorazmerno kratek 30-dnevni rok do uveljavitve določbe 2. odstavka 50. člena ZLPP, tj. 
vložitve tožbe, ima določene prednosti pa tudi pomanjkljivosti. V nekaterih primerih 
pospešuje postopke za odpravo oškodovanj, vendar družbenemu pravobranilcu hkrati ne 
dopušča, da bi lahko v slehernem primeru v tem sorazmerno kratkem roku dokončno ocenil 
utemeljenost vseh v revizijskem poročilu podanih ugotovitev o oškodovanjih družbene 
lastnine. 

Iz tega razloga je družbeni pravobranilec v 35 primerih oz. 12 % revizijskih poročil že 
vloženo tožbo kasneje umaknil, saj je po pridobitvi odgovorov, pojasnil, verodostojnih listin 
ali izvedeniških mnenj ocenil, da ugotovitve o oškodovanju družbene lastnine niso 
utemeljene. 

Razreševanje oškodovanj 
po 48. členu ZLPP po vloženih tožbah 

SODNA ALI 
IZVENSODNA 
PORAVNAVA 

51% 

PRAVNOMOČNA 
SODBA 

13% 
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8. Družbeni pravobranilec je ocenil, daje med skupno 473 revizijskimi poročili, pri katerih 
gre za oškodovanje po 48. členu ZLPP tudi 113 primerov oz. 24 odstotkov takšnih poročil, ko 
je oškodovanje povezano z organiziranjem enega ali več bv-pass podjetij. Skupno je 
ugotovljeno 228 bv-pass podjetij ali povprečno dve by-pass podjetji na vsako revidirano 
podjetje, v katerem so se odločili za takšno obliko predhodnega lastninjenja. 

Ob podatkih o številu by-pass podjetij je potrebno upoštevati, da zgolj utemeljeni sum o 
organiziranju by-pass podjetja še ne razkrije obsega oškodovanja družbenega kapitala. V teh 
primerih gre za by-passe, pri katerih je ugotovljena le verjetna možnost oškodovanja, do 
druge skrajnosti, ko so bile praktično vse poslovne funkcije in pripadajoči učinki v postopku 
prehodnega lastninjenja z različnimi spornimi transakcijami preneseni na by-pass podjetja. 
Matičnemu podjetju je v slednjih primerih ostala največkrat le še pravica razpolaganja z 
večjo ali manjšo vrednostjo družbenega kapitala, praviloma le z vrednostjo nepremičnin, 
včasih pa je matično podjetje iz lastnika postalo celo najemnik svojih nepremičnin. Revizijska 
poročila kažejo, da so se v praksi uveljavile številne izpeljanke različnih zamisli oz. modelov 
prehodnega lastninjenja, ki se v bistvu razlikujejo po obsegu izpeljane »divje« privatizacije. 

9. Zakon o lastninskem preoblikovanju ne podaja podrobnejših meril za oceno obsega 
oškodovanja družbenega premoženja pri organiziranju by-pass podjetij. Družbeni 
pravobranilec je zato za svoje ravnanje na podlagi obdelave številnih primerov revizijskih 
poročil za utemeljenost takšnih oškodovanj uveljavil naslednje kriterije: 

- podatke o dejanskem prenosu poslovnih funkcij na by-pass podjetje (in ne le 
primerljivost dejavnosti, vpisanih v sodni register) s presojo morebitnih pogodb o 
takšni transakciji, sklenjenih med matičnim in by-pass podjetjem, 

- obseg poslovanja by-pass podjetja ter delež prihodka, ki ga by-pass v strukturi 
vseh prihodkov ustvajja iz naslova prenesenih poslovnih funkcij ali poslov, 

- primeijavo obsega ter uspešnosti poslovanja matičnega ter bv-pass podjetja v 
revidiranem obdobju s posebnim poudarkom na morebitnem nazadovanju 
uspešnosti poslovanja matičnega podjetja v razdobju po prenosu poslovnih funkcij 
in pripadajočih učinkov na by-pass podjetje ter 

obseg in način vplačila in morebitna kasnejša povečanja osnovnega kapitala v by- 
pass podjetju ter upravljavska in druga razmeija glede na strukturo osnovnega 
kapitala (zlasti izdajo navadnih delnic za zasebni ter prednostnih delnic za 
družbeni kapital). 

Na podlagi tehtanja naštetih bistvenih kriterijev ter drugih okoliščin in specifičnih podatkov v 
primeru posameznega revizijskega poročila se družbeni pravobranilec praviloma ni odločil za 
ukrepanje po 48. oz. 50. členu ZLPP zaradi suma o organiziranju by-pass podjetij v naslednjih 
primerih: 

- kadar je šlo za prenos dejavnosti, ki so po obsegu prihodka, donosnosti, 
perspektivnosti ipd., povsem nepomembne za matično podjetje, 

- kadar je očitno, da se je predvsem zaradi sprememb na trgu konglomerantna 
dejavnost družbenega podjetja razdelila oz. specializirala v novo organiziranih 
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delniških družbah oz. družbah z omejeno odgovornostjo, ki so prevzele tudi vse 
(ali skoraj vse) zaposlene delavce matičnega podjetja in se je ob tem vzpostavil v 
strukturi osnovnega kapitala le manjšinski ali nepomemben delež zaposlenih - 
fizičnih oseb, 

kadar gre za primere ustanavljanja podjetij v mešanih lasti skupno s tujimi 
pravnimi ali fizičnimi osebami za dejavnost, področje ali predmet poslovanja, kot 
ga določa pogodba, sklenjena s poslovnimi partnerji iz tujine in pri tem ne gre za 
prenos določene poslovne funkcije in pripadajočih učinkov na takšna podjetja, 

kadar gre za ustanavljanje by-pass podjetij brez vednosti in soglasja matičnega 
podjetja s strani zaposlenih oz. bivših zaposlenih in je že matično, tj. oškodovano 
podjetje samo sprožilo ustrezne postopke (tudi tožbe) oz. je naknadno z ustrezno 
pogodbo zavarovalo svoje poslovne interese ter preprečilo oškodovanje družbene 
lastnine. 

Iz vsebine opisanih kriterijev oz. primerov izhaja, da družbeni pravobranilec poleg formalnih 
okoliščin ocenjuje predvsem obseg dejanskega oškodovanja družbene lastnine. Takšen pristop 
se je lahko uveljavil tudi pri revizijah za obdobje od 1. 1. 1990 do 31. 12. 1992, ker je 
revizijski organ praviloma posredoval tudi ustrezne podatke o poslovanju za obdobje po 31. 
12. 1992, čeprav le-to vse do leta 1996 ni bilo predmet revidiranja. Za končno presojo je bilo 
pri kompleksnejših primerih v postopkih razreševanja pripravljeno tudi izvedeniško gradivo z 
analitično razčlembo poslovanja oz. prihodkov in odhodkov by-pass in matičnega podjetja. 

Pogostost by-pass podjetij 

OŠKODOVANJE 
PO 48.tLENU 
BREZ BV-PASS 

PODJETJI 
76% 

OŠKODOVANJE 
PO 48.ČLENU 

Z BV-PASS 
PODJETJI 

24% 
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10. Odprava oškodovanj družbene lastnine s podružblianiem by-pass podjetja je bila izvedena 
v primeru 21 revizij. Na ta način so bila po oceni družbenega pravobranilca na sorazmerno 
preprost način z eno samo transakcijo odpravljena praktično vsa oškodovanja družbene 
lastnine. 

Prednost takšnega postopka je tudi v tem. da brez postopka t.i. »druge« revizije, tj. od 1. 1. 
1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register v celoti odpravlja tudi 
oškodovanja, ki so sicer nastala po 31. 12. 1992. Slednjih namreč ni bilo mogoče razreševati 
po določbah ZLPP vse do leta 1996, ko so bile uvedene tudi revizije za obdobje od 1. 1. 1993 
do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register. 

S postopkom podružbljanja se v by-pass podjetju na dan 1. 1. 1993 v celoti vzpostavlja 
nominirani družbeni kapital v lasti matičnega podjetja. Za nesporno vplačani zasebni kapital 
fizičnih oseb, se praviloma vzpostavi obveznost na strani podjetja oz. terjatev na strani 
fizičnih oseb, v programu lastninskega preoblikovanja pa določi način uporabe oz. 
kapitalizacije (notranji odkup, dokapitalizacija) takšnih terjatev. 

11. Model pripojitve by-pass podjetja za odpravo ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine 
je bil uporabljen v primeru 19 revizij. Razlika od postopka podružbljanja je v tem, da 
družbeniki, tj. fizične in pravne osebe, zadržijo nesporno vrednost zasebnega kapitala oz. 
vplačanih deležev ali delnic, preostali kapital by-pass podjetja pa se s pripojitvijo k 
matičnemu podjetju v družbeni lasti podružbi. 

12. Oba opisana postopka, tj. podružbljanje ali pripojitev by-pass podjetja sta bila uporabljena 
v primeru 40 revizij ali skupno 35 odstotkih primerov takšnih oškodovanj, ki so nastala zaradi 
prenosa poslovnih funkcij in pripadajočih učinkov na vzporedno oz. bv-pass podjetje. Pri tem 
so pravne osebe, odvisno od svojih razvojnih namer, zapisanih v program lastninskega 
preoblikovanja, lahko izbirale med prvo ali drugo obliko poravnave. 

Prednost obeh postopkov je zlasti v tem, da se z njima odpravljajo tudi oškodovanja po 31. 
12. 1992. »Divja« privatizacija z organiziranjem by-pass podjetij se je namreč nadaljevala 
tudi po letu 1992. Včasih so bile po tem roku izpeljane- celo odločilne privatizacijske 
transakcije, vendar glede na zakonsko ureditev, zapisano v ZLPP, vse do ustanovitve 
Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij oz. do začetka njenega 
delovanja v 1. 1996, torej v več kot skoraj v triletnem razdobju, ni bilo mogoče uvesti ustrezne 
revizije predhodnega lastninjenja oz. ukrepati po ZLPP za odpravo oškodovanj družbenega 
kapitala. 

Podrobnejši podatki za posamezne primere revizij so razvidni iz priloženega tabelaričnega 
prikaza (oblike in učinki odpravljanja oškodovanj družbene lastnine, kolona 5 - 14). Iz 
slednjega izhaja, da so oškodovanja zaradi organiziranja by-pass podjetij v drugih primerih 
odpravljena z različno kombinacijo drueih ukrepov, in sicer z vzpostavljanjem teijatev, 
plačilom dobička, likvidacijo, izbrisom dejavnosti, izbrisom by-pass podjetja ipd. Vsi opisani 
postopki so v primerih revizij z ugotovljenimi oškodovanji zaradi organiziranja by-pass 
podjetij uporabljeni sto trikrat (103-krat). V primeru šestih revizij z by-passi je družbeni 
pravobranilec tožbo zaradi neutemeljenosti domneve o oškodovanju umaknil, v primeru 
osmih revizij pa je izdana pravnomočna sodba. 

13. Usmeritev družbenega pravobranilca, daje osnovni namen njegovega ukrepanja v realnem 
času doseči verodstojno odpravo oškodovanj družbene lastnine po 48. členu ZLPP, se je 
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sedaj, ko je bistveni del procesa lastninjenja opravljen, izkazala kot pravilna. Od skupno 473 
revizijskih poročil, pri katerih je bilo ugotovljeno oškodovanje po 48. členu ZLPP, je bilo 
namreč v 30 dneh. tj. pred vložitvijo tožbe, oškodovanje sporazumno odpravljeno v primerih 
112 revizijskih poročil, po vloženi tožbi pa s sklepanjem sodnih ali izvensodnih poravnav v 
primeru 154 revizijskih poročil. Skupaj je bilo torej oškodovanje družbene lastnine po 48. 
členu ZLPP sporazumno, brez dokončnega odločanja sodišč, odpravljeno v 266 primerih, ali 
56 odstotkih revizijskih poročil, za katera je družbeni pravobranilec ocenil, da so domneve o 
oškodovanju družbene lastnine utemeljene. Na ta način proces lastninskega preoblikovanja ni 
bil blokiran oz.'bistveno moten, prihranjeni so znatni pravdni stroški, že sicer obremenjenim 
sodiščem pa ni bilo treba razreševati številnih, pogosto tudi kompleksnih revizijskih pravdnih 
primerov. 

VZPOSTAVLJENA 
TERJATEV 

15% 

PRIPOJITEV 
BY-PASSA 

16% 
IZBRIS BV-PASSA 

5% 

IZBRIS DEJAVNOSTI 
4% 

UMIK TOŽBE 
S% LIKVI- 

DACIJA 
4% 

Razreševanje oškodovanj zaradi 
organiziranja by-pass podjetij 

POSTOPEK NI 
KONČAN 

12% 

PLAČILO 
DOBIČKA 

15% 

PRAVNOMOČNA 
SODBA 

7% 

PODRUŽBLJANJE 
BY-PASSA 

17% 

14. V manjšem številu revizijskih poročil spornih vprašanj ni bilo mogoče uskladiti ali pa 
pravne osebe po vloženih tožbah niso sprejele predloga družbenega pravobranilca za 
sporazumno odpravo (izvensodna ali sodna poravnava) oškodovanj družbene lastnine. Spori 
se razrešujejo pred sodiščem. Določba ZLPP, po kateri naj bi se postopki v zvezi z 
revizijskimi tožbami odvijali hitro, je kolikor toliko upoštevana le pri razpisu prvega naroka, 
vsi nadaljnji postopki pa se, to kaže sodna praksa, odvijajo z enako dinamiko (počasi), kot vsi 
drugi primeri. 

Iz podatkov o doslej izdanih sodbah oz. sklepih sodišč izhaja, da so sodišča izdala sodbo v 
posameznih zadevi praviloma znotraj dvanajstmesečnega roka, vendar so v rokih velike 
razlike. V primeru, da se je o posamezni revizijski zadevi odločalo na vseh treh stopnjah, je 
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bilo v poprečju potrebno poldrugo leto, daje ista zadeva, kadar je bilo reviziji ugodeno, prišla 
v ponovno odločanje na pristojno okrožno sodišče. Vendar so v posameznih primerih velika 
odstopanja. Obstaja nekaj primerov »starih« revizij, ko prvostopenjsko sodišče sploh še ni 
izreklo sodbe. To pomeni, da so ob upoštevanju teh okoliščin roki dejansko bistveno daljši. 

15. Sodišča so v zvezi s tožbami družbenega pravobranilca po 50. členu ZLPP v 
obravnavanem razdobju sprejela doslej skupno 227 sodb. Okrožna sodišča so na prvi stopnji 
razsodila 132-krat. V 99 primerih so tožbene zahtevke zavrnila, v triintridesetih primerih pa je 
bilo tožbenim zahtevkom v celoti ali delno ugodeno. Izid teh sporov kaže, da okrožna sodišča 
praviloma ne sprejemajo ugotovitev oz. podatkov o oškodovanjih družbenega premoženja, 
zapisanih v revizijska poročila. 

Število sporov, o katerih so po pritožbi razsojala višja sodišča - skupno je bilo izdanih 80 
sodb - kažejo, daje družbeni pravobranilec praktično v 81 odstotkih primerov, ko so okrožna 
sodišča za\Tnila zahtevke, vložil pritožbo na višje sodišče. Višja sodišča so 
sedemintridesetkrat delno ali v celoti ugodila pritožbi družbenega pravobranilca, v 
triinštiridesetih primerih pa je bila pritožba zavrnjena. 

O uporabi izrednega pravnega sredstva po zakonu o pravdnem postopku, tj. o reviziji, je 
Vrhovno sodišče RS odločalo petnajstkrat, petkrat ie bilo zahtevi družbenega pravobranilca v 
celoti ali delno ugodeno, sodbe sodišča prve oz. druge stopnje delno razveljavljene, primeri pa 
vrnjeni v ponovno sojenje okrožnim sodiščem, v dveh primerih je bila v reviziji uspešna 
tožena stranka, v sedmih primerih je bila zahteva po reviziji zavrnjena, v enem pa zavržena 
kot nedovoljena zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta. 
Revizije so bile vročene tudi Državnemu tožilstvu RS, ki pa se ni izjavilo o nobenem primeru 
revizije. 

Podatki o postopkih pred sodišči se nanašajo le na primere obravnavanih revizijskih poročil in 
jih ni mogoče posploševati. 

16. V primerih tistih revizijskih poročil, ko spornih vprašanj iz različnih razlogov ni bilo 
mogoče sporazumno razrešiti ali pa se je pravna oseba odločila, da o sporu odloči sodišče, 
postopki še niso končani. Takšnih primerov je skupaj 72 oz. 24 odstotkov, clede na skupno 
število revizij, pri katerih so bile vložene tožbe. V tridesetih primerih gre za oškodovanja, 
ugotovljena s »prvo« revizijo (revidimo obdobje od leta 1990 do 1992) v dvainštiridesetih 
primerih pa za oškodovanja, ugotovljena s t.i. »drugo« revizijo (revidimo obdobje od 1. 1. 
1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register). 

17. V priloženem tabelaričnem prikazu so za sleherno revizijsko poročilo navedeni vsi 
pomembnejši podatki o postopkih in ukrepih, ki so bili uporabljeni za odpravo oškodovanj 
družbene lastnine po 48. členu ZLPP. Iz tabele je mogoče razbrati tudi osnovne podatke o 
učinkih takšnih postopkov. V grafikonu »Načini in učinki odprave oškodovanj po 48. členu 
ZLPP«, na strani 11 so prikazani zbirni podatki za skupno 267 revizijskih poročil. Vendar pa, 
kot je razvidno iz priložene tabele, učinka vseh ukrepov na dan 31. 12. 1992 (otvoritvena 
bilanca stanja na dan 1.1. 1993 je po ZLPP osnova za lastninsko preoblikovanje podjetja) ni 
mogoče v slehernem primeru izraziti tudi vrednostno. Pri nekaterih ukrepih vrednostnega 
učinka uporabljenega ukrepa ni mogoče neposredno ugotoviti (npr. sprememba prednostnih 
delnic v navadne in aneks k managarski pogodbi v korist pravne osebe kot sklenitelja 
zavarovanja), pri drugih pa je takšen podatek mogoče razbrati šele iz otvoritvene bilance 
stanja na dan 1. 1. 1993 oz. iz programa samega lastninskega preoblikovanja revidirane 
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pravne osebe (npr. podružbljanje oz. pripojitev by-passa, povečanje deleža družbenega 
kapitala), ki pa v času sklepanja poravnav še ni bil pripravljen oz. še ni bilo izdano ustrezno 
soglasje Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo po 20. čl. ZLPP. 

Najcelovitejši učinki so doseženi pri postopku podružbljanja ali pripajanja by-pass podjetij, 
takšnih postopkov je bilo 40. Vendar v času sporazumnega odpravljanja takšnih oškodovanj, 
tj. sklepanja poravnav, ki vključujejo postopke podružbljanja ali pripajanja by-pass podjetij 
niso bili znani končni podatki o vrednosti povečanja družbenega kapitala. Že samo po sebi pa 
je pomembno dejstvo, da so s takšnim postopkom odpravljena praktično vsa oškodovanja 
družbene lastnine. Prenesene poslovne funkcije ter pripadajoči učinki so namreč na dan 1.1. 
1993 znova povrnjeni družbenemu kapitalu oz. matičnemu podjetju. S takšnim postopkom so 
bila odpravljena tudi oškodovanja, ki so nastala po 1. 1. 1993, Čeprav formalno od 1. 1. 1993 
pa vse do sredine leta 1996 - ko je začela delovati Agencija RS za revidiranje lastninskega 
preoblikovanja podjetij - revizijskega pregleda lastninskega preoblikovanja ni bilo mogoče 
izpeljati in družbeni pravobranilec ni mogel ukrepati po ZLPP. 

Način in učinki odprave oškodovanja po 48. členu ZLPP 

ANEKS K 
MANAGERSKI 

POGODBI 
24 rev 

9% 

SPREMEMBE 
PREDNOSTNIH V 

NAVADNE 
DELNICE 

5 rev 
2% 

407 mio SIT 
PLAČILO 
KUPNINE 

32 rev 

POVEČANJE 
DELEŽA 

DRUŽBENEGA 
KAPITALA 

64 rev 
22* 

17 mio SIT 
TERJATEV IZ 

MANAGERSKE 
POGODBE 

10 rev 
4% 

953 mio SIT 
PLAČILO 
DOBIČKA 

»rev 
11% 

2063 mio SIT 
POVEČANJE 
VREDNOSTI 

DRUŽBENEGA 
KAPITALA 

24 rev 
S« 

1844 mio SIT 
VZPOSTAVLJENE 

TERJATVE 
63 rev 
31% 

Osnovni podatki o tem, kateri ukrepi so bili uporabljeni v primeru posamezne revidirane 
pravne osebe oz. kakšni učinki so doseženi s temi ukrepi, so razvidni iz priloženega 
tabelaričnega pregleda. Podrobnejše podatke pa je mogoče razbrati le iz dokumentov v 
posameznem revizijskem spisu. 
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LEGENDA 

K TABELARNEMU PRIKAZU PODATKOV 

Štev. kolone Vsebina podatkov v koloni 

1. Zaporedna številka revizije 

2. Matična številka pravne osebe 

3. Naziv pravne osebe 

V primerih revizije za obdobje po 1. 1. 1993 je pripisana oznaka 93 

4. Primeri, ko je oškodovanje odpravljeno v 30 dneh 

5. Primeri, ko je bila po 30-dnevnem roku vložena tožba 

6. Število by-pass podjetij pri določeni pravni osebi 

7. Odprava by-pass podjetja s postopkom podružbljanja 

8. Odprava by-pass podj etj a s postopkom pripoj itve 

9. Odprava by-pass podjetja s postopkom likvidacije 

10. Odpraba oškodovanja z izbrisom dejavnosti, enake dejavnosti matične podjetja 

11. Odprava by-pass podjetja z njegovim izbrisom 

12. Odprava ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine s plačilom ustrezne 
kupnine 

13. Odprava ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine s plačilom dobička by- 
pass podjetja 

14. Odprava oškodovanja družbene lastnine je izvedena z vzpostavitvijo dolžniško- 
upniŠkega razmerja 

15. Prednostne delnice za družbeni kapital so spremenjene v navadne delnice z 
upravljavskimi pravicami 

16. Oškodovanje družbenega kapitala je odpravljeno s povečanjem deleža d 
družbenega kapitala; navedeni so podatki v SIT ali v odstotkih 
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Posebnosti: 

- vrednost »100« označuje vzpostavitev nominiranega družbenega kapitala 
(podružbljanje by-pass podjetja) 
- vrednost »90« označuje pripojitev by-pass podjetja matičnemu podjetju, s 
čimer se delež zasebnega kapitala minimizira 
- vrednosti »51« označu je vzpostavitev večinskega deleža družbenega kapitala 

17. Oškodovanje zaradi sklenjene managerske pogodbe je v primeru že izplačane 
police odpravljeno, z vzpostavitvijo ustrezne terjatve 

18. Pri spornih managerskih pogodbah je sklenjen aneks k pogodbi, po katerem se 
polica izplača v korist sklenitelja - podjetja (in ne zavarovanca) 

19. V tej koloni navajamo naslednje opombe: 

- postopek ni končan: pravda zaradi oškodovanja družbene lastnine po tožbi 
družbenega pravobranilca ni končana 

- postopek ni končan 93; pravda zaradi oškodovanja družbene lastnine po 
reviziji za obdobje po 1. 1. 1993 do vpisa v sodni register ni končana 

- poravnava: v sporni zadevi je sklenjena poravnava; njena vsebina je 
razvidna deloma iz podatkov, zapisanih pri matičnem podjetju 

- pravnomočna sodba: izdana je pravnomočna sodba oz. sklep sodišča 

- tožba umaknjena: tožbeni zahtevek je zaradi kasneje izkazane 
neutemeljenosti suma oškodovanj umaknjen 

- by-pass: oškodovanje zaradi by-pass podjetja je odpravljeno v 30 dneh, 
podatki pa so zapisani pri matičnem podjetju 

- postopek ni po ZLPP; tožba je vložena na podlagi določb zakona o 
Družbenem pravobranilcu RS 

I 
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PROUČITEV VARIANT POTEKA 

, AVTOCESTE NA ODSEKU BELTINCI - 

PINCE Z ODCEPOM HITRE CESTE NA 

DOLGO VAS 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 350-12/2002-1 
Ljubljana, 05.04.2002 

Vlada Republike Slovenije se je na 136. dopisni seji dne 
05.04.2002 seznanila s: 

- PROUČITVIJO VARIANT POTEKA AVTOCESTE NA 
ODSEKU BELTINCI - PINCE Z ODCEPOM HITRE CESTE 
NA DOLGO VAS, 

ki jo pošilja Državnem zboru Republike Slovenije v predhodno 
obravnavo na podlagi četrte alinee drugega odstavka 45.a 
člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97). 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je na pododseku 
Lendava - Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas 
najustreznejši potek trase avtoceste po Rumeni varianti, za 
katero naj se izdela osnutek lokacijskega načrta, v sklopu 

izdelave strokovnih podlag pa se izdela optimizacija variante, 
na način da se v največji možni meri izogne arheološkemu 
območju Gabor kert ob upoštevanju vseh relevantnih 
prostorskih in okoljskih omejitev. Na pododseku Beltinci - 
Lendava naj se v nadaljevanju priprave lokacijskega načrta 
izdelata in proučita Rdeča in optimizirana Zelena varianta, z 
rezultati podrobnejše primerjave in predlogom najustreznejše 
trase avtoceste pa naj Ministrstvo za okolje in prostor seznani 
Vlado Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor, 
- Jože Novak, državni sekretar v Ministrstvu za okolje in 

prostor. 

Mirko Bander, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Republika Slovenija 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE 

Dunajska 21. 1000 Ljubljana. Slovenija 
Telefon: (01) 478 70 14. Telefaks: (01) 478 70 10 

Številka: 352-21-19/00 
Datum: 20.2.2002 

; 

OBRAZLOŽITEV 

PROUČITVE VARIANT POTEKA AVTOCESTE NA ODSEKU BELTINCI - PINCE 
Z ODCEPOM HITRE CESTE NA DOLGO VAS 

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, in 
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) v prvem odstavku 45.a člena določa, 
da se priprava lokacijskega načrta prične na podlagi utemeljenega in dokumentiranega predloga 
ministra, v čigar delovno področje spada avtocesta, v drugem odstavku 45.a člena pa določa, da na 
podlagi predloga iz prvega odstavka minister pristojen za prostor določi program priprave 
lokacijskega načrta. V skladu s četrto alineo drugega odstavka 45.a člena je določeno, da mora 
izdelovalec lokacijskega načrta izdelati in preučiti variante poteke avtoceste, Vlada RS pa jih 
predloži Državnemu zboru RS v predhodno obravnavo. 
Minister za promet je dne 24.2.1998, št. dopisa 2644-13/98/0404 in dodatne pobude za izdelavo 
lokacijskega načrta z dne 2.4.1998 in z dne 10.4.2000, št. dopisa 2644-32/98-95-0403, podal 
utemeljen in dokumentiran predlog za pripravo lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Beltinci 
- Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas. Na podlagi predloga ministra za promet in zveze je 
minister za okolje in prostor dne 14.6.1998, št. dopisa 350-04-1/98 ter spremembo dne 28.6.2000, 
št.352-21-19/00 določil "Program priprave lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Beltinci - 
Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas". 

2. POSTOPEK PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA 

2.1. Uvod 

Odsek avtoceste Beltinci - Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas predstavlja del avtocestne 
mreže Slovenije na smeri Maribor - Murska Sobota - slovensko madžarska meja. Z izgradnjo 
avtoceste med Mariborom in slovensko madžarsko mejo se učinkovito povezuje severovzhodna 
Slovenija - Pomuije in del Prlekije s Štajersko in preko nje (tudi z izgradnjo celotnega načrtovanega 
avtocestnega sistema) z ostalo Slovenijo, sosednjima Avstrijo in Madžarsko ter širše v 
mednarodnem prostoru. 
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Dolžina odseka avtoceste je v odvisnosti od variante različna in sicer med 30,00 in 33,00 km, odsek 
hitre ceste pa je dolžine med 3.00 in 5,00 km. Na zahodu se odsek nadaljuje v odsek avtoceste 
Vučja vas - Beltinci, na vzhodu pa se zaključi pri Pincah, na slovensko madžarski meji z 
mednarodnim avtocestnim mejnim prehodom Pince. Hitra cesta se odcepi pred Lendavo proti 
obstoječemu mejnemu prehodu Dolga vas in se zaključi na slovensko madžarski meji z 
mednarodnim mejnim prehodom Dolga vas. 

2.2. Opredelitev naloge 

V predlogu ministra za promet in zveze je bila dana pobuda za izdelavo lokacijskega načrta za 
avtocesto na odseku Beltinci - Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas, na osnovi študije AC 
Koper - Lendava, odsek Beltinci - Radmožanci - Pince, ki ga je izdelal BPI Maribor v februarju 
1998, št. proj. 181. 
V prvem delu do Lendave so bile primerjane Zelena, Rdeča, Vijolična in Rjava varianta ter Oranžna 
podvarianta. V drugem delu je bil proučevan potek avtoceste mimo Lendave z odcepom hitre ceste 
na mejni prehod Dolgo vas, obravnavane so bile tri variante avtoceste do Pinc: Črna, Modra in 
Rumena. Tako ločitev je med drugim narekovalo dejstvo, da so tehnične rešitve v poteku mimo 
Lendave ključnega pomena za izbor trase na celotnem odseku, ker vse variante tega dela niso 
povezljive z variantnimi odseki predhodnega dela. 

2.3. Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov 

Preučevane variante poteka avtoceste so skladne z republiškimi prostorskimi planskimi akti, ki so 
bili sprejeti z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 72/95,11/99). 
Preučeni variantni poteki avtoceste potekajo po prostoru občin Dobrovnik, Turnišče, Moravske 
Toplice, Beltinci, Velika Polana in Lendava. 
Za območje lokacijskega načrta je veljavna naslednja občinska planska dokumentacija, ki bo v 
postopku priprave lokacijskega načrta preverjena in po potrebi spremenjena ter dopolnjena: 
Dolgoročni plan občine Lendava za obdobje 1986 - 2000 (Ur. objave pomurskih občin, št. 13/87); 
(Uradni list RS, Št. 57/92, 11/95,31/97); 
Družbeni plan občine Lendava za obdobje 1986 - 1990 (Ur. objave pomurskih občin, št.21/87, 
28/88, 2/89); (Uradni list RS, št. 57/92,11/95,31/97) 
Dolgoročni plan občine Lendava za območje občine Tumišče za obdobje 1986 - 1990 (Uradni list 
RS, št. 41/99, 61/97); 
Družbeni plan občine Lendava za območje občine Turnišče za obdobje 1986 - 1990 (Uradni list RS, 
št. 41/99, 61/97); 
Dolgoročni plan občine Murska Sobota za obdobje 1986 - 2000 (Uradne objave št. 24/86, 10/90, 
57/99) 
Družbeni plan občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990 (Uradne objave, št. 24/86,7/87, 57/99); 
Dolgoročni plan občine Murska Sobota za območje občine Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97, 
59/98, 57/99). 
Družbeni plan občine Murska Sobota za območje občine Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97, 59/98, 
57/99). 
Dolgoročni plan občine Lendava za obdobie 1986 - 2000 (UR. objave pomurskih občin, št. 13/87); 
(Uradni list RS, št. 57/92, 11/95, 31/97); 
Družbeni plan občine Lendava za obdobje 1986 - 1990 (Ur. objave pomurskih občin, št.21/87); 
(Uradni list RS, št. 57/92,11/95, 31/97). 
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2.4. Izdelava primerjave variantnih potekov avtoceste na odseku Beltinci - Pince z odcepom 
hitre ceste na Dolgo vas 

Variantne rešitve poteka trase so bile na podlagi izdelanih idejnih rešitev v merilu 1:5000 preučene 
in vrednotene v elaboratu PRIMERJALNA ŠTUDIJA VARIANT AVTOCESTNE POVEZAVE 
ZA AVTOCESTNI ODSEK BELTINCI - PINCE Z ODCEPOM HTTRE CESTE NA DOLGO 
VAS, LUZ d.d., Št. naloge 4612. september 2000. 
Primerjava variantnih rešitev avtoceste je izdelana v skladu s projektno nalogo naročnika in na 
način, ki smiselno upošteva 17. in 31. člen Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih 
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin. 

Variantne rešitve avtoceste so bile med seboj primerjane po naslednjih vsebinskih sklopih oz. 
vidikih obdelave: 
- prometno tehnični, 
- urbano regionalni, 
- vplivi na bivalno, kulturno in naravno okolje, 
- ekonomski vidik in 
- družbena sprejemljivost. 

Pred izdelavo primerjalne študije so bile pridobljene smernice s strani ministrstev, pristojnih za 
zavarovana območja. V fazo preučevanja variant so bile vključene tudi lokalne skupnosti, v občini 
Lendava je bila dne 8.12.1999 izvedena tudi urbanistična delavnica. 

Primerjalna analiza je bila v okviru predpisane vsebine izvedena postopoma oz. na način, ki 
omogoča sprejetje odločitve glede najustreznejše trase avtoceste ločeno na dveh pododsekih - na 
pododseku med Beltinci in Lendavo in na pododseku od Lendave do Pinc z odcepom hitre ceste na 
Dolgo vas. 

Proučevane variante na pododseku Beltinci - Lendava: 
- RDEČA VARIANTA: dobri tehnični elementi, slabša prometna učinkovitost, zaradi poteka med 

naselji manj sprejemljiva z vidika vplivov na bivalno okolje, sprejemljiva z vidika vplivov na 
kmetijstvo, zaradi posega v obrobje Črnega loga manj sprejemljiva z vidika naravnega okolja, 
problematična zaradi poteka po zaokroženem funkcionalnem območju med naselji (Gomilice, 
Nedelica, Farkasovci), ekonomsko sprejemljiva, sprejemljivejša za občino Turnišče, manj 
sprejemljiva za Moravske Toplice in Dobrovnik. 

- ZELENA VARIANTA: prometno tehnično sprejemljiva, prometno najbolj učinkovita, zaradi 
poteka po kulturni in geografski meji v prostoru ima sprejemljive vplive na bivalno, naravno in 
kulturno okolje, spodbuja regionalni razvoj, edina od variant navezuje tudi Goričko, je najdražja 
zaradi največje dolžine in velike količine nasipnega materiala, sprejemljiva za vse lokalne 
skupnosti. 

- VIJOLIČNA VARIANTA: kratka in direktna povezava v smeri potovanja, dobri prometno 
tehnični elementi, se izogne naseljem, ima velik vpliv na naravno okolje in kmetijsko krajino, 
izogne se prečkanju prostora med Farkasovci in Nedelico, sicer iz vidika drugih vplivov na 
urbano regionalni razvoj ni bistveno drugačna od Rdeče variante, zaradi predvidenih nasutij 
razmeroma draga varianta; manj sprejemljiva predvsem za lokalne skupnosti severno od 
Lendave. 

- RJAVA IN ORANŽNA VARIANTA: v nobenem od vidikov primerjave ne pomenita 
pomembnih izboljšav, ki bi lahko prispevale k večji sprejemljivosti variant, za izbor 
najustreznejše sta nezanimivi. 
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Proučevane variante na pododseku Lendava - Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas: 
- ČRNA VARIANTA: slaba funkcionalnost priključka Lendava, problem vplivov na bivalno 

okolje Trimlinov, iz vidika prostorskega razvoja Lendave sprejemljiva, se veže samo z Vijolično 
varianto predhodnega poteka. 

- MODRA VARIANTA; neugodno priključevanje Lendave, posega v funkcionalno razvojno 
območje med Trimlini in Lendavo, manj sprejemljiva z vidika vplivov na bivalno in kulturno 
okolje, najcenejša na tem delu, se veže samo z Vijolično varianto predhodnega poteka. 

- RUMENA VARIANTA: najdaljša in najdražja med variantami v tem delu. dobro tehnično 
navezuje Lendavo, omogoča funkcionalno zaokrožanje programov Lendave, na sestavine 
naravnega okolja ima nekoliko večji vpliv kot Modra in Čma, na bivalno okolje pa manjšega, 
obstajajo dobre možnosti optimizacije, omogoča povezavo z Rdečo in Zeleno varianto. 

V poteku do Lendave je z vidikov primerjave utemeljeno iskati optimalno varianto med Zeleno in 
Rdečo varianto. Vijolična je zaradi vplivov na naravno okolje nesprejemljiva varianta, Rjava in 
Oranžna pa ne predstavljata izboljšav v smislu optimizacije poteka v prostoru. Glavne razlike med 
variantama so v dolžini trase, ceni in prostorskem poteku. Zelena varianta se s potekom ob kanalu 
Ledave izogne območju poseljene kulturne krajine med Turniščem, Gomilico in Nedelico in edina 
navezuje ravninski del Prekmuija in Goričko. Rdeča varianta poteka po mejah znotraj območja in 
daje prednost navezovanju ravninskega predela. Potek variante med Turniščem in Gomilico, 
Nedelico in FarkaSovci je v merilu krajine in naselij tega območja velik tehnični poseg, katerega 
razvojni pomen je zožen na transportno vlogo. To pa je v nasprotju z ugotovitvijo, da gre v primeru 
Prekmuija, njegove tipologije poseljenosti in kulturne krajine v okviru izgradnje avtoceste 
predvsem za širši pomen povezovanja in odpiranja regije. Iz urbano-regionalnega in okoljskega 
vidika so vse variante manj sprejemljive kot Zelena varianta. 

Prehod avtoceste mimo Lendave je tehnično zelo zahteven. Omejitve v prostoru (poselitev, 
arheološka dediščina, prečkanje železnice) so privedle do projektantskih rešitev, ki pogojujejo izbor. 
Kratko, skoraj pravokotno prečkanje, ki je optimalno iz tehničnega vidika, je možno samo na 
Vijolični varianti; ki je manj sprejemljiva med variantami v poteku do Lendave. Daljše, prostorsko 
in okoljsko zahtevnejše prečkanje izloča iz nadaljnje obravnave racionalnejša poteka avtoceste za 
Lendavo, Modro in Črno varianto. Zaradi tehničnih kriterijev je v predelu Lendave edini sprejemljiv 
izbor Rumena varianta, ki je sprejen^ljiva tudi iz vidika vplivov na urbano regionalni razvoj in 
podaja dobra izhodišča za optimizacijo iz vidika vplivov na okolje. Rumeno varianto na pododseku 
Lendava - Pince z odcepom hitre ceste na dolgo vas je možno povezati z Rdečo in Zeleno varianto 
na pododseku Beltinci - Lendava. 

Na osnovi primerjalne študije in podrobnejšega pregleda rdeče in zelene variante je bilo 
ugotovljeno, daje: 
- Zelena varianta nekoliko daljša, dražja (46 rard SIT), regionalno in okoljsko sprejemljivejša; 
- Rdeča varianta nekoliko krajša, cenejša (42 mrd SIT), regionalno in okoljsko manj sprejemljiva. 
Pri zeleni varianti se pričakujejo tudi problemi s pridobivanjem nasipnega materiala, neznanka tu so 
bili tudi natančni vodnogospodarski pogoji gradnje v kanalu Ledave. V zaključku primerjalne 
študije je bila kot najustreznejša predlagana Rdeče - Rumena varianta. Trasa je severno od 
Gančanov navezana na predhodni avtocestni odsek Vučja vas- Beltinci, od tam poteka naprej južno 
od Renkovcev in Tumišča, med Nedelico in Farkašovci, po obrobju Črnega loga južno od 
Radmožancev in Banute, po obvoznici Lendave, nato proti jugu ob železniški progi vzdolž 
Lendave, preko železniške proge in med rafinerijo ter Petišovci proti mejnemu prehodu Pince. Trasa 
se na lokalno cestno omrežje priključuje na štirih mestih, pri Gančanih, južno od Tumišča, pri 
Lendavi in Pincah. Pred Lendavo je še odcep hitre ceste na Dolgo vas. Varianta je med primerjanimi 
prometno tehnično najprimernejša in cenovno v srednje visokem rangu. 
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2.5. Postopek usklajevanja glede predloga najustreznejše rešitve avtoceste 

Izdelano primerjalno študijo variantnih tras avtoceste je pregledala recenzijska komisija 
strokovnjakov s področja prostorsko - urbanističnega, okoljskega. prometno - tehničnega 
načrtovanja ter s področja financ, ki jo je imenovalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za 
prostorsko planiranje in jo ocenila kot ustrezno strokovno osnovo za predlog najustreznejše rešitve 
traso, ki poteka po Rdeče - Rumeni varianti. V posameznih in v skupnem strokovnem mnenju so se 
recenzenti strinjali z izborom Rdeče - Rumene variante kot najustreznejše. 

Primerjalna študija variantnih tras avtoceste je bila predhodno posredovana: 
- Ministrstvu za promet; 
- Ministrstvu za promet - Direkciji RS za ceste; 
- Ministrstvu za kulturo - Upravi RS za kulturno dediščino; 
- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 
- Ministrstvu za okolje in prostor - Agenciji RS za okolje (področje varstva narave, okolja in 

voda); 
- Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.; 
- Občinam Dobrovnik, Tumišče, Moravske Toplice, Beltinci, Velika Polana in Lendava, 
z namenom, da vse navedene inštitucije ter občine pripravijo mnenje glede predloga najustreznejše 
rešitve avtoceste. 

Ministrstvo za promet: 
Na poodseku med Beltinci in Lendavo je potrebno proučiti prednosti zelene variante oz. preučiti 
možnosti rešitev, ki bi v primeru zelene trase pocenile gradnjo. 
Na pododseku od Lendave do Pinc z odcepom hitre ceste na Dolgo vas se v skladu z lokalnimi 
skupnostmi opredeljujejo za rumeno varianto. 

Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste: 
V stališču se do rezultata šudije niso neposredno opredelili, obenem pa menijo, daje potrebno izbor 
variante bolj utemeljiti. 

Ministrstvo za kulturo. Uprava RS za kulturno dediščino: f 

Zaključka, da sta z vidika kulturne dediščine najprimernejši rdeče - rumena oz zeleno - rumena 
varianta, sta možna le pod pogojem umika iz arheološkega območja Gabor kert, kar že upošteva 
optimizacija rumene variante, ki se izogne obravnavanemu območju v največji možni meri (rumena 
varianta - območje Rafinerija - podvarianta Gabor Kert 2 iz gradiva Študija variant na odseku 
Beltinci - Pince, št.203 -A. BPI Maribor, november 2000). 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 
Na poodseku med Beltinci in Lendavo je z vidika varstva kmetijskih zemljišč in kmetijske 
proizvodnje edina primerna zelena varianta, na pododseku od Lendave do Pinc z odcepom hitre 
ceste na Dolgo vas pa najugodnejša modra varianta. MKGP ni zavzelo negativnega stališča do 
rumene variante in ker se na številne dopise s strani MOP UPP, v katerih jim je bilo pojasnjeno, da 
je navezava zelene variante na modro varianto tehnično nesprejmljiva, kar je ugotovljeno in 
pojasnjeno že v primeijalni študiji, niso odzvali, zaključujemo, da se strinjajo s potekom po rumeni 
varianti. 
Ministrstvo za okolje in prostor. Asenciia RS za okolje: 
Področje varstva narave: 
Na poodseku med Beltinci in Lendavo ie z vidika varstva narave najprimernejša zelena varianta. 

poročevalec, št. 39 116 17. april 2002 



Področje varstva okolia: 
Soglašajo z rezultatom študije, ki predlaga rdeče - rumeno varianto. 
Področje za gospodarjenje z vodami: 
Na poodseku med Beltinci in Lendavo dajajo prednost modificirani zeleni varianti, 
na pododseku od Lendave do Pinc z odcepom hitre ceste na Dolgo vas pa soglašajo z rumeno 
varianto. 

Dražba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.: 
Soglašajo z rezultatom študije, ki predlaga rdeče - rumeno varianto. 

Lokalne skuvnosti: 
Občina Dobrovnik: soglaša z rdeče - rumeno varianto, 
občina Tumišče: soglaša z zeleno - rumeno varianto, 
občina Moravske Toplice: soglaša z zeleno - rumeno varianto, 
občina Beltinci: soglaša z zeleno - rumeno varianto, 
in občina Lendava: soglaša z rdeče - rumeno varianto. 

2.6. Predlog najustreznejšega poteka avtoceste in usmeritve za nadaljevanje priprave 
lokacijskega načrta 

Pododsek Beltinci - Lendava 
Na pododseku od Beltincev do Lendave na podlagi izdelane primerjalne študije, pridobljenih stališč 
ministrstev in lokalnih skupnosti ni mogoče predlagati najustreznejšega poteka trase avtoceste. V 
postopku usklajevanja se je pokazala možnost optimizacije zelene variante, ki jo večinsko podpirajo 
lokalne skupnosti. Optimizacija zelene variante bo lahko izdelana v smislu znižanja višine nasipa, v 
katerem poteka ob vzporednih ureditvah reke Ledave. Z namenom določitve natančnih 
vodnogospodarskih pogojev, ki bodo določali potrebno niveleto avtoceste in potrebne vzporedne 
ureditve Ledave je že bila izdelana študija »Ureditev Ledave na odseku Radmožanci - Murska Sobota 
vključno z načrtovano AC Beltinci - Pince«, VGI, november 2001. Ob upoštevanju rezultatov te 
študije bo izdelana optimizacija zelene variante. Optimizirana zelena in rdeča varianta bosta nato 
ponovno proučeni in primerjani glede prometno tehničnih kriterijev, ekonomskih kriterijev, vplivov na 
regionalni in urbani razvoj, vplivov na okolje in družbene sprejemljivosti. K primerjalni študiji in 
predlogu najustreznejše variante bodo pridobljena stališča pristojnih ministrstev ter tangiranih lokalnih 
skupnosti. Z usklajenim predlogom trase AC se seznani Vlado RS. 

Pododsek Lendava - Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas 

Na pododeku Lendava - Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas se na podlagi izdelane 
primeijalne študije, pridobljenih stališč ministrstev ter lokalnih skupnosti predlaga, da se prične 
izdelava strokovnih podlag in osnutka lokacijskega načrta za rumeno varianto. Izdelava strokovnih 
podlag vključuje optimizacijo rumene variante, na način, da se v največji možni meri izogne 
arheološkemu območju Gabor kert ob upoštevanju vseh relevantnih prostorskih in okoljskih 
omejitev. 
Odsek avtoceste se načrtuje kot avtomobilska cesta s po dvema voznima in enim odstavnim pasom 
v vsaki smeri, odsek hitre ceste pa se načrtuje kot štiripasovnica s po dvema voznima pasovoma v 
vsaki smeri, brez odstavnih pasov. 

3. PRIPRAVA GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA ODBORU ZA INFRASTRUKTURO LN 
OKOLJE DRŽAVNEGA ZBORA RS 
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Glede na I. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za infrastrukturo in okolje Državnega 
zbora RS se preučene variante avtoceste uvrščajo v skupine: 
a. poteki avtocest, ki ne predstavljajo sprememb in dopolnitev državnih prostorskih planskih aktov, 

ki se nanašajo le na posamezne tehnične elemente poteka avtoceste (posamezni priključki, 
dopolnitev programa ob avtocestnem telesu in podobno), vendar pa samega poteka trase 
avtoceste ne spreminjajo, 

b. poteki avtocest, ki ne pomenijo spremembe in dopolnitve državnih prostorskih planskih aktov, 
predstavljajo pa spremembo in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov. 

c. poteki avtocest, ki predstavljajo spremembo in dopolnitev državnih prostorskih planskih aktov, 
ravno tako pa spremembo in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov. 

Predlagani potek avtoceste na odseku Beltinci - Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo se uvršča v 
skupino b., torej ne predstavlja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov 
Republike Slovenije, predstavlja pa spremembe in dopolnitve prostorskih planskih aktov Občin 
Dobrovnik, Turnišče, Moravske Toplice, Beltinci, Velika Polana in Lendava (pododsek Beltinci - 
Lendava) in občine Lendava (pododsek Lendava - Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas). 

Gradivo za obravnavo na Odboru za infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS je pripravljeno ob 
smiselnem upoštevanju 2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33. seje tega odbora. Priloženo gradivo 
vsebuje vse zahtevane priloge in je pripravljeno na naslednji način: 
proučitev variant poteka avtoceste na odseku Beltinci - Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas 
obsega: 
- Proučitev variant: Primerjalna študija variant za avtocestni odsek Beltinci-Pince z odcepom hitre 

ceste na Dolgo vas (LUZ d.d., št. naloge: 4612, september 2000); 
- Povzetek proučitve variant: Primerjalna študija variant za avtocestni odsek Beltinci-Pince z 

odcepom hitre ceste na Dolgo vas - Povzetek, (LUZ d.d., št. naloge: 4612, oktober 2000); 
- Skladnost variant s prostorskimi sestavinami planskih aktov, (LUZ d.d., št. naloge: 4612, maj 

2000). 

Barbara Leskovar 
• Svetovalka direktoija 

Valentina LAVRENČIČ 
DIREKTORICA 
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