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PREKRŠKI
Predlog zakona o prekrških - EPA 1146 - prva obravnava
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RATIFIKACIJA
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado RS in
Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu stvari
ter dodatnega zapisnika o pospeševanju železniškega prometa
in dodatnega zapisnika o pospeševanju kombiniranega prometa
- EPA 1137
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člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali;

Vlada Republike Slovenije je na 148. seji dne 8. junija 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PREKRŠKIH,
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Igor LUČOVNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podalgi 176. in 268.

Navedeno število sodnikov za prekrške je na prvi stopnji v letu
1994 prejelo v reševanje 259.999 zadev (v letu 1993: 270.005 in
v letu 1992: 219.767), od prejšnjega leta pa je ostalo v reševanju še 146.598 zadev. Ob koncu leta je bilo s strani sodnikov
za prekrške na prvi stopnji rešenih 235.981 zadev. Med prejetimi zadevami prednjačijo zadeve v zvezi s kršitvami zakona
o varnosti cestnega prometa (201.415), sledijo jim zadeve na
področju prekrškov zoper javni red in mir (37.368), zadeve na
področju prekrškov v zvezi s kršitvijo finančnih predpisov
(19.175), nadeve na področju prekrškov zoper javno varnost
(15.116) in zadeve na področju prekrškov zoper gospodarstvo
(9.341).
Carinska uprava Republike Slovenije je v letu 1994 prejela
v reševanje 5.472 zadev prekrškov na prvi stopnji (v letu 1993:
73 6.376 in v letu 1992: 6.922), od prejšnjega leta pa je ostalo
v reševanju še 1.897 zadev. Ob koncu leta je bilo rešenih 5.308
zadev.
Republiški devizni inšpektorat je v letu 1994 prejel v reševanje
613 zadev prekrškov na prvi stopnji (v letu 1993:1.946 in v letu
1992: 456), od prejšnjega leta pa je ostalo v reševanju še 822
zadev. Ob koncu leta je bilo rešenih 647 zadev.

UVODI. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Ocena stanja
Pravo o prekrških predstavlja poleg kazenskega prava in
prava o gospodarskih prestopkih del kaznovalnega prava
pravnega sistema Republike Slovenije in pomeni eno najbolj
značilnih sestavin državnosti.
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 in zakonu o začasni ureditvi
organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in
občinskih javnih pravobranilcev vodijo postopke o prekrških
organi za postopek o prekrških. Ti organi so sodniki za
prekrške, Republiški senat za prekrške in nekateri, z zakonom
določeni, upravni organi (carinarnice, Republiški devizni
inšpektorat in Komisija za prekrške v zračni plovbi). Sodniki
za prekrške in senat opravljajo pravosodno funkcijo vendar
nimajo položaja sodišč.

Komisija za prekrške v zračni plovbi je v letu 1994 prejela
v reševanje 18 zadev prekrškov na prvi stopnji, od prejšnjega
leta pa je ostalo v reševanju še 28 zadev. Ob koncu leta je bilo
rešenih 27 zadev.
Republiški senat za prekrške je v letu 1994 prejel v reševanje
6.625 zadev prekrškov na drugi stopnji (v letu 1993: 5.223 in
v letu 1992: 4.476), od prejšnjega leta pa je ostalo v reševanju
3.209 zadev. Ob koncu leta je bilo na drugi stopnji rešeno
5.240 zadev.
Iz zgoraj navedenih podatkov izhaja ugotovitev, da število
prekrškov narašča, zato pri organih za postopek o prekrških
nastajajo precejšnje težave pri njihovem pravočasnem obravnavanju.

Na dan 31. 12. 1994 je v zadevah prekrškov na prvi stopnji
v Republiki Sloveniji odločalo 131 sodnikov za prekrške, 11
diplomiranih pravnikov na področju carinskih prekrškov,
5 diplomiranih pravnikov na področju deviznih prekrškov in
2 diplomirana pravnika na področju prekrškov v zračni plovbi.
Na drugi stopnji pa je v okviru Republiškega šenata za prekrške odločalo 15 sodnikov za prekrške.
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zneskov. Višina dnevnega zneska pa se določi tako, da se
upošteva višino storilčevega dnevnega zaslužke, glede na
njegovo trimesečno plačo in njegove druge dohodke ter družinske obveznosti. Najnižji dnevni znesek denarne kazni
znaša eno šestdesetino, najvišji pa eno tretjino zadnje uradno
objavljene povprečne čiste plače v Republiki Sloveniji, torej
po zadnjih podatkih od 1.137 do 22.733 SIT. Najnižja denarna
kazen \e tako 5.685 SIT in najvišja 8.183.880 SIT, za dejanja
storjena iz koristoljubnosti pa do 34.099.500 SIT.

Po veljavnem zakonu o prekrških je prekršek z zakonom,
z uredbo in odlokom vlade ali z odlokom občinske skupščine
določena kršitev javnega reda, za katero je predpisana sankcija za prekršek.
Navedena opredelitev je zelo široka in obsega različno paleto
kršitev discipline, ki jo predpisuje družba. Te segajo od kršitev
normalnega vsakodnevnega obnašanja ljudi pa vse do hujših
kršitev predpisov na področju varstva naravnih bogastev in
varstva človekovega okolja, predpisov o davkih, predpisov
s področja financ ter predpisov s področja gospodarstva.

Ob primerjavi razponov denarne kazni v kazenskem postopku
in v postopku o prekršku pa je potrebno poudariti, da se
v kazenskem 73 postopku denarna kazen lahko izreče le
posamezniku.

Za kategorijo hujših kršitev predpisov veljavni zakon v pravo
o prekrških, kot del kaznovalnega prava, uvaja nekatere značilne institute kazenskega prava, naprimer: opredeljuje med
sankcijami tudi kazen zapora, med procesnimi dejanji hišno
in osebno preiskavo in med ukrepi za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti in za uspešno izvedbo postopka o prekršku
pridržanje obdolženca.

Pri izvrševanju izrečenih denarnih kazni nastajajo težave.
Disciplina poravnavanja izrečenih kazni za prekrške je
v Republiki Sloveniji na zelo nizki ravni, zato je potrebno
v veliko zadevah denarno kazen izterjati prisilno. Prisilna
izterjava se opravi po upravnem organu, pristojnem za javne
prihodke, v skladu z zakonom o davkih občanov.

Kazen zapora se tako lahko predpiše samo z zakonom in to za
hujše kršitve, ki ogrožajo življenje in zdravje ljudi, ali zaradi
katerih utegnejo nastati druge hude posledice. V primeru
hujših prekrškov, se sme, če je verjetno, da se bodo v prostorih, na stvareh ali pri posameznikih našli predmeti ali odkrili
sledovi, ki bi bili lahko pomembni za postopek, ali če se
pričakuje, da bo mogoče obdolženca pri preiskavi stanovanja
in drugih prostorov prijeti, opraviti hišna in osebna preiskava.

Razlogi za sprejem
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 bi pomenil umestitev prekrškov
v sistem kazenske zakonodaje in celovito ureditev področja
prekrškov v Republiki Sloveniji.

Pridržanje obdolženca, ki lahko traja največ 24 ur, se sme
odrediti, če je podan utemeljen sum, da je storil prekršek:
- če ni mogoče ugotoviti njegove istovetnosti ali če nima 73
stalnega prebivališča, upravičen pa je sum, da bo zbežal;
- če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil
odgovornosti za hujši prekršek;

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 prekršku. Zakon o prekrških daje organom za vodenje
postopka o prekrških določena pooblastila, ki pa jih, kot
nesodni organi, ne morejo imeti. Kot smo že prej navedli, sodi
po sedanji zakonski ureditvi v pristojnost teh organov izrekanje kazni zapora, pridržanje in odreditev hišne preiskave,
o čemer pa lahko odloča le sodišče. Nastala situacija tako
terja spremembo organizacije in poJožaja organov, ki vodijo
postopke o prekrških.

- če je bil zaloten pri hujšem prekršku, za katerega se lahko
izreče kazen zapora, pridržanje pa je potrebno, da se mu
prepreči nadaljevanje prekrškov. Pijano osebo, ki je bila zalotena pri prekršku, pa se lahko pridrži za največ 12 ur.
Sankcije, ki se lahko po veljavnem zakonu o prekrških predpišejo za prekrške so kazni, opomin, varstveni in vzgojni ukrepi.
Med kazni sodita denarna kazen in kazen zapora. Kdaj se
lahko predpiše zaporna kazen smo navedli že zgoraj. Denarna
kazen pa se lahko predpiše za vse prekrške in sicer:

V zvezi z navedenimi instituti, se zakon o prekrških dotika tudi
področja človekovih pravic, zato je potrebno opredeliti
ustrezne materialne in procesne garancije za varstvo človekovih pravic znotraj teh institutov.

Z zakonom oziroma z uredbo ali odlokom Vlade se lahko
predpiše denarna kazen:
- za posameznika in za odgovorno osebo pravne osebe od
150 do 120.000 SIT,
- za pravno osebo in posameznika, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti od 750 do 1.200.000
SIT;
- za prekrške, ki pomenijo hujše kršitve predpisov o varstvu
naravnih pogastev oziroma o varstvu človekovega okolja,
predpisov o davkih, predpisov s področja financ ter predpisov
s področja gospodarstva, se lahko z zakonom predpiše za vse
kategorije subjektov kaznovanja denarna kazen do 6.000.000
SIT.

Tudi sprejem nove kazenske zakonodaje (zakon o kazenskem
postopku in kazenski zakonik Republike Slovenije) terja 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 določbe o t.i. mandatnem kaznovanju, pa tudi
na določbe o kazenskih sankcijah, o zastaranju, itd.
Že zgoraj smo navedli probleme, ki se pojavljajo pri obravnavanju prekrškov zaradi stalnega naraščanja števila prekrškov
in težave z izterjavo izrečenih denarnih kazni. Z predlogom
zakona o prekrških pa je bilo poleg tega potrebno razrešiti
tudi problematiko neplačevanja kazni izrečene v organskem
mandatu.

Denarne kazni, ki so se lahko predpisovale z odlokom občinske skupščine so bile nižje.
V primeru t.i. organskega mandata, to je izreka in izterjave
denarne kazni takoj na kraju prekrška, se lahko predpiše
denarna kazen v fiksnem znesku in sicer:
- za posameznika in odgovorno osebo pravne osebe do
10.000 SIT,
- za pravno osebo in posameznika, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti do 20.000 SIT.

Zakonodajo o prekrških je potrebno uskladiti tudi z novo
zakonodajo, sprejeto na drugih področjih.
II. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI PREDLOG ZAKONA
O PREKRŠKIH

Splošni maksimumi navedenih denarnih kazni so precej
visoki, tudi v primerjavi z denarnimi kaznimi, ki se lahko
izrekajo v kazenskem postopku. Razpon denarne kazni, ki jo
je mogoče izreči v kazenskem postopku namreč znaša od pet
dnevnih zneskov do tristošestdeset dnevnih zneskov, za dejanja, storjena iz koristoljubnosti, pa do tisočpetsto dnevnih
poročevalec, št. 30

Izhajajoč s stališča, ki se je izoblikovalo v preteklih desetih
letih najprej v stroki, nato pa tudi v praksi Evropskega sodišča
(in Komisije) za varstvo človekovih pravic, namreč, da sodijo
v okvir kaznovalnega prava ne le kazensko pravo (v ožjem
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izrecno vključena v besedilo zakona; pouk obdolženca o njegovih pravicah je vključen na novo; pooblastila policije ob
prijetju storilca na kraju dejanja so časovno omejene;
dosledna izpeljava prepovedi reformatio in peius);

pomenu) temveč tudi druge veje prava, ki urejajo kršitve
vrednot v družbi, temelji predlog zakona o prekrških na
naslednjih načelih:
- načelo obravnavanja prekrškov kot dela kaznivih ravnanj
in prava o prekrških kot dela kaznovalnega prava ima za
posledico upoštevanje in spoštovanje temeljnih principov
urejanja tega področja na enakih izhodiščih kot veljajo za
druga področja kaznovalnega prava (kazniva dejanja), upoštevajoč pri tem vse posebnosti področja o prekrških;

- upoštevane so določbe ustave o uporabi slovenskega
jezika ter jezikov narodnih manjšin;
- za pregon prekrškov pravnih oseb (in njihovih odgovornih
oseb) je predvidena pristojnost državnega tožilca;
- v postopku za izdajo odločbe v skrajšanem postopku so
predvidene spremembe, ki naj bi omogočile večjo učinkovitost tega postopka, pri čemer pa zakon ne zmanjšuje procesnih garancij storilca;

- načelo legitimnosti In omejenosti kaznovalne represije,
splošno sprejeto v sodobnih demokratičnih državah, dovoljuje uporabo prisilnih pravnih sredstev le kot skrajno sredstvo v družbi in le v obsegu, ki je nujno potreben za zagotavljanje varstva temeljnih pravic človeka in temeljnih družbenih
vrednot;

- določbe o izreku denarne kazni, predpisane v določenem
znesku (prej tkim. mandatni postopek, sedaj postopek za
izrek denarne kazni s sklepom o prekršku) so oblikovane
tako, da bi omogočile večjo učinkovitost postopka in zlasti
izterjave denarne kazni;

- načelo zakonitosti ima svojo polno veljavo tudi v pravu
o prekrških in pomeni, da je mogoče izreči sankcijo za prekršek samo za dejanje, ki je bilo vnaprej določeno kot prekršek.
Predpis, ki sme prekršek določiti, je praviloma zakon, lahko
pa je to tudi drug predpis. V osnovnem predlogu zakona je ta
predpis uredba vlade, pravilnik ministra in odlok občine,
v variantnem predlogu pa le uredba;

- določbe o postopku s pritožbo so popolnejše;
- sistem izrednih pravnih sredstev je izenačen s tem sistemom v kazenskem postopku;

- načelo subjektivne odgovornosti je uveljavljeno tudi
v pravu o prekrških, vendar 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 kazni za
prekršek;

3. organizacijska vprašanja:
Za razrešitev organizacijske problematike je po mnenju predlagatelja potrebno na področju vodenja postopkov o prekršku
ustanoviti sodišča za prekrške. S 126. členom Ustave Republike Slovenije in glede na določbe novega zakona o sodiščih
je mogoča ustanovitev specializiranih sodišč. Glede na specifično področje, ki ga predstavlja pravo o prekrških, bi bilo na
tem področju najustrezneje ustanoviti ravno specializirana
sodišča. Njihova ustanovitev pa bi bila tudi najbolj racionalna
rešitev. Postopek o prekršku je namreč že v veljavnem zakonu
zasnovan tako, da upošteva osnovna načela kazenskega
postopka ter vse kavtele za obdolženega. Mreža sodnikov za
prekrške ter Republiškega senata za prekrške je takšna, da
omogoča v prostorskem in kadrovskem pogledu takojšnjo
transformacijo v sodišča za prekrške. Sedanji sodniki za prekrške praktično v celotnem številu izpolnjujejo pogoje za
sodniško službo po novem zakonu o sodiščih. Del diplomiranih pravnikov, ki rešujejo zadeve prekrškov v okviru upravnih
organov, se bodo v skladu s predlaganimi določbami na novih
sodiščih lahko zaposlili kot sodniki za prekrške ali kot njihovi
pomočniki, odvisno od izpolnjevanja zahtevanih pogojev.
Drugi del pa bo v okviru upravnih organov obravnaval prekrške, za katere bo predpisano izrekanje denarne kazni s sklepom o prekršku.

- načelo sorazmernosti med prekrškom in sankcijo za prekršek, ki narekuje, da že na zakonodajni ravni vzpostavimo
ravnotežje med prekrški kot lažjo vrsto kršitev (za razliko od
kaznivih dejanj) in ustrezno milejšimi sankcijami za prekrške;
- načelo sodnega odločanja o prekrških zahteva, da o kaznivih ravnanjih odloča sodišče. Zakon zato uvaja sodišča za
prekrške ter jih konstituira kot specializirana sodišča v skladu
z drugim odstavkom 97. člena zakona o sodiščih. Takšna
rešitev je med drugim potrebna tudi zato, da je med sankcijami, ki jih predlog zakona predvideva, tudi kazen zapora (do
30 dni), to kazen pa sme izreči samo neodvisno, nepristransko
in z zakonom ustanovljeno sodišče.
Predlagatelj želi posebej opozoriti na nekatere rešitve, ki
pomenijo novost v primerjavi s sedanjimi rešitvami prava
o prekrških in so - po njegovi oceni - za nadaljnji obstoj in
razvoj 73 obravnavanega področja velikega pomena, hkrati pa
pomenijo usklajevanje slovenske zakonodaje z mednarodnopravnimi obveznostmi, ki jih je Slovenija sprejela. Gre predvsem za naslednja vprašanja;

- predlog zakona torej predvideva ustanovitev sodišč za
prekrške kot specializiranih sodišč v skladu z določbo drugega odstavka 97.člena zakona o sodiščih, in sicer kot sodišč
za prekrške prve stopnje in kot višjega sodišča za prekrške.
V Republiki Sloveniji naj bi bilo tako enajst sodišč za prekrške
prve stopnje, ki bi imela položai okrajnih sodišč in katerih
sedež in območje bi se pokrivala s sedežem in območjem
okrožnih sodišč splošne pristojnosti. Ta sodišča bi delovala
na sedežu sodišča in na zunanjih oddelkih. Višje sodišče za
prekrške bi bilo v Ljubljani. Za ta sodišča bi veljale določbe
prvega dela zakona o sodiščih.

1. materialnopravna vprašanja:
- prekršek je po osnovnem predlogu mogoče določiti z zakonom, uredbo vlade, pravilnikom ministra in odlokom občine;
po variantnem predlogu ga je mogoče določiti le z zakonom
in uredbo vlade;
- subjekt prekrška je lahko posameznik ali pa pravna oseba
in njena odgovorna oseba ter samostojni podjetnik;
- sankcije za prekršek vključujejo tri nove stranske kazni
(kazenske točke v cestnem prometu, prepoved vožnje motornega vozila in odstranitev tujca iz države), število varstvenih
ukrepov pa se zmanjšuje na štiri;

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Republiški senat za prekrške je že dalj časa financiran iz
republiškega proračuna. Sodniki za prekrške, ki vodijo
postopke na prvi stopnji, in ki bi po tem predlogu zakona
postali zunanji oddelki sodišč za prekrške prve stopnje, pa so
bili do 31.12.1994 kot občinski organi financirani iz občinskih
proračunov. Od takrat dalje je njihovo financiranje preneseno
na državni proračun, saj so z uveljavitvijo zakona o začasni
ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za
prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Ur.l. RS, št. 82/
94) postali samostojni državni organi.

- vzgojni ukrepi proti mladoletnikom se razširijo z ukrepom
»navodila in prepovedi«, ki obsega šest posamičnih navodil
oz. prepovedi;
2. procesnopravna vprašanja:
- nekatere procesne garancije obdolženca so precizirane ter
usklajene z določbami ustave (domneva nedolžnosti je
5
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1. z zakonom;
2. z uredbo Vlade Republike Slovenije;
3. s pravilnikom ministra;
4. z odlokom občine;
(2) Z uredbo Vlade Republike Slovenije in pravilnikom ministra se smejo določiti prekrški in sankcije zanje samo za
kršitve 73 določb uredbe in pravilnika.

Praktično vsi sodniki za prekrške, kakor tudi Republiški senat
za prekrške imajo primerne prostore in opremo. V predlaganem zakonu |e predvideno, da postanejo poslovni prostori in
oprema, ki so ob dnevu uveljavitve tega zakona v uporabi
občinskih sodnikov za prekrške, last Republike Slovenije.
Za delo občinskih organov za postopek o prekršku so morale
občine v letu 1994 skupai zagotoviti 793 mio SIT. Upoštevajoč
spremembe, ki jih pri oblikovanju sodniških plač prinaša
zakon o sodniški službi, pa bi bilo potrebno za enako število
zaposlenih zagotoviti cca 50% več sredstev za delo sodišč za
prekrške prve stopnje.
Zaradi razširjene stvarne pristojnosti na carinske in devizne
zadeve ter zadeve s področja zračne plovbe bo potrebno po
uveljavitvi predlaganega zakona predvidoma povečati število
sodnikov za prekrške, pomočnikov in drugih delavcev na
sodiščih. Vendar pa predvidevamo, da se bodo navedeni
delavci kadrovali iz vrst delavcev, ki se sedaj v upravnih
organih ukvarjajo z zadevami prekrškov na prvi stopnji.

(3) Z odlokom občine se smejo v skladu s pooblastili posebnih
zakonov določiti prekrški in predpisati zanje denarne kazni.
(4) Določbe prvega dela tega zakona (materialnopravne
določbe) veljajo za vse prekrške, ki jih določajo predpisi iz
prvega odstavka tega člena.
VARIANTNI PREDLOG:
3. člen
(1) Prekrški se lahko določijo:
1. z zakonom;
2. z uredbo Vlade Republike Slovenije;
(2) Z uredbo Vlade Republike Slovenije se smejo določiti
prekrški in sankcije zanje samo za kršitve določb uredbe.

Z uvedbo nekaterih vsebinskih novosti predlagani zakon
nalaga nove dolžnosti tudi nekaterim drugim državnim organom in institucijam kot naprimer centrom za socialno delo,
kar bo predvidoma povzročilo tudi povečanje kadrovske
zasedbe le-teh
Zaradi vzpostavitve evidence pravnomočnih odločb o prekrških bo potrebno Ministrstvu za pravosodje zagotoviti
dodatna finančna sredstva, ki pa jih v tem trenutku še ni
mogoče natančneje opredeliti.

(3) Določbe prvega dela tega zakona (materialnopravne
določbe) veljajo za vse prekrške, ki jih določajo predpisi iz
prvega odstavka tega člena.
Sankcije za prekrške
4. člen

Po 1.1.1995 se plačane in izterjane denarne kazni za prekrške
stekajo v državni proračun. Višina zagroženih denarnih kazni,
in dosledna izterjava le-teh ter stroškov postopka bo predvidoma pokrila večino finančnih potreb sodišč za prekrške prve
stopnje, tako da po mnenju predlagatelja, izvrševanje predlaganega zakona ne bo povzročilo večjih finančnih obveznosti
za državo.

Sankcije za prekrške so: kazni, opomin, varstveni ukrepi in
vzgojni ukrepi.
Predpisovanje sankcij za prekrške
5. člen

BESEDILO ČLENOV

(1) Za prekršek se smejo predpisati naslednje kazni:
1. denarna kazen;
2. kazenske točke v cestnem prometu;
3. prepoved vožnje motornega vozila;
4. odstranitev tujca iz države;
5. kazen zapora.

Prvi del
MATERIALNOPRAVNE DOLOČBE
Prvo poglavje

(2) Kazenske točke v cestnem prometu, prepoved vožnje
motornega vozila in odstranitev tujca iz države se smejo izreči
samo kot stranske kazni.

TEMELJNE DOLOČBE
Vsebina zakona

(3) Kazen zapora se sme predpisati samo z zakonom za hujše
kršitve, ki ogrožajo življenje ali zdravje ljudi, ali zaradi katerih
utegnejo nastati druge hude posledice.

1. člen
Ta zakon določa pravila za predpisovanje prekrškov in sankcij
zanje, določa splošne pogoje za odgovornost za prekrške, za
izrekanje in za izvršitev sankcij za prekrške, ureja postopek za
prekrške in določa organizacijo sodišč za prekrške (sodišč).

(4) V primerih iz prejšnjega odstavka se kazen zapora predpiše alternativno z denarno kaznijo.
(5) Za prekrške pravne osebe in njene odgovorne osebe in za
samostojnega podjetnika se ne sme predpisati zapora.

Zakonitost pri določanju prekrškov in predpisovanju sankcij
za prekrške

Veljavnost predpisov o prekrških

2. člen

6. člen

(1) Nikomur ne sme biti izrečena sankcija za prekršek, če
dejanje ni bilo z zakonom ali s kakšnim drugim predpisom
določeno kot prekršek, preden je bilo storjeno, in če za tako
dejanje ni bila predpisana sankcija za prekršek.

(1) Predpisi o prekrških iz 1. do 3. točke prvega odstavka 3.
člena tega zakona veljajo na območju Republike Slovenije;
predpisi o prekrških iz 4. točke prvega odstavka 3. člena tega
zakona pa na območju občine, ki jih je izdala.

(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.

VARIANTNI PREDLOG:

Predpisovanje prekrškov

(1) Predpisi o prekrških veljajo na območju Republike Slovenije.
(2) Predpisi o prekrških se uporabijo proti vsakomur, kdor
stori prekršek na ozemlju Republike Slovenije.

3. člen
(1) Prekrški se lahko določijo:
poročevalec, št. 30
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razumeti pomena svojega dejanja ali ni mogel imeti v oblasti
svojega ravnanja zaradi trajne ali začasne duševne bolezni,
začasnih duševnih motenj, duševne zaostalosti ali zaradi kake
druge trajne in hude duševne motenosti (neprištevnost).

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

(2) Storilec prekrška, čigar zmožnost razumeti pomen svojega
dejanja ali zmožnost imeti v oblasti svoje ravnanje je bila
bistveno zmanjšana zaradi kakšnega stanja iz prejšnjega
odstavka, se sme kaznovati mileje (bistveno zmanjšana prištevnost).

Drugo poglavje
PREKRŠEK IN ODGOVORNOSTZANJ
Prekršek

(3) Za prekršek je odgovoren tisti storilec prekrška, ki si je
z uporabo alkohola, mamil ali kako drugače sam povzročil
stanje, zaradi katerega ni mogel razumeti pomena svoiega
dejanja ali imeti v oblasti svojega ravnanja, če je bila pred tem
glede prekrška podana njegova malomarnost, oziroma, če je
bil podan njegov naklep v primerih, ko je v predpisu o prekršku določeno, da se storilec kaznuje samo, če je prekršek
storil z naklepom.

7. člen
(1) Prekršek je z zakonom, uredbo Vlade Republike Slovenije,
pravilnikom ministra ali odlokom občine (3. člen) določena
kršitev javnega reda, za katero je predpisana sankcija za
prekršek (4. člen).

Malomarnost in naklep

(2) Ni prekršek tisto dejanje, ki ima sicer z zakonom, uredbo
Vlade Republike Slovenije, pravilnikom ministra ali odlokom
občine določene znake prekrška, je pa majhnega pomena,
njegove posledice pa so neznatne ali pa jih sploh ni.

11. člen
(1) Prekršek je storjen iz malomarnosti, če se je storilec
zavedal, da zaradi njegove storitve ali opustitve lahko nastane
prepovedana posledica, pa je lahkomiselno mislil, da jo bo
lahko preprečil ali da ne bo nastala; ali če se ni zavedal, da
lahko nastane prepovedana posledica, pa bi se po okoliščinah in po svojih osebnih lastnostih tega moral in mogel
zavedati.

VARIANTNI PREDLOG:
(1) Prekršek je z zakonom ali z uredbo Vlade Republike
Slovenije (3. člen) določena kršitev javnega reda, za katero
je predpisana sankcija za prekršek (4. člen).
(2) NI prekršek tisto dejanje, ki ima sicer z zakonom ali
uredbo Vlade Republike Slovenije določene znake prekrška, je pa majhnega pomena, njegove posledice pa so
neznatne ali pa jih sploh ni.

(2) Prekršek je storjen z naklepom, če se je storilec zavedal
svojega dejanja in ga hotel storiti; ali če se je zavedal, da
lahko zaradi njegove storitve ali opustitve nastane prepovedana posledica, pa je privolil, da posledica nastane.

Silobran, skrajna sila

Dejanska zmota

8. člen

12. člen

(1) Ni prekršek dejanje, ki je storjeno v silobranu ali v skrajni
sili.
(2) Silobran je tista obramba, ki je neizogibno potrebna, da
storilec od sebe ali koga drugega odvrne istočasen protipraven napad.

(1) Za prekršek ni odgovoren, kdor je bil ob storitvi prekrška
v dejanski zmoti.
(2) Dejanska zmota je podana, če se storilec ob storitvi prekrška ni zavedal kakšnega njegovega s predpisom določenega
znaka ali je zmotno mislil, da so podane okoliščine, v katerih
bi bilo to dejanje dopustno, če bi bile zares podane.

(3) Dejanje je storjeno v skrajni sili, če ga je storilec storil, da
bi od sebe ali drugega odvrnil istočasno nevarnost, ki je ni
sam zakrivil, in ki je drugače ni bilo mogoče odvrniti, pri tem
pa prizadejano zlo ni večje od zla, ki je grozilo.

Pravna zmota
, 13. člen

(4) Pravna oseba se ne kaznuje, če je bil prekršek storjen zato.
da bi od sebe odvrnila nezakrivljeno nevarnost za škodo, ki ne
izhaja iz dovoljenih ravnanj drugih oseb ali državnih organov,
pri tem pa škoda, ki je bila povzročena s prekrškom ožila, ni
večja od od škode, povzročene s prekrškomgn

Neznanje predpisa, ki določa prekršek, ne izključuje odgovornosti storilca. Če storilec iz upravičenih razlogov ni vedel, da
je tako dejanje prepovedano, se sme kaznovati mileje, 73 ali
pa se sploh ne kaznuje.

(5) Če je storilec prekoračil meje silobrana oziroma skrajne
sile, se sme kaznovati mileje; če je to storil v posebno olajševalnih okoliščinah, se sme kaznovati mileje ali pa se sploh ne
kaznuje.
Odgovornost za prekršek

Poskus
14. člen

9. člen

(1) Odgovornost za poskus prekrška je podana samo, če
predpis, s katerim je določen prekršek izrecno določa, da je
poskus kaznivgn

(1) Za prekršek je odgovoren storilec, ki je prišteven in je storil
prekršek iz malomarnosti ali z naklepom. Predpis o prekršku
lahko določi, da je storilec odgovoren samo, če je prekršek
storil z naklepom.

(2) Storilec se kaznuje za poskus v mejah kazni, predpisane za
prekršek, lahko pa tudi mileje.

(2) Za prekršek ni odgovoren, kdor je dejanje storil pod
vplivom sile ali grožnje.

15. člen

Prištevnost

(1) Kdor drugega naklepoma napelje ali mu pomaga, da stori
prekršek, se kaznuje, kot da bi ga sam storil.

Pomoč In napeljevanje

10. člen

(2) Kot pomoč pri storitvi prekrška se šteje zlasti: če da kdo
storilcu nasvet ali navodila, kako naj stori prekršek, če mu da

»
(1) Ni prišteven storilec, ki ob storitvi prekrška ni mogel
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na razpolago sredstva ali odstrani ovire za izvršitev prekrška,
kakor tudi, će vnaprej obljubi, da bo prikril prekršek storilca,
sredstva, s katerimi bo prekršek storjen, sledove prekrška ali
predmete, pridobljene s prekrškomgn

(4) Odgovornost odgovorne osebe za prekršek ni podana, če
je ravnala po odredbi druge odgovorne osebe ali organa
upravljanja.

(3) Napeljevalec in pomagač odgovarjata v mejah svojega
naklepa.

20. člen

Način storitve prekrška

(4) Glede na naravo prekrška ter način in okoliščine napeljevanja ali pomoči in glede na stopnjo odgovornosti napeljevalca ali pomagača, se smeta napeljevalec in pomagač kaznovati mileje, ali pa se sploh ne kaznujetagn

(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.

(5) Če gre za napeljevanje ali pomoč v posebno olajševalnih
okoliščinah ali če do izvršitve prekrška ni prišlo, se napeljevalec in pomagač ne kaznujeta.

Čas storitve prekrška

Izključitev kaznivosti

Prekršek je storjen takrat, ko je storilec delal ali bi moral
delati, ne glede na to, kdaj je nastala posledica.

21. člen

16. člen

Kraj storitve prekrška

Kdor je bil v kazenskem postopku pravnomočno spoznan za
krivega kaznivega dejanja, ki ima tudi znake prekrška, se ne
kaznuje za prekršek.

22. člen
Prekršek je storjen tako na kraju, kjer je storilec delal ali bi
moral delati, kakor tudi na kraju, kjer je nastala posledica.

Temelj odgovornosti pravne osebe, njene odgovorne osebe
in samostojnega podjetnika

Tretje poglavje

17. člen
(1) Pravna oseba, njena odgovorna oseba in samostojni
podjetnik so lahko odgovorni za prekršek, če je v predpisu
o prekršku tako določeno.

KAZNI ZA PREKRŠKE IN OPOMIN

(2) Republika Slovenija, lokalne skupnosti ter državni organi
in državne organizacije ne morejo biti odgovorni za prekršek.
Zakon lahko predpiše, da odgovarja za prekršek odgovorna
oseba v državnem organu, v državni organizaciji ali v lokalni
skupnosti.

23. člen

Denarna kazen

(1) Denarna kazen za prekršek, določen z zakonom ali uredbo
Vlade Republike Slovenije, se lahko predpiše v razponu ali
v določenem znesku; denarna kazen za prekršek, določen
v pravilniku ministra ali v odloku občine, pa v določenem
znesku.

(3) Pravna oseba, ki je v stečaju, je odgovorna za prekršek, ne
glede na to, ali je bil storjen pred uvedbo stečajnega postopka
ali med njim, vendar pa se ji ne izreče kazen, temveč le
odvzem premoženjske koristi ali varstveni ukrep odvzema
predmetov.

(2) Z zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije se lahko
predpiše denarna kazen:
1. za posameznika od 1.000 do 150.000 SIT;
2. za pravno osebo od 100.000 do 100,000.000 SIT;
3. za samostojnega podjetnika od 25.000 do 1,000.000 SIT;
4. za odgovorno osebo pravne osebe in za odgovorno osebo
v državnem organu, v državni organizaciji ali v lokalni skupnosti od 10.000 do 500.000 SIT.

Odgovornost pravne osebe in samostojnega podjetnika, ki
zaposluje druge osebe
18. člen

(3) Denarna kazen za prekršek, določen z zakonom ali uredbo
Vlade Republike Slovenije, ki se izreče s sklepom o prekršku
(238. člen), se sme predpisati za posameznika in za odgovorno osebo v določenem znesku do 100.000 SIT, za pravne
osebe v določenem 73 znesku do 300.000 SIT, za samostojnega podjetnika pa v določenem znesku do 200.000 SIT.

Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki zaposluje
druge osebe, sta odgovorna za prekršek, če izhaja prekršek iz
njunega načrtovanega delovanja ali je storjen z izvršitvijo
sklepov organov pravne osebe oziroma sklepov samostojnega podjetnika ali po nalogu ali s pristankom organov
pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika (odobritev);
ali če organi pravne osebe oziroma njihovi člani oziroma
samostojni podjetnik niso s potrebno vestnostjo nadzirali
zakonitosti ukrepanja osebe, ki je ravnala v imenu ali za račun
pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika (nevestnost).

(4) Denarna kazen za prekršek, določen s pravilnikom ministra ali z odlokom občine, ki se Izreče s sklepom o prekršku,
se sme predpisati za posameznika in za odgovorno osebo
v določenem znesku do 50.000 SIT, za pravne osebe v določenem znesku do 150.000 SIT, za samostojnega podjetnika pa
v določenem znesku do 100.000 SIT.

Odgovornost odgovorne osebe
19. člen

(5) Z zakonom se sme predpisati za prekrške s področja
varstva naravnih bogastev oziroma varstva človekovega okolja, s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
s področja varstva pri delu. s področja davkov, financ, carin 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 denarno kazen od tiste, ki je predvidena v drugem
odstavku tega člena.

(1) Odgovorna oseba je tista, kateri je v pravni osebi zaupan
določen krog poslov pri opravljanju gospodarske dejavnosti.
(2) Odgovorna oseba je odgovorna za prekršek, če je bil
storjen z njenim ravnanjem ali z opustitvijo dolžnega nadzorstva.
(3) Odgovornost odgovorne osebe ne preneha zaradi tega,
ker ji je prenehalo delovno razmerje v pravni osebi, v državnem organu ali lokalni skupnosti, ali ker je pravna oseba
prenehala obstajati.
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(6) Denarne kazni, plačane za prekrške, določene z zakonom,
z uredbo Vlade Republike Slovenije ali s pravilnikom ministra
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so prihodek države; denarne kazni plačane za prekrške, določene z odlokom občine pa prihodek občine, ki jih je sprejela.

Način spremembe denarne kazni v zapor
(VARIANTNI DODATEK: ali v kazenske točke v cestnem
prometu

VARIANTNI PREDLOG:

26. člen
(1) Pri spremembi denarne kazni v zapor se računa vsakih
začetih 10.000 SIT za en dan zapora, vendar pa zapor ne sme
biti daljši od 30 dni.

(1) Denarna kazen se lahko predpiše v razponu ali vdoločenem znesku.
(2) Z zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije se
lahko predpiše denarna kazen:
1. za posameznika od 1.000 do 150.000 SIT;
2. za pravno osebo od 100.000 do 100,000.000 SIT;
3. za samostojnega podjetnika od 25.000 do 1,000.000 SIT;
4. za odgovorno osebo pravne osebe in za odgovorno osebo
v državnem organu, v državni organizaciji ali v lokalni skupnosti od 10.000 do 500.000 SIT.

(2) Če je za prekršek predpisan poleg denarne kazni alternativno tudi zapor, tedaj zapor, v katerega se spremeni denarna
kazen, ne sme presegati največje mere zapora, ki je predpisan
za ta 73 prekršek.
(3) Če kaznovani plača samo del denarne kazni, se mu njen
neplačani del, ob upoštevanju omejitev iz prejšnjih odstavkov
tega člena, sorazmerno spremeni v zapor.

(3) Denarna kazen, ki se izreče s sklepom o prekršku (238.
člen), se sme predpisati za posameznika in za odgovorno
osebo v določenem znesku do 100.000 SIT, za pravne osebe
v določenem znesku do 300.000 SIT, za samostojnega
podjetnika pa v določenem znesku do 200.000 SIT.

(4) Prestajanje zapora, v katerega je bila spremenjena
denarna kazen, preneha, če kaznovani plača ostanek denarne
kazni po vštetju tistega njenega dela, ki ustreza prestanemu
zaporu.

(4) Z zakonom se sme predpisati za prekrške s področja
varstva naravnih bogastev oziroma varstva človekovega
okolja, s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s področja varstva pri delu, s področja davkov, financ,
carin 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 denarno kazen od tiste, ki je
predvidena v drugem odstavku tega člena.

VARIANTNI DODATEK:
(5) Pri spremembi denarne kazni za prekrške v cestnem
prometu v kazenske točke v cestnem prometu se vsakih
začetih 5.000 SIT računa za eno kazensko točko, vendar
največ do osemnajstih kazenskih točk.
Kazen zapora
27. člen

(5) Denarne kazni, plačane za prekrške, so prihodek države.

(1) Kazen zapora ne more biti krajša kot en dan in ne daljša
kot trideset dni.

Rok plačila denarne kazni

(2) Kazen zapora se izreka na cele dni.

24. člen

(3) Kazen zapora se ne sme izreči nosečnici po treh mesecih
nosečnosti in ne materi, dokler otrok ni star eno leto; če je bil
otrok mrtvorojen, ali je umrl po porodu, pa dokler ne preteče
šest mesecev od poroda.

(1) Če se izreče denarna kazen, se v odločbi o prekršku določi
tudi rok, v katerem mora biti plačana. Ta rok ne sme biti krajši
od petnajstih dni in ne daljši kot tri mesece, računano od
dneva, ko je odločba o prekršku postala pravnomočna.

Kazenske točke v cestnem prometu

(2) Sodišče, ki je izdalo odločbo o prekršku na prvi stopnji,
lahko v upravičenih primerih dovoli, da se denarna kazen
plača v obrokih. Z odločbo določi tudi način odplačevanja in
rok plačila. Ta rok ne sme biti daljši kot šest mesecev.

28. člen
(1) Kazenske točke v cestnem prometu sme sodišče izreči
v višini od ene do osemnajstih točk.

Prisilna izterjava in sprememba denarne kazni
25. člen

(2) Kazenske točke v cestnem prometu se izrečejo voznikom,
ki imajo veljavno vozniško dovoljenje oziroma osebi ki ji je
začasno odvzeto vozniško dovoljenje.

(1) Če kaznovani posameznik ne plača denarne kazni v določenem roku, se ta izterja prisilno (VARIANTNI DODATEK:, pri
prekrških v cestnem prometu pa se spremeni v kazenske
točke v cestnem prometu).

Prepoved vožnje motornega vozila
29. člen

(2) Če denarne kazni ni mogoče prisilno izterjati, se neizterjana denarna kazen oziroma njen neplačani del spremeni
v zapor. O spremembi neizterjane denarne kazni oziroma
njenega dela v zapor se izda posebna odločba. Denarna
kazen se ne sme spremeniti v zapor odgovorni osebi in
samostojnemu podjetniku.

(1) Storilcu prekrška zoper varnost javnega prometa sme
sodišče izreči kazen prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.
(2) Sodišče določi čas trajanja kazni iz prejšnjega odstavka; ta
73 ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od enega
leta, računajoč od vpisa v vozniško dovoljenje. Čas, ko je bila
storilcu vzeta prostost, se ne všteva v čas trajanja te kazni.

(3) O spremembi denarne kazni oziroma njenega neplačanega dela v kazenske točke pri prekrških v cestnem prometu
se izda posebna odločba.

(3) Če je kazen iz prvega odstavka tega člena izrečena osebi,
ki ima tuje dovoljenje za vožnjo motornega vozila, obsega ta
kazen prepoved uporabe tega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije.

(4) Če kaznovana pravna oseba ne plača denarne kazni
v določenem roku, se kazen izterja prisilno.
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2) Opomin se sme izreči tudi, če je prekršek v tem, da ni bila
zpolnjena predpisana obveznost, ali je bila s prekrškom povzročena škoda, storilec pa je pred izdajo odločbe o prekršku
zpolnil predpisano obveznost oziroma popravil ali povrnil
aovzročeno škodo.

Odstranitev tujca iz države
30. člen
(1) Sodišče sme izreči tujcu kazen odstranitve z ozemlja
Republike Slovenije v trajanju od šest mesecev do petih let.

četrto poglavje

(2) Trajanje kazni iz prvega odstavka tega člena se šte|e od
dneva pravnomočnosti odločbe o prekršku, čas, ko je bila
storilcu vzeta prostost, se ne všteje v čas trajanja te kazni.

VARSTVENI UKREPI

Splošna pravila za odmero kazni

Vrste varstvenih ukrepov

31. člen

35. člen

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

(1) Storilcu prekrška se smejo poleg kazni za prekršek izreči
tile varstveni ukrepi:
1. odvzem predmetov;
2. začasni odvzem motornega kolesa in kolesa z motorjem;
3. prepoved opravljanja poklica;
4. odvzem vozniškega dovoljenja;

(2) Pri tem upošteva sodišče vse okoliščine, ki vplivajo na to,
ali naj bo kazen manjša ali večja (olajševalne in obteževalne
okoliščine), zlasti pa : stopnjo storilčeve odgovornosti za
prekršek, nagibe, iz katerih je prekršek storil, stopnjo ogrožanja ali kršitve javnega reda, 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 denarne kazni upošteva sodišče tudi storilčevo
premoženjsko stanje, pri čemer upošteva višino njegovega
osebnega dohodka, njegove druge dohodke, njegovo premoženje in njegove družinske obveznosti.

(2) Pravni osebi se smeta poleg varstvenega ukrepa odvzema
predmetov izreči še varstvena ukrepa:
1. objava odločbe o prekršku;
2. prepoved opravljanja določene dejavnosti.
Izrekanje varstvenih ukrepov
36. člen
(1) Varstveni ukrepi, ki so predpisani s tem zakonom, se lahko
izrečejo za vsak prekršek, če so podani s tem zakonom
določeni pogoji.

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

(2) Storilcu prekrška se sme izreči eden ali več varstvenih
ukrepov, če so zanje podani s tem zakonom določeni pogoji.

(5) Pri odmeri denarne kazni pravni osebi upošteva sodišče
stopnjo odgovornosti pravne osebe in njeno gospodarsko
•noč.
(6) Kazen zapora izreče sodišče za prekršek, s katerim so bile
povzročene hujše posledice, ali za prekršek, ki kaže na večjo
stopnjo storilčeve odgovornosti.

Odvzem predmetov
37. 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.

Omilitev kazni
32. člen
5e se pri odmeri kazni ugotovi, da obstajajo posebne olajševalne okoliščine, ki utemeljujejo izrek omiljene kazni, kakor
tudi v drugih primerih, ko se sme storilec kaznovati mileje (8.,
10., 13., 14. in 15. člen), se sme predpisana kazen omiliti tako,
da se kazen izreče pod najmanjšo mero, ki je predpisana za ta
orekršek, vendar ne pod najmanjšo zakonsko mero.

(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, varnost blagovnega
prometa ali razlogi javne morale, kot tudi v drugih primerih, ki
jih določa zakon. S tem pa ni prizadeta pravica drugih, terjati
odškodnino od storilca.

Stek prekrškov
33. člen

(3) Z zakonom, ki določa prekršek, se sme določiti obvezen
odvzem predmetov, tudi če niso storilčeva last, če to terjajo
splošna varnost ali razlogi javne morale.

;1) Če |e storilec z enim dejanjem ali z več dejanji storil več
orekrškov, o katerih še ni izdana odločba, postopek pa teče
ored istim sodiščem, se določi najprej kazen za vsak posamezni prekršek, nato pa se izrečejo kot enotna kazen vse tako
določene kazni.

(4) Sodišče, ki izda odločbo o prekršku, odloči z njo, v skladu
s predpisi, ki določajo prekrške, ali naj se odvzeti predmeti
uničijo, ali naj se izročijo ustreznemu organu oziroma organizaciji ali pa prodajo.
Začasen odvzem motornega kolesa in kolesa z motorjem

\2) Če so kazni, določene za prekrške, storjene v steku, iste
/rste, se izreče enotna kazen, ki je enaka njihovemu seštevku,
/endar pa enotna kazen zapora ne sme biti daljša kot šestdeset dni, enotna denarna kazen ne sme presegati dvakratne
največje mere te vrste kazni (23. člen), kazenske točke v cestnem prometu pa ne smejo presegati šestintridesetih točk.

38. člen
(1) Motorno kolo ali kolo z motorjem, s katerim je bil storjen
prekršek zoper varnost cestnega prometa, se sme začasno
odvzeti, če je storilčeva last.

Opomin
34. člen

(2) Vozilo iz prejšnjega odstavka se sme začasno odvzeti tudi,
če ni storilčeva last, če je lastnik vozila dovolil ali dopuščal
storilcu njegovo uporabo.

1) Opomin se sme izreči za prekršek, storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega.

(3) Ta ukrep se sme izreči, če se da iz narave kršitve predpisov
o varnosti cestnega prometa ali iz njegovih prejšnjih kršitev
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teh predpisov sklepati, da je za storilca ali druge udeležence
v prometu nevarno, če storilec uporablja to vozilo.

(2) Varstveni ukrep se lahko izreče pravni osebi, če bi bilo
njeno nadaljnje ukvarjanje z določeno dejavnostjo nevarno za
življenje ali zdravje ljudi ali za okolje, ali škodljivo za gospodarsko ali finančno poslovanje drugih pravnih oseb, ali za
gospodarstvo ali če je bila pravna oseba v zadnjih dveh letih
že kaznovana za enak ali podoben prekršek.

(4) Ukrep iz prvega odstavka tega člena sme trajati najmanj en
mesec in največ šest mesecev.
Prepoved opravljanja poklica

(3) Varstveni ukrep iz prvega odstavka tega člena lahko traja
najmanj tri mesece in največ dve leti in se šteje od dneva
pravnomočnosti odločbe.

39. člen
(1) Sodišče sme storilcu prekrška prepovedati opravljanje
določenega poklica, določene samostojne dejavnosti ali
kakšne dolžnosti, če je storilec zlorabil poklic, dejavnost ali
dolžnost za storitev prekrška in če sodišče utemeljeno sklepa,
da bi bilo nevarno za življenje ali zdravje ljudi, za okolje ali za
premoženje velike vrednosti, če bi še naprej opravljal tak
poklic ali dejavnost.

Peto poglavje
ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI,
PRIDOBLJENE S PREKRŠKOM
43. člen

(2) Ukrep iz prvega odstavka tega člena ne sme trajati manj
kot tri mesece in ne več kot eno leto, njegovo trajanje pa se
šteje od dneva pravnomočnosti odločbe o prekršku.

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

(3) Čas, ko je bila storilcu vzeta prostost, se ne všteje v trajanje
tega varstvenega ukrepa.

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

Odvzem vozniikega dovoljenja
40. člen

(3) Odvzem premoženjske koristi obsega odvzem denarja,
dragocenosti in vsake druge premoženjske koristi, ki je bila
pridobljena s prekrškom. Če to ni mogoče, se storilcu naloži,
da mora plačati denarni znesek, ki ustreza pridobljeni premoženjski koristi. Sodišče za prekrške sme v upravičenih primerih 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.

(1) Storilcu prekrška zoper varnost javnega prometa sme
sodišče odvzeti vozniško dovoljenje za določene vrste motornih vozil in pri tem določiti, da se mu ne sme izdati novo
dovoljenje za čas od treh mesecev do enega leta. Če storilec
vozniškega dovoljenja nima, sodišče izreče, da se mu dovoljenje ne sme izdati.
(2) Sodišče sme izreči ta ukrep, če spozna, da bi storilčeva
nadaljna udeležba v javnem prometu pomenila nevarnost za
javni promet zaradi njegove nesposobnosti za varno upravljanje z motornimi vozili.

(4) Če je z zakonom, s katerim je določen prekršek, to predpisano, se lahko namesto premoženjske koristi odvzame razlika
v ceni.

(3) Vozniško dovoljenje preneha veljati s pravnomočnostjo
odločbe o prekršku. Čas, ko je bila storilcu vzeta prostost, se
ne všteva v čas trajanja tega ukrepa.

(5) Glede odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 96.
člena, 97. in 98. člen kazenskega zakonika Republike Slovenije.

(4) Po preteku časa, ki ga je določilo sodišče v okviru najmanjše in največje mere tega ukrepa, sme storilec na novo
pridobiti vozniško dovoljenje ob splošnih pogojih, ki so predpisani za pridobitev posameznih vrst vozniških dovoljenj.

Šesto poglavje
VZGOJNI UKREPI IN KAZNI
ZA MLADOLETNIKE

Objava odločbe

Uporaba posebnih določb za mladoletnike

41. člen

44. člen

(1) Varstveni ukrep objave odločbe o prekršku se izreče
pravni osebi v primeru, ko bi bilo koristno, da javnost zve za
odločbo, zlasti pa, če bi objava odločbe pripomogla k temu,
da se odvrne nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali, da se
zavaruje varnost prometa ali kakšna korist gospodarstva.

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

(2) Sodišče oceni glede na pomen prekrška in potrebo, da
javnost zve za odločbo, ali naj se odločba objavi v tisku, radiu
ali televiziji ali po več navedenih sredstvih javnega obveščanja
hkrati in ali naj se objavi njena obrazložitev v celoti ali
v izvlečku; pri tem upošteva, da bo z načinom objave omogočena obveščenost vseh tistih, v katerih interesu je treba
odločbo objaviti.

45. člen
Proti mladoletniku, ki ob storitvi prekrška še ni bil star štirinajst let (otrok), se ne smejo uporabljati sankcije za prekrške.
Izrekanje sankcij mladoletnikom

Prepoved opravljanja določene dejavnosti

46. člen

42. 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.

(1) Varstveni ukrep prepovedi opravljanja določene dejavnosti
je v tem, da se pravni osebi prepove proizvajati določene
proizvode ali poslovati v določenih obratih, ali da se ji prepove ukvarjati se z določenimi posli prometa blaga ali storitev
ali z drugimi posli.

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

denarna kazen, ob tej kazni pa kot stranske kazni tuđi: prepoved vožnje motornega vozila, kazenske točke v cestnem prometu ali odstranitev tujca iz države.

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

(3) Mladoletnemu storilcu prekrška se smeta izreči samo
varstveni ukrep odvzema predmetov ali varstveni ukrep začasnega odvzema motornega kolesa in kolesa z motorjem.

(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
določi sodišče obseg, obliko in način povrnitve škode, pri tem
pa osebno delo mladoletnika ne sme preseči dvajset ur
v obdobju dveh mesecev in mora biti razporejeno tako, da ni
moteno mladoletnikovo šolanje ali njegova zaposlitev.

Namen vzgojnih ukrepov In kazni za mladoletnike
47. 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 in pravilen razvoj; namen kazni za mladoletnike pa tudi
močneje vplivati na mladoletne storilce prekrškov, da ne bi
ponavljali prekrškov, kot tudi na druge mladoletnike, da ne bi
delali prekrškov.

(7) V okviru navodila iz 4. 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.
(8) Navodila iz 2. in 4. točke drugega odstavka tega člena
pripravijo in njihovo izvajanje vodijo pooblaščeni organi socialnega varstva, pri njihovem izvrševanju pa sodeluje sodnik za
prekrške.

Vrste vzgojnih ukrepov
48. člen

(9) Izvrševanje navodila iz 5. točke in prepovedi iz 6. točke
drugega odstavka tega člena nadzorujejo organi za notranje
zadeve.

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

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

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

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

49. člen

Nadzorstvo

Pri izbiri vzgojnega ukrepa je treba upoštevati mladoletnikovo
starost njegovo duševno razvitost, psihične lastnosti, njegova nagnjenja, 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 denarna kazen in
vse druge okoliščine, ki vplivajo na to, da se izreče tisti ukrep,
s katerim bo najbolj dosežen namen vzgojnega ukrepa.
Ukor

52. 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 so starši , posvojitelji,
rejnik ali skrbnik zanemarili ali opustili nadzorstvo nad mladoletnikom, pa imajo možnost izvrševati tako nadzorstvo.

50. člen

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

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

(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
dosežen.

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

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

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

Ustavitev izvrševanja vzgojnih ukrepov
53. člen

(2) Sodišče lahko izreče mladoletniku naslednja navodila in
prepovedi:

Če je preteklo od pravnomočnosti odločbe, s katero 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.

1. osebno se opravičiti oškodovancu;
2. poravnati se z oškodovancem tako, da mladoletnik z delom
ali kako drugače povrne škodo, ki jo je povzročil s prekrškom,
3. redno obiskovati šolo;
4. opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalne
skupnosti;
5. opraviti preizkus znanja prometnih predpisov;
6. prepoved vožnje vozila na motorni pogon.
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Denarna kazen
54. člen
(1) Starejšemu mladoletniku se izjemoma lahko izreče
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denarna kazen tedaj, če je v času storitve prekrška glede na
svojo duševno razvitost mogel razumeti pomen svojega ravnanja in imeti v oblasti svoje ravnanje, če so podani drugi
pogoji za odgovornost za prekršek po določbah tega zakona,
in če je po svojih premoženjskih razmerah zmožen denarno
kazen plačati.

Daljši rok za zastaranje
58. član
Z zakonom, ki določa prekršek, se lahko predpišejo za posamezne prekrške tudi daljši rok za zastaranje postopka o prekršku, kakor je predpisan s tem zakonom, vendar ne daljši od
dveh (VARIANTNI PREDLOG: treh) let.

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

Zastaranje izvršitve sankcije
59. člen

(3) Če starejši mladoletnik ne plača izrečene denarne kazni,
se mu ta ne spremeni v zapor.
Izrekanje vzgojnih ukrepov polnoletnim storilcem
za prekrške, ki so jih storili kot mladoletniki

(1) Izrečena kazen in druge sankcije za prekršek se ne smejo
izvršiti, če preteče eno leto od dneva, ko sta odločba o prekršku ali sklep o prekršku postala pravnomočna.

55. člen

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

(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.

(3) Zastaranje pretrga vsako dejanje sodišča ali organa, pristojnega za izvršitev, ki meri na izvršitev kazni ali druge
sankcije. Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova,
vendar pa se kazni in druge sankcije ne smejo začeti izvrševati po preteku dveh let od dneva, ko je odločba o prekršku
postala pravnomočna.

(2) Ob pogojih iz prejšnjega člena se sme izreči tudi denarna
kazen in stranski kazni.
(3) Če mladoletnik med postopkom postane polnoleten, se
postopek o prekršku ustavi, če ne bi bilo smotrno izreči
vzgojnega ukrepa.

Drugi del
POSTOPEK O PREKRŠKIH

Izrek sankcije za prekrške v steku

Osmo poglavje

56. člen

TEMELJNE DOLOČBE

(1) Če je storil mladoletnik več prekrškov v steku, presodi
sodišče enotno vse prekrške in izreče samo en vzgojni ukrep
ali eno denarno kazen.

60. člen
Kdor je obdolžen prekrška, velja za nedolžnega, dokler njegova odgovornost ni ugotovljena s pravnomočno odločbo
o prekršku ali s pravnomočnim sklepom o prekršku.

(2) Tako se ravna tudi, če se po izrečenem, vendar še neizvršenem vzgojnem ukrepu oziroma po izrečeni, vendar še neplačani denarni kazni ugotovi, da je mladoletnik pred ali po
izreku vzgojnega ukrepa oziroma denarne kazni storil še kak
drug prekršek.

61. član
(1) Sodišče mora po resnici in popolnoma ugotoviti vsa dejstva, pomembna za izdajo zakonite odločbe. Enako skrbno
mora preiskati okoliščine in ugotoviti tako dejstva, ki obdolženca obremenjujejo, kakor tudi dejstva, ki so mu v korist.

Sedmo poglavje
ZASTARANJE
57. člen

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

(1) Postopek o prekršku ni dopusten, če preteče eno leto od
dneva, ko je bil prekršek storjen.

62. člen

(2) Postopek o prekršku zoper pravno in odgovorno osebo ni
dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek
storjen.

(1) Preden se izda odločba o prekršku, mora biti obdolženec
zaslišan o tistem, česar je obdolžen, razen če se odločba
o prekršku izda po skrajšanem postopku.

VARIANTNI PREDLOG
(2) Postopek o prekršku zoper pravno In odgovorno osebo nI
dopusten, če pretečejo tri lata od dnava, ko ja bil prekršek
storjen.

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

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

63. člen

(4) 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.

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

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

(3) Če je pravna oseba prenehala obstajati, se vodi postopek
le zoper odgovorno osebo.

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

70. člen

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

(1) Zoper odločbo o prekršku, izdano na prvi stopnji je dovoljena pritožba na višje sodišče.
(2) Zoper odločbo višjega sodišča ni pritožbe.

65. člen

71. člen

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

(1) Vsi državni organi morajo sodišču v postopku o prekršku
dajati potrebno pomoč.
(2) Če je treba posamezno dejanje opraviti izven območja
sodišča, ki vodi postopek o prekršku, lahko ta zaupa njegovo
izvršitev drugemu sodišču.

66. člen
(1) Postopek o prekršku teče v slovenskem jeziku.
(2) Če je pri sodišču v skladu z ustavo v uradni rabi tudi jezik
italijanske ali madžarske narodne skupnosti vodi sodišče
postopek o prekršku tudi v italijanskem in madžarskem
jeziku, če obdolženec, priče in drugi udeleženci v postopku
uporabljajo italijanski oziroma madžarski jezik.

72. člen
Zoper osebe, ki uživajo diplomatsko imuniteto, se ne vodi
postopek o prekršku in se jim tudi ne izrekajo sankcije za
prekrške.

(3) Obdolženec, priče in drugi udeleženci v postopku imajo
pri posameznih dejanjih v postopku in na ustni obravnavi
pravico uporabljati svoj jezik. Če postopek ali ustna obravnava ne teče v njihovem jeziku je treba zagotoviti ustno
prevajanje tistega, kar sami ali drugi govorijo, kot tudi za
prevajanje listin in drugega pisnega dokaznega gradiva.

73. člen
(1) Če je uporaba predpisov o prekršku odvisna od poprejšnje
rešitve kakšnega pravnega vprašanja, ki je v pristojnosti kakšnega drugega organa, ga lahko sodišče za prekrške reši
samo, lahko pa tudi odloži izdajo odločbe, če o takem vprašanju že teče postopek pred drugim organom. Odločitev o takšnem pravnem vprašanju v postopku o prekršku ima učinek
samo za zadevo, o kateri se je odločalo v tem postopku.

(4) O pravici do prevajanja je treba osebe iz tretjega odstavka
tega člena poučiti; te se lahko prevajanju odpovedo, če znajo
jezik, v katerem teče postopek. V zapisnik je treba zapisati, da
so bile o tej pravici poučene in kaj so izjavile.

(2) Sodišče za prekrške, 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.

(5) Prevaja tolmač, ki ga določi sodišče.

(3) Glede obstoja kaznivega dejanja je sodišče za prekrške
vezano na pravnomočno sodbo sodišča, s katero je bil obdolženec spoznan za krivega kaznivega dejanja.

67. člen
(1) Vloge se podajajo sodišču v slovenskem jeziku.
(2) Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti, lahko pripadniki teh narodnih skupnosti podajajo vloge v italijanskem oziroma madžarskem
jeziku, če je pri sodišču jezik te narodne skupnosti v uradni
rabi.

Deveto poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE POSTOPKA
Krajevna pristojnost

(3) Tujec, ki mu je vzeta prostost, ima pravico podajati sodišču
vloge za prekrške v svojem jeziku.

74. člen

68. člen

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

(1) Vabila, odločbe in druga pisanja pošilja sodišče v slovenskem jeziku.

(2) Za postopek o prekršku zoper domačo pravno osebo je
krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima domača
pravna oseba svoj sedež.

(2) Če je pri sodišču v uradni rabi tudi jezik italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti, vroča sodišče v tem jeziku
pisanja osebam, ki so pripadniki te narodne skupnosti in so
v postopku uporabljali ta jezik.

(3) 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) Osebi, ki ji je vzeta prostost, se vroči tudi prevod pisanj iz
prvega odstavka tega člena, v jeziku, ki ga uporablja
v postopku, če se po četrtem odstavku 66. člena tega zakona
ni odpovedala pravici do prevajanja.

(4) 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) Kadar višje sodišče odloča o pravnih sredstvih v zadevah,
v katerih je bil voden postopek na prvi stopnji v italijanskem
oziroma madžarskem jeziku, izda odločbo tudi v prevodu
v italijanski oziroma madžarski jezik.
69. člen

(5) 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.

V postopku o prekršku se sme obdolženec pridržati, preden
se izda odločba o prekršku, vendar samo takrat, če tako
določa ta zakon (114. do 116. člen).
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Spor o pristojnosti

(6) 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.

80. člen
(1) V sporu o pristojnosti med sodišči prve stopnje odloči višje
sodišče.

(7) Določbe petega in šestega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru, če sta bila spis ali izjava
objavljena po radiu ali televiziji.

(2) Zoper odločbo, s katero je odločeno o sporu o pristojnosti,
ni pritožbe.

(8) Za prekršek, ki ga je storila vojaška oseba ali vojaški
obveznik, ki služi vojaški rok, je ob pogojih iz četrtega
odstavka 116. člena tega zakona pristojno sodišče, na katerega območju je poveljstvo matične vojaške enote storilca.

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

(9) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena je
v primerih iz 114. do 116. 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.

81. člen
Kdor opravlja kakšno uradno dolžnost v postopku o prekršku,
se izloči:
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 živi z njim v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ali je
z njim v krvnem sorodstvu v ravni črti do kateregakoli kolena,
v stranski črti do četrtega kolena, ali v svaštvu od 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.

75. člen
Če se pristojnost ne da določiti po kraju, kjer je bil prekršek,
določen z zakonom, z uredbo Vlade Republike Slovenije ali
s pravilnikom ministra storjen, se določi po storilčevem stalnem oziroma začasnem prebivališču.
VARIANTNI PREDLOG:
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.
76. člen
Če sta po 74. in 75. členu tega zakona pristojni za postopek
o prekršku dve ali več sodišč, vodi postopek tisto sodišče, ki
ga je prvo začelo.

82. člen

77. člen
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.

(1) Sodnik in druge uradne osebe morajo zahtevati svojo
izločitev, kakor hitro zvedo, da je podan kakšen razlog za
izločitev.
(2) Izločitev lahko zahteva tudi obdolženec ali zastopnik
obdolžene pravne osebe ali predlagatelj postopka do izdaje
odločbe o prekršku. Tisti, čigar izločitev se zahteva, sme do
odločbe o izločitvi opravljati samo tista dejanja, ki se ne smejo
odlagati.

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

(3) O izločitvi sodnika sodišča prve stopnje in o izločitvi druge
uradne osebe sodišča prve stopnje odloča predstojnik
Sodišča prve stopnje. O izločitvi vseh sodnikov sodišča prve
stopnje, predstojnika sodišča prve stopnje in o izločitvi sodnika višjega sodišča in druge uradne osebe višjega sodišča
odloča predsednik višjega sodišča.

VARIANTNI PREDLOG:
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.

(4) O izločitvi predsednika višjega sodišča odloča senat višjega sodišča v sestavi treh sodnikov.

79. člen

(6) Zoper odločbo, s katero se izločitvi ugodi, ni dovoljena
pritožba; odločba, s katero se izločitev zavrne, pa se sme
izpodbijati samo s pritožbo zoper odločbo o prekršku.

(5) Preden se izda odločba o izločitvi, je treba dobiti izjavo
tistega, ki naj se izloči.

(1) Sodišče mora po uradni dolžnosti paziti na krajevno pristojnost. Če spozna, da je za postopek pristojno kakšno
drugo sodišče, mora zadevo brez odlašanja odstopiti temu
sodišču.

Obdolženec in njegova obramba
83. člen

(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.

(1) Obdolženec je tisti, zoper katerega je začet postopek.
(2) Obdolženec ima pravico, da se zagovarja, predlaga dokaze
15

poročevalec, št. 30

in daje druge predloge, da vloži pritožbo in uporablja druga
pravna sredstva.

nici tuje pravne osebe v Republiki Sloveniji, da določi drugega zastopnika.

(3) Obdolženec ima pravico vzeti si med postopkom zagovornika. Za zagovornika si lahko vzame nekoga, ki ima po zakonu
pravico dajati pravno pomoč. Zagovornik mora predložiti
sodišču, pred katerim teče postopek, pooblastilo.

(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.

(4) Obdolženec, ki je pridržan, mora biti v materinem jeziku ali
jeziku, ki ga razume, takoj obveščen o razlogih za pridržanje
(razen v primeru iz 115. člena tega zakona). 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.

87. 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) Če obdolženec ni bil poučen po prejšnjem odstavku tega
člena ali ta pouk ni zapisan, sodišče ne sme opreti svoje
odločbe na izpovedbo tistega, ki mu je bila vzeta prostost.

88. člen

Oškodovanec in njegovo zastopanje

(1) Oškodovanec je tisti, čigar premoženjska ali osebna pravica je bila s prekrškom prekršena ali ogrožena.

(6) Zagovornik je upravičen ukreniti v korist obdolženca vse,
kar sme ukreniti sam obdolženec.

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

Zastopnik pravne osebe
84. člen

(2) Pravna oseba sme imeti samo enega zastopnika.

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

(4) Oškodovanec oziroma njegov zakoniti zastopnik smeta
svoje pravice izvrševati tudi po pooblaščencu. 4

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

Pregledovanje spisov

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

89. člen

85. 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 prepisovatispise in si
ogledati dokazne predmete.

(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.

(2) Izjemoma sme sodnik, začasno odreči pregled in prepisovanje spisov in ogled predmetov, preden je obdolženec zaslišan, če bi to oviralo pravilen potek postopka. Oškodovancu se
sme odreči pregled in prepisovanje spisov in ogled predmetov, preden je bil zaslišan kot priča.

(3) Če pravno osebo ali podružnico tuje pravne osebe zastopa
kolektivno več oseb, potem 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.

(3) Po izvedbi dokazov ni dovoljeno odreči pregledovanja in
prepisovanja spisov osebam iz prvega odstavka tega člena,
kot tudi ne komurkoli drugemu, ki ima do tega upravičen
interes.

(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.

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

(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.

Vloge in zapisniki

86. člen

90. člen

(1) Zastopnik pravne osebe ne more biti, kdo 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.

(1) Predlogi, pravna sredstva ter druge izjave in sporočila se
vlagajo pisno ali dajejo ustno na zapisnik.
(2) Vloge iz prejšnjega odstavka morajo biti razumljive in
obsegati vse, kar je treba, da jih je mogoče obravnavati.

(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) Če sodnik ugotovi, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
zahteva od vložnika, naj jo dopolni oziroma popravi; če vložnik tega v danem roku ne stori, sodnik vlogo zavrže.

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena mora
sodišče sporočiti to obdolženi pravni osebi oziroma podružporočevalec, it 30

(4) Če vloge, ki se po tem zakonu vročajo obdolžencu, njegovemu zagovorniku in predlagatelju (prvi odstavek 109. člena,
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sedmi odstavek 166. člena in četrti odstavek 188. člena), niso
sodišču izročene v zadostnem številu, to zahteva od vložnika,
naj v določenem roku izroči dovolj izvodov. Če se vložnik ne
ravna po tej zahtevi, preskrbi sodišče potrebne izvode na
vložnikove stroške.

95. 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.

(5) V zahtevi za popravek oziroma dopolnitev vloge opozori
sodišče vložnika na posledice, če tega ne bi storil v danem
roku.

(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.

91. člen
(1)0 vsakem dejanju, ki se opravi med postopkom o prekršku,
se sestavi zapisnik sproti, ko se dejanje opravlja.

(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.

(2) Zapisnik piše zapisnikar; izjemoma ga lahko piše tudi tisti,
ki dejanje opravlja, če ni mogoče dobiti zapisnikarja.
(3) Zapisnik, ki ga piše zapisnikar, se napravi tako, da tisti, ki
dejanje opravlja, glasno narekuje zapisnikarju, kaj naj zapiše
v zapisnik.

Izdajanje in naznanitev odločbe

(4) Zaslišancu se dovoli, da narekuje odgovore v zapisnik
sam. Ta pravica se mu lahko odreče, če jo zlorablja.

V postopku za prekrške se izdajajo odločitve praviloma
v obliki odločb, če ta zakon ne določa, da se posamezne
odločitve izdajajo v obliki odredb.

96. člen

92. člen
(1) V zapisnik se vpiše: ime sodišča, pred katerim se opravlja
dejanja, kraj, dan in ura, dejanje, ki se opravlja, osebna imena
navzočih z navedbo v kakšni lastnosti so navzoči, in zadeva,
v kateri se dejanje opravlja.

97. člen
(1) Odločitve se naznanjajo obdolžencu ustno, če je navzoč.
(2) Ustno naznanitev je treba vselej zaznamovati v zapisniku
ali v spisu. Zaznamek o ustni naznanitvi odločbe o prekršku
obsega sestavne dele iz 172. člena tega zakona.

(2) V zapisnik o zaslišanju se vpiše glavna vsebina zaslišanja,
če je treba, se v zapisnik dobesedno zapiše vprašanje, ki je
bilo postavljeno, in odgovor nanj. Če se zaslišuje po tolmaču,
je treba zapisati, v katerem jeziku je bilo zaslišanje in kdo je bil
tolmač.

(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.

(3) Zapisnik podpišeta tisti, ki je opravil dejanje, in zapisnikar.
(4) Zapisnik o zaslišanju obdolženca podpiše tudi obdolženec; če se zaslišuje po tolmaču pa tudi tolmač.

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

(5) Zapisnik o zaslišanju priče oziroma izvedenca podpiše tudi
priča oziroma izvedenec; če se zaslišuje po tolmaču, pa tudi
tolmač.
93. člen

98. člen

(1) Preden se zapisnik podpiše, ima zaslišani pravico prebrati
zapisnik ali zahtevati, da se mu prebere, ter dati pripombe,
katerih vsebina se vpiše na koncu zapisnika. Zapisnik se
prebere vselej, če ni bilo zapisnikarja.

(1) Višje sodišče izdaja odločbe po ustnem posvetovanju in
glasovanju članov senata. Odločba 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, ali je obdolženec storil prekršek in ali je zanj odgovoren; nato pa se glasuje o kazni, drugih sankcijah za prekršek,
o stroških postopka, o premoženjskopravnem zahtevku in
o drugih vprašanjih, o katerih je treba odločiti.

(2) Če ima zapisnik več listov, jih je treba zaznamovati s tekočimi številkami. Vsak list mora potrditi s svojim podpisom tisti,
ki je opravil dejanje, podpisati pa ga mora tudi zaslišani.
(3) Če zaslišani noče podpisati zapisnika ali se odstrani,
preden je zapisnik končan, vpiše oseba, ki opravlja dejanje, to
v zapisnik z navedbo razloga za odklonitev podpisa oziroma
odstranitve.

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

(4) Če se dejanje ne more opraviti zdržema, se sestavi poseben zapisnik za vsak posebni del dejanja.

(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.

94. člen
(1) V zapisniku, ki je že podpisan, se ne sme ničesar dodati,
prečrtati ali spremeniti. Kar je bilo prečrtano še med sestavljanjem zapisnika, mora ostati razločno, kar je popravljeno ali
prečrtano, mora potrditi s svojim podpisom tisti, ki opravlja
uradno dejanje. Dopolnitve že končanega zapisnika je treba
posebej podpisati' in potrditi.

(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 kazni. Če ne glasuje, se šteje, da se strinja z glasom, ki je za obdolženca najugodnejši.

(2) Kdor sodeluje v postopku, ima pravico dati na zapisnik
ugovor proti njegovi vsebini.
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pritožbo oziroma ugovor zoper odločbo o prekršku ali zahtevo za obnovo postopka o prekršku, se lahko dovoli vrnitev
v prejšnje stanje, če v osmih dneh po prenehanju vzroka,
zaradi katerega je zamudil rok, vloži predlog za vrnitev v prejšnje stanje in obenem z njim odda tudi pritožbo oziroma
ugovor, ali zahtevo za obnovo postopka o prekršku.
*
(2) Po tridesetih dneh od dneva zamude se ne more več
predlagati vrnitev v prejšnje stanje.

99. člen
(1) Posvetovanje in glasovanje je tajno.
(2) V prostoru, v katerem je posvetovanje in glasovanje, smejo
biti le člani senata in zapisnikar.
Vračanje pisanj

(3) Za odločanje o vrnitvi v prejšnje stanje je pristojno sodišče,
ki je izdalo odločbo, ki se s pritožbo oziroma ugovorom
izpodbija oziroma zoper katero je vložena zahteva za obnovo
postopka.

100. člen
Odločitve, vabila in druga pisanja se vročajo v skladu z določbami 117. do 127. člena zakona o kazenskem postopku.

(4) Zoper odločbo, s katero se dovoli vrnitev v prejšnje stanje,
ni pritožbe.

Vabilo
101. člen

(5) Če se obdolženec pritoži zoper odločbo, s katero mu ni
bila dovoljena vrnitev v prejšnje stanje, mora sodišče, ki je
izdalo odločbo, to pritožbo skupaj s pritožbo oziroma ugovorom zoper odločbo o prekršku oziroma z zahtevo za obnovo
postopka o prekršku ter z vsemi spisi poslati višjemu sodišču.

(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, da bo priveden prisilno, če se
vabilu ne bo odzval.

105. člen

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

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se izroči sodišču, kateremu se odda pritožba oziroma ugovor, ali zahteva za obnovo
postopka.

Roki
102. člen
(1) Roki, ki so določeni v tem zakonu, se ne smejo podaljšati,
razen če to zakon izrecno dovoljuje.

106. člen

(2) Če je izjava vezana na rok, je pravočasna, če se da tistemu,
ki jo je upravičen sprejeti, še pred potekom roka.

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje ne zadrži izvršitve odločbe
o prekršku, vendar pa lahko sodišče, ki odloča o predlogu,
glede na okoliščine odredi, da se z izvršitvijo odločbe o prekršku počaka do odločbe o vrnitvi v prejšnje stanje.

(3) Izjava se lahko pošlje tudi priporočeno po pošti ali brzojavno. V teh primerih velja dan oddaje na pošto za dan
izročitve tistemu, ki jo je upravičen sprejeti.

Deseto poglav|e

(4) Obdolženec, ki mu je vzeta prostost, lahko poda izjavo, ki
je vezana na rok, tudi na zapisnik pri pristojnem sodniku ali jo
izroči upravi zaporov. Dan in ura, ko se sestavi tak zapisnik
oziroma se taka izjava izroči upravi zaporov, velja za dan
izročitve organu, ki je pristojen, da jo sprejme.

ZAČETEK IN POTEK POSTOPKA

(5) Če je vloga, ki je vezana na rok, zaradi nevednosti ali
očitne pomote vložnika izročena ali poslana nepristojnemu
sodišču pred potekom roka, k pristojnemu sodišču pa prispe
po preteku roka, se šteje, da je pravočasna.

(1) Vsakdo lahko prijavi prekršek.
(2) Prijava se poda pristojnemu predlagatelju (prvi do tretji
odstavek 108. člena) pisno ali ustno na zapisnik.

103. člen

(3) Prijava mora navajati podatke iz tretjega odstavka 111.
člena tega zakona.

Prijava prekrška
107. člen

(1) Roki se računajo na ure, dneve, mesece in leta.
Predlagatelj postopka o prekršku

(2) Ura ali dan, ko je bila opravljena vročitev ali naznanitev
oziroma ko se je pripetil dogodek, od katerega je treba računati rok, se ne šteje v rok, temveč se za začetek roka vzame
prva naslednja ura oziroma prvi naslednji dan. Za en dan se
šteje štirindvajset ur, meseci in leta pa se računajo po koledarju.

108. člen
(1) Postopek o prekršku zoper posameznika in samostojnega
podjetnika se sproži s kaznovalnim predlogom pristojnega
organa ali organizacije (predlagatelj postopka) oziroma na
kaznovalni predlog oškodovanca kot predlagatelja.

(3) Roki, ki so določeni po mesecih oziroma letih, se iztečejo
s pretekom tistega dne v zadnjem mesecu oziroma letu, ki se
po svoji številki ujema z dnem, ko je začel rok teči. Če tega
dneva v zadnjem mesecu ni, se izteče rok zadnji dan v tem
mesecu.

(2) Pristojni organi in organizacije iz prejšnjega odstavka so
državni tožilec, državni pravobranilec, upravni organi, organi
za notranje zadeve, inšpektorji in drugi organi ter organizacije, ki izvajajo javna pooblastila in so pristojni za neposredno
izvrševanje ali nadzor nad izvrševanjem predpisov, s katerimi
so določeni prekrški. Če pristojni upravni organ ne vloži
kaznovalnega predloga, ga lahko vloži organ, ki nadzoruje
njegovo delo.

(4) Če je zadnji dan roka državni praznik ali nedelja ali kakšen
drug dan, ko se pri sodišču ne dela, se izteče rok s pretekom
prvega prihodnjega delavnika.
104. člen

(3) Postopek o prekršku zoper pravno in odgovorno osebo se
sproži s kaznovalnim predlogom državnega tožilca oziroma
na kaznovalni predlog oškodovanca kot predlagatelja.

(1) Obdolžencu, ki iz opravičenega razloga zamudi rok za
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18

govo stanovanje, dejanski stan prekrška ter čas in kraj storitve
prekrška.

(4) Če sodnik med postopkom zve za prekršek, za katerega ni
bil vložen kaznovalni predlog, sporoči to pristojnemu predlagatelju postopka.

(4) Kaznovalni 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.

Odločitve predlagatelja o prijavi prekrška
109. člen

Postopek s kaznovalnim predlogom

(1) Predlagatelj mora v tridesetih dneh po prejemu prijave
vložiti pri pristojnemu sodišču kaznovalni predlog ali pa obvestiti oškodovanca in prijavitelja, če to zahtevata ob sami
prijavi prekrška, da tega ne bo storil in navesti razloge za to.

112. člen
(1) Ko sodišče prejme kaznovalni predlog, oceni, ali so podani
pogoji za postopek. Če ugotovi, da je predlog nepopoln ali
nerazumljiv, zahteva od predlagatelja postopka, naj ga v tridesetih dneh dopolni oziroma popravi. Če tega predlagatelj
postopka v roku ne stori, z odločbo zavrže kaznovalni
predlog.

(2) Predlagatelj lahko odloči, da ne bo vložil kaznovalnega
predloga:
1. če iz same prijave o prekršku izhaja, da dejanje ni prekršek;
2. če je pregon zastaral, ali so podani drugi razlogi, ki izključujejo pregon;
3. če gre za dejanje majhnega pomena (drugi odstavek 7.
člena);
4. če okoliščine primera kažejo, da postopek ne bi bil smotrn,
zlasti, če pravna oseba nima premoženja, aii je to tako
majhno, da ne bi zadoščalo niti za pokritje stroškov postopka.

(2) Če sodišče oceni, da so izpolnjeni pogoji za začetek
postopka, izvede postopek o prekršku po uradni dolžnosti.
(3) Če sodišče ob kaznovalnem predlogu spozna, da ni pogojev za začetek postopka, zavrne predlog z obrazloženo
odločbo, oškodovanca pa napoti, da lahko svoj premoženjskopravni zahtevek uveljavlja pred pristojnim sodiščem.

(3) Pred svojo odločitvijo lahko predlagatelj zahteva, da prijavitelj svojo prijavo dopolni, zbere dodatna obvestila ali dokaze.

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

(4) Obvestilo oškodovancu mora vsebovati tudi pouk, da
lahko v osmih dneh po prejemu obvestila sam vloži kaznovalni predlog pri pristojnem sodišču.
(5) Glede vloge državnega tožilca v postopku o prekršku se
smiselno uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka 44.
člena, 45. do 51. člena in 429. člena zakona o kazenskem
postopku.

Združitev in izločitev postopka

Oškodovanec kot predlagatelj

113. člen

110. člen

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

(1) Oškodovanec ima pravico, da v roku osmih dni po prejemu
obvestila iz prvega odstavka prejšnjega člena sam vloži kaznovalni predlog pri pristojnem sodišču.
(2) Če oškodovanec ni prejel obvestila (prvi odstavek
109.člena), sme po izteku roka iz prvega odstavka prejšnjega
člena sam v roku osmih dni vložiti kaznovalni predlog pri
pristojnem sodišču.

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

Kaznovalni predlog
111. člen

(3) O združitvi in izločitvi postopka izda sodišče posebno
odločbo. Zoper odločbo, s katero je odrejena združitev
postopka ali izločitev postopka, ni pritožbe.

(1) Kaznovalni predlog mora biti pisen. Oškodovanec lahko
vložipredlog tudi ustno na zapisnik. Predlog za začetek
postopka se vloži v toliko izvodih, kolikor jih je treba za
sodišče za prekrške in za osebe, zoper katere je sprožen
postopek o prekršku. Le-temu se vroči predlog hkrati z vabilom ali hkrati z odločbo, izdano po 166. členu tega zakona.

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

(2) Kaznovalni predlog mora navajati podatke o istovetnosti
obdolženca (ime in priimek, dan, mesec, leto in kraj rojstva,
poklic in zaposlitev, stanovanje), firmo oziroma ime in sedež
pravne osebe, za odgovorno osebo pravne osebe pa tudi krog
poslov, ki jih opravlja, dejanski stan prekrška, čas in kraj
storitve prekrška, predpis o prekršku, podatke o morebitni
premoženjski koristi in dokaze. Navajati mora tudi podatke
o predlagatelju postopka in vsebovati podpis predlagatelja
postopka.

(1) Če je podan utemeljen sum, da je obdolženec storil prekršek, sme sodnik do izdaje odločbe o prekršku, odrediti njegovo pridržanje:
1. če ni mogoče ugotoviti njegove istovetnosti ali če nima
stalnega prebivališča, upravičen pa je sum, da bo zbežal;
2. če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil
odgovornosti za hujši prekršek;
3. če je bil zaloten pri hujšem prekršku, za katerega se lahko
izreče kazen zapora, pridržanje pa je potrebno, da se mu
prepreči nadaljevanje prekrškov.

(3) Če predlaga postopek o prekršku oškodovanec, mora
kaznovalni predlog navajati ime in priimek obdolženca, nje19
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(2) Pridržanje obdolženca je treba zaznamovati v spisu in
zapisati dan in uro, ko je bilo odrejeno, da jse pridrži. Ta
zaznamek podpiše sodnik, obdolženec pa potrdi s svojim
podpisom, da mu je bila odredba o pridržanju naznanjena.

socialno, če je treba kaj ukreniti za varstvo ali preskrbo otrok
in drugih družinskih članov, za katere skrbi pridržani.

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

(1) Čas, ko je bil obdolženec pridržan, preden je bila izdana
odločba o prekršku, se obdolžencu všteje v kazen. Pri tem se
pridržanje, ki je trajalo dvanajst ur ali manj všteje v kazen
zapora v dejanskem trajanju, v denarno kazen pa v višini 5.000
SIT. Pridržanje, ki je trajalo več kot dvanajst ur pa šteje za en
dan zapora oziroma za 10.000 SIT denarne kazni.

118. člen

(1) Sodnik sme odrediti, da se tisti, ki ga v alkoholiziranosti
zalotijo pri prekršku, pridrži, dokler se ne iztrezni, če je
nevarnost, da bo še naprej delal prekrške. Ta ukrep ne sme
trajati več kot dvanajst ur od tiste ure, ko je bil pridržan.

(2) Obdolžencu, ki je bil med kazenskim postopkom v priporu,
se šteje čas pripora v kazen zapora, izrečeno za prekršek, če
je bil zoper njega ustavljen kazenski postopek in je bil za isto
dejanje kaznovan v postopku o prekršku.
119. člen

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko alkoholizirano
osebo pridrži tudi pooblaščena uradna oseba organa za
notranje zadeve.

(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.

(3) Pridržanje je treba zaznamovati v spisu in zapisati dan in
uro, ko je bilo odrejeno. Ta zaznamek podpiše uradna oseba,
ki je odredila pridržanje.
116. člen
(1) Pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve
smejo tudi brez odredbe sodnika, privesti tistega, ki so ga
zalotile pri prekršku. To smejo storiti, če ni mogoče ugotoviti
storilčeve istovetnosti, ali če ta nima stalnega prebivališča, ali
če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil
odgovornosti za hujši prekršek, ali če so okoliščine, ki opravičujejo bojazen, da bo storilec nadaljeval s prekrškom, ali da
ga bo ponovil. Storilca prekrška je treba v takem primeru
privesti brez odlašanja k pristojnemu sodniku.

(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.

(2) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka storilec zaloten pri
prekršku izven uradnih ur pristojnega sodišča in če so okoliščine, ki kažejo na nevarnost, da bo pobegnil ali da bo nadaljeval s prekrškom ali prekršek ponovil, ga sme pooblaščena
uradna oseba organa za notranje zadeve pridržati; pridržanje
traja, dokler ni mogoče storilca privesti k pristojnemu sodniku
za prekrške, vendar pa najdalj dvanajst ur.

(5) če je postopek z odločbo ustavljen, se položena varščina
vrne.
(6) Če obdolženec pobegne, sodišče odloči, da gre varščina
v proračun Republike Slovenije.

(3) Pridržanje je treba zaznamovati v spisu in zapisati dan in
uro, ko je bilo odrejeno. Ta zaznamek podpiše uradna oseba,
ki je odredila pridržanje, pridržani pa potrdi s svojim podpisom, da mu je bila odredba o pridržanju naznanjena.

(7) Če tisti, ki je kaznovan za prekršek, po pravnomočnosti
odločbe o prekršku ne plača izrečene denarne kazni, ali ne
poravna povzročene škode ali stroškov postopka, se iz položene varščine poravnajo denarna kazen, ugotovljena škoda,
pridobljena premoženjska korist in stroški postopka, presežek pa se vrne.

(4) Pooblastila, ki jih imajo po tem in prejšnjem členu pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve, imajo
v primerih, ko je prekršek storila vojaška oseba v vojaškem
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,
oziroma, ko je prekršek storil vojaški obveznik, ki služi vojaški
rok, pooblaščene osebe, z zakonom določenega varnostnega
organa Ministrstva za obrambo in vojaške policije.
VARIANTNI PREDLOG:

(0) Če tisti, ki je kaznovan za prekršek, po pravnomočnosti
odločbe o prekršku nastopi prestajanje kazni zapora, ne
poravna pa povzročene škode, premoženjske koristi ali stroškov postopka, se iz položene varščine poravnajo ugotovljena
škoda, pridobljena premoženjska korist in stroški postopka,
morebitni presežek varščine pa se vrne. Če kaznovani ne
nastopi prestajanja kazni zapora, gre morebitni presežek
varščine v proračun Republike Slovenije.

(4) Pooblastila, ki Jih Imajo po tem in prejšn|em členu pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve, Imajo
v primerih, ko je prekršek storila vojaška oseba ali vojaški
obveznik, ki služi vojaški rok, v vojaškem 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, z zakonom določenega varnostnega
organa Ministrstva za obrambo in vojaške policije.
117. člen

(9) O položitvi varščine in njeni vrnitvi izda sodnik posebno
odločbo.
Zaslišanje obdolženca
120. 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. Pri zaslišanju se mu lahko
dovoli, da uporablja svoje zapiske.

Sodnik oziroma pooblaščena uradna oseba, ki je odredila
pridržanje, obvesti o pridržanju družino pridržanega, razen če
ta temu nasprotuje, ali če glede na trajanje pridržanja, oddaljenosti stalnega prebivališča ali glede na druge podobne
okoliščine tega ni mogoče storiti. O pridržanju se obvesti na
zahtevo pridržanega njegovega delodajalca oziroma predstavništvo tuje države, pa tudi pristojni organ za varstvo
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(2) Če obdolženec sploh noče odgovarjati 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
20

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 uveden postopek še za kakšen drugi prekršek in
če je mladoleten, kdo je njegov zakoniti zastopnik. Obdolženca je treba poućiti, da mora takoj sporočiti vsako spremembo naslova ali nameravano spremembo prebivališča, ter
ga opozoriti na posledice, če ne bo tako ravnal.

125. člen
(1) Obdolženec se zasliši po tolmaču, če ne zna jezika, ki se
uporablja v postopku.
(2) Če je obdolženec gluh, se mu postavijo vprašanja pisno, če
je nem, pa se zahteva od njega, da odgovori pisno. Če se
zaslišanje ne more opraviti na ta način, se pokliče za tolmača
nekdo, ki se zna sporazumevati z obdolžencem.
126. člen

(4) 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 in tretjega odstavka tega
člena.

(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 j6 treba v vabilu opomniti, da
bo odločba o prekršku izdana brez njegovega zaslišanja, če
se vabilu ne bo odzval.
127. člen

(5) V primeru iz prejšnjega odstavka obdolženec lahko
odkloni pisni zagovor in zahteva ustno zaslišanje.
(6) Če obdolženec v določenem roku ne pošlje pisnega zagovora se šteje, da zahteva ustno zaslišanje.
121. 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.

(1) Pri zaslišanju je treba obdolžencu omogočiti, da se
v neoviranem pripovedovanju izjavi o vseh okoliščinah, ki ga
obremenjujejo, in da navede vsa dejstva, ki so v korist njegovi
obrambi.
(2) Ko obdolženec konča svojo izpovedbo, se mu postavijo
vprašanja, če je treba, da se izpolnijo vrzeli ali odpravijo
nasprotja in nejasnosti v njegovem pripovedovanju.

(2) Privedba se odredi pisno. V odredbi je treba navesti ime in
priimek obdolženca, ki naj se privede, 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 organom za
notranje zadeve.

(3) Zaslišanje se mora opraviti tako, da se v polni meri spoštuje obdolženčeva osebnost.
(4) Proti obdolžencu se ne smejo uporabiti sila ali grožnja, da
bi se dosegla kakšna njegova izjava ali priznanje, niti druga
podobna sredstva, s katerimi bi se vplivalo na njegovo voljo
pri izpovedovanju; na takšno obdolženčevo izpovedbo ni
mogoče opreti odločbe o prekršku.

(3) Privedba obdolženca se sme odrediti tudi brez poprejšnjega vabila, če obdolženec ne more dokazati istovetnosti, ali
če nima stalnega prebivališča.
128. člen

122. člen

Za zaslišanje zastopnika obdolžene pravne osebe se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na zaslišanje
obdolženca (120. do 127. člen). Pred njegovim zaslišanjem je
treba preveriti ali je pooblaščen, da zastopa obdolženo
pravno osebo.
Zaslišanje prič

(1) Obdolžencu je treba postavljati vprašanja jasno, razločno
in določno, tako da jih lahko popolnoma razume. Vprašanja
zlasti ne smejo izhajati s stališča, kot da je kakšno še neugotovljeno dejstvo, že ugotovljeno. Prav tako se mu tudi ne
smejo postavljati vprašanja, v katerih je obsežno navodilo,
kako je treba nanje odgovoriti. Obdolženca se ne sme preslepiti, da bi se dosegla njegova izjava ali priznanje.

129. člen

(2) Če se poznejše obdolženčeve izpovedbe razlikujejo od
prejšnjih, zlasti če obdolženec prekliče svoje priznanje, se
zahteva od njega, naj pove razloge, zakaj različno izpoveduje
oziroma zakaj preklicuje priznanje.

(1) Priče se zaslišijo, če je to potrebno za ugotovitev dejanskih
okoliščin.
(2) Kdor je poklican za pričo, mora na vabilo priti k pričevanju
in pričati; kdor zaradi onemoglosti, bolezni ali nezmožnosti
ne more priti, se zasliši, kjer je.

123. člen

130. člen

(1) Obdolženec se sme soočiti s pričo ali z drugim obdolžencem, če se njune izpovedbe ne ujemajo v pomembnih dejstvih.

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

(2) Soočenci se vsak zase zaslišijo o vsaki okoliščini, v kateri
se njihove izpovedbe ne ujemajo in njihov odgovor vpiše
v zapisnik.

131. člen

124. člen

Kot priča ne sme biti zaslišan:

Obdolženčeva izpovedba se vpiše v zapisnik v obliki pripovedovanja; vprašanja in odgovori nanje se vpišejo v zapisnik
samo, če je to potrebno.

1. kdor bi s svojo izpovedjo prekršil dolžnost varovanja
uradne, državne ali vojaške tajnosti, dokler ga pristojni organ
ne odveže te dolžnosti;
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2. obdolženčev zagovornik o tistem, kar mu je obdolženec
zaupal kot svojemu zagovorniku, razen če obdolženec to sam
zahteva.

(4) Pri zaslišanju mladoletne osebe, zlasti če je bila s prekrškom oškodovana, je treba ravnati obzirno, da zaslišanje ne bi
škodljivo vplivalo na njeno duševno stanje. Če je potrebno, se
zaslišanje mladoletne osebe opravi s pomočjo pedagoga ali
kakšnega drugega strokovnjaka.

132. člen
136. člen
(1) Po splošnih vprašanjih se od priče zahteva, naj pove vse,
kar ve o zadevi; nato pa se ji postavijo vprašanja, da se njene
izpovedbe preizkusijo, dopolnijo in razjasnijo. Pri zaslišanju
prič ni dovoljeno slepiti in tudi ne postavljati takšnih vprašanj,
v katerih je že obseženo navodilo, kako naj odgovori.

(1) Dolžnosti pričevanja so oproščeni:
1. obdolženčev zakonec in oseba, ki živi z njim v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti;
2. obdolženčevi sorodniki v ravni vrsti, sorodniki v stranski
vrsti do vštetega tretjega kolena in sorodniki po svaštvu do
vštetega drugega kolena;
3. obdolženčev posvojenec in posvojitelj;
4. zdravnik in oseba, ki opravlja drug poklic ali dejavnost,
o tistem, kar je zvedel pri opravljanju poklica oziroma dejavnosti, če velja dolžnost, da mora ohraniti kot tajnost tisto, kar
je zvedel pri opravljanju takega poklica ali take dejavnosti;
5. verski spovednik o tistem, česar se mu je obdolženec
spovedal.

(2) Pričo je treba vselej vprašati, odkod ve to, o čemer priča.
(3) Priče se smejo soočiti, če se njihove izpovedbe ne ujemajo
glede pomembnih dejstev. Soočenci se o vsaki okoliščini,
o kateri se njihove izpovedbe ne ujemajo, zaslišijo vsak zase
in njihovi odgovori vpišejo v zapisnik. Hkrati se smeta soočiti
samo dve priči.

(2) Sodnik je dolžan poučiti osebe, omenjene v prejšnjem
odstavku, preden jih zasliši, ali takoj, ko izve za njihovo
razmerje do obdolženca, da jim ni treba pričati. Pouk in
odgovor se vpišeta v zapisnik.

(4) Oškodovanca, ki se zaslišuje kot priča, je treba vprašati, ali
želi premoženjskopravni zahtevek uveljaviti v postopku o prekršku.

(3) Mladoletne osebe, ki glede na svojo starost in duševno
razvitost ne more razumeti pomena pravice, da ni dolžna
pričati, ni dovoljeno zaslišati kot priče, razen če to zahteva
sam obdolženec.

137. člen
Če priča ne zna jezika, ki se uporablja v postopku, ali če je
gluha ali nema, se zasliši tako, kot je predpisano v 125. členu
tega zakona.

(4) Kdor ima razlog, da odreče pričanje proti enemu od
obdolžencev, je oproščen pričanja tudi proti drugim obdolžencem, če se njegova izpovedba po naravi stvari ne da
omejiti samo nanje.

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

133. člen
Če je bil kot priča zaslišan kdo, ki ne bi smel biti zaslišan kot
priča (131. člen) ali kdo, ki ni bil dolžan pričati (132. člen), pa
o tem ni bil poučen niti se ni izrecno odpovedal tej pravici, ali
pa pouk in odpoved pričevanju nista zapisana v zapisnik, ali je
bil zaslišan mladoletnik, ki ni mogel razumeti pomena pravice, da ni dolžan pričati, ali če je bila izpovedba priče izsiljena s silo, grožnjo ali kakšnim drugim podobnim sredstvom,
s katerim bi se vplivalo na voljo priče pri izpovedovanju, na
takšno izpovedbo ni mogoče opreti odločbe o prekršku.

(2) V vabilu je treba povedati, da se mora priča zglasiti in da
bo odrejena privedba, če se neopravičeno ne bo zglasila na
vabilo.

134. člen

(1) Če se pravilno povabljena priča ne zglasi na vabilo in
svojega izostanka ne opraviči, njena navzočnost pa je
potrebna za ugotovitev dejanskega stanja, se odredi privedba.
Privedbo je mogoče odrediti samo v primeru, kadar je bilo
v vabilu rečeno, da se mora priča osebno zglasiti.

(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena veljata
tudi, kadar se oškodovanec vabi kot priča. To je treba posebej
povedati v vabilu.
139. člen

Priča ni dolžna odgovarjati na posamezna vprašanja, če je
verjetno, da bi s tem spravila sebe ali svojega bližnjega sorodnika (1. do 3. točka prvega odstavka 132. člena) v hudo
sramoto, znatno materialno škodo, v kazenski pregon ali
postopek o prekršku.

(2) Privedba oškodovanca se sme odrediti samo, kadar je
povabljen obenem kot priča.
(3) Privedba se odredi pisno. V odredbi je treba povedati ime
priče, ki naj se privede, zadeva v kateri se odreja privedba
inrazlog. zaradi katerega je bila odrejena privedba. Odredba
mora imeti uradni pečat in podpis sodnika, ki je privedbo
odredil. Izvršitev odredbe se prepusti organom za notranje
zadeve.

135. člen
(1) Priče se zaslišijo vsaka zase in brez navzočnosti drugih
prič. Priča mora dajati odgovore ustno.
(2) Pričo je treba najprej opomniti, da je dolžna govoriti
resnico in da ne sme ničesar zamolčati, nato pa jo opozoriti,
da pomeni kriva izpovedba kaznivo dejanje. Pričo je treba tudi
opozoriti, da ni dolžna odgovarjati na vprašanja iz 134. člena
tega zakona in to opozorilo vpisati v zapisnik.

Ogled
140. člen

(3) Pričo je treba nato vprašati za ime in priimek, ime očeta,
poklic, prebivališče, rojstni kraj, starost in njeno razmerje do
obdolženca in oškodovanca. Opozoriti jo je treba, da mora
sodišču za prekrške sporočiti spremembo naslova ali prebivališča.
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(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.
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Izvedenci

146. člen

141. člen

(1) Izvid in mnenje izvedenca se takoj vpišeta v zapisnik.
Izvedencu se lahko dovoli, da da svoj pisen izvid in mnenje
oziroma pisno mnenje pozneje v roku, ki mu ga določi sodišče

(1) Kadar je za ugotovitev ali presojo kakšnega pomembnega
dejstva potrebno dobiti izvid in mnenje nekoga, ki ima
potrebno strokovno znanje, se odredi, naj to opravijo izvedenci.

(2) V zapisniku o izvedenskem delu ali v pisnem izvidu in
mnenju je treba navesti, kdo je to delo opravil ter njegov
poklic, strokovno izobrazbo in specialnost.

(2) Če je bilo izvedensko delo že opravljeno v kakšnem
postopku pred začetkom postopka o prekršku, sodišče presodi, ali je treba izvedensko delo dopolniti ali ponoviti.

(3) 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.

142. člen

147. člen

(1) Kdor je povabljen kot izvedenec, se |e dolžan odzvati
vabilu in podati svoj izvid in mnenje.

(1) Če se podatki izvedencev v njihovem izvidu bistveno razlikujejo. ali če je njihov izvid nejasen, nepopoln ali pa sam
s seboj ali z raziskanimi okoliščinami v nasprotju, pa se te
pomanjkljivosti ne dajo odpraviti z novim zaslišanjem izvedencev. se ponovi dokazovanje z istimi ali drugimi izvedenci.

(2) Če se pravilno povabljeni izvedenec ne zglasi na vabilo in
svojega izostanka ne opraviči, se odredi privedba.
(3) Privedba se odredi pisno. V odredbi je treba navesti ime in
priimek izvedenca, ki naj se privede, zadevo, v kateri $e 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 organom za
notranje zadeve.

(2) Če so v mnenju izvedencev nasprotja ali pomanjkljivosti,
ali če nastane utemeljen dvom o pravilnosti danega mnenja,
pa se te pomanjkljivosti ali dvom ne dajo odpraviti z novim
zaslišanjem, se zahteva mnenje drugih izvedencev

143. člen

148. člen

(1) Za izvedenca se ne sme postaviti, kdor ne sme biti zaslišan
kot priča (131. člen) ali kdor je oproščen dolžnosti pričevanja
(132. člen), kot tudi tisti, proti kateremu je bil storjen prekršek;
če pa je bil postavljen, se odločba o prekršku ne more opirati
na njegov izvid in mnenje.

(1) Če je za določeno vrsto izvedenskega dela strokovni
zavod, ali če se da izvedensko delo opraviti v okviru državnega organa, se tako delo zlasti če je bolj zamotano, zaupa
praviloma takemu zavodu oziroma organu. Zavod oziroma
organ določi enega ali več strokovnjakov, ki naj to delo
opravijo.

(2) Razlog za izločitev izvedenca je podan tudi glede oseb, ki
so skupaj z obdolžencem ali oškodovancem v delovnem razmerju priistem organu, zavodu, isti gospodarski družbi ali
drugi organizaciji ali pri samostojnem podjetniku, kot tudi
glede oseb, ki so v delovnem razmerju pri oškodovancu ali
obdolžencu.

(2) Če je izvedenstvo zaupano strokovnemu zavodu oziroma
državnemu organu, ga organ, ki vodi postopek, opozori: da
pri dajanju izvida in mnenja ne more sodelovati oseba iz 143.
člena tega zakona in tudi ne nekdo, proti kateremu je podan
kakšen razlog za izločitev od izvedenstva, ki je določen v tem
zakonu; in na posledice, če bi dal kriv izvid oziroma mnenje.

(3) Za izvedenca se praviloma ne vzame, kdor je bil zaslišan
kot priča.

(3) Strokovnemu zavodu oziroma državnemu organu se da na
razpolago gradivo, ki je potrebno za izvedensko delo; če je
potrebno, se ravna po tretjem odstavku 144. člena tega zakona.
149. člen

144. člen
(1) Pred začetkom dokazovanja po izvedencu je treba izvedencu naročiti, naj predmet skrbno pregleda, natančno
navede vse, kar opazi in dožene, in naj poda svoje mnenje
nepristransko in v skladu s pravili znanosti ali strokovnega
znanja. Posebej ga je treba opozoriti, da pomeni kriva izpovedba kaznivo dejanje.

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 ali zmanjšana, se odredi
psihiatrični pregled obdolženca.

(2) Sodnik vodi dokazovanje, pokaže izvedencu predmete, ki
naj jih pregleda, mu postavlja vprašanje in zahteva po potrebi
pojasnila glede njegovega izvida in mnenja.

150. člen
Kadar je potreben izvedenski pregled poslovnih knjig, mora
sodišče izvedencem nakazati, v kateri smeri in v kolikšnem
obsegu naj pregledajo poslovne knjige ter katera dejstva in
okoliščine naj ugotovijo.

(3) Izvedencu se smejo dajati pojasnila, sme se mu pa tudi
dovoliti pregled spisov. Izvedenec lahko predlaga, naj se
izvedejo dokazi ali preskrbijo predmeti in podatki, ki so
pomembni za izvid in mnenje.

151. člen
145. člen

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na izvedenca, veljajo
tudi za tolmača.

(1) Izvedenec pregleda predmete v navzočnosti sodnika in
zapisnikarja, razen če |e za pregled potrebna dolgotrajna
preiskava, ali če se preiskava opravi v zavodu oziroma pri
državnem organu ali če je to iz moralnih ozirov neprimerno.

Hiina in osebna preiskava
152. člen

(2) Če je za izvedenstvo potrebna analiza kakšne snovi, se da
izvedencu, če je to mogoče, na razpolago le del takšne snovi,
potrebna količina ostanka pa spravi za primer poznejših
analiz.

(1) Preiskava stanovanja in drugih prostorov ali osebna preiskava se sme opraviti samo pri hujših prekrških, če je ver23
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jetno, da se bodo v prostorih, na stvareh ali pri posameznih
osebah našli predmeti ali odkrili sledovi, ki bi bili lahko
pomembni za postopek, ali če se pričakuje, da bo mogoče
obdolženca pri preiskavi stanovanja in drugih prostorov prijeti.

(2) Zapisnik podpiše tudi tisti, pri katerem je bila preiskava, in
pa navzoča občana. Če katera teh oseb noče podpisati zapisnika, se to zaznamuje v zapisniku.
(3) Tistemu, pri katerem je bila preiskava, se da overjen prepis
zapisnika.
Zaseg stvari

(2) Ni dovoljena preiskava prostorov, ki pripadajo osebam, ki
uživajo imuniteto po mednarodnem pravu.

159. člen
153. člen

(1) Predmeti, ki se po prvem in drugem odstavku 37. in 38.
člena tega zakona vzamejo oziroma začasno vzamejo, se
smejo zaseči še pred izdajo odločbe o prekršku.

(1) Preiskavo odredi s pisno odredbo sodnik, ki vodi postopek
o prekršku. Če je potrebno, se izvršitev odredbe o preiskavi
zaupa organu za notranje zadeve oziroma inšpekcijskemu
organu. Osebno preiskavo lahko opravi samo oseba istega
spola.

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

(2) Uradna oseba, ki naj opravi preiskavo stanovanja, prostorov ali osebno preiskavo mora pred preiskavo izročiti tistemu,
pri katerem naj se preiskava opravi, ali ki naj se preišče, pisno
odredbo.

(3) S predpisi, ki določajo prekrške, se lahko pooblastijo
uradne osebe inšpekcijskih organov in pooblaščene uradne
osebe organov za notranje zadeve, da smejo zaseči predmete
iz prvega indrugega odstavka 37. 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.

154. člen
(1) Pred preiskavo je treba zahtevati od tistega, pri katerem
naj se opravi, da prostovoljno izroči osebo ali predmete, ki se
iščejo. Če je to zaman, se opravi preiskava.
(2) Če bi bilo nevarno odlašati s preiskavo, ali če se preiskuje
v javnih prostorih, se lahko preiskava začne takoj in brez
poprejšnje zahteve, naj se izroči oseba ali predmet.

(4) Zaseg motornega kolesa in kolesa z motorjem, ki se sme
po prvem in drugem odstavku 38. člena tega zakona začasno
odvzeti, lahko odredi tudi pooblaščena uradna oseba organa
za notranje zadeve. Zaseg mora organ za notranje zadeve
naznaniti sodišču, ki vodi postopek o prekršku, obenem pa
poskrbeti za hrambo vozila.

155. člen
(1) Stanovanje se preiskuje praviloma podnevi. Če se med
preiskavo znoči, ni treba z njo prenehati.

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

(2) Pri preiskavi stanovanja morata biti navzoča dva polnoletna občana kot priči.

(6) Če je stvar pokvarljiva ali je njena hramba zvezana s prevelikimi stroški, odredi sodišče, ki je pristojno za postopek
o prekršku, da se taka stvar proda.
(7) Sodišče, ki je pristojno za postopek o prekršku, lahko na
ugovor prizadetega ali po uradni dolžnosti, zasežene predmete vrne glede na okoliščine zadeve lastniku ali tistemu, ki
so mu bili zaseženi, razen če je odvzem predmetov obvezen.

156. člen
(1) Imetnik stanovanja ali drugih prostorov se povabi, naj bo
navzoč pri preiskavi. Če ga ni tam, se povabi k preiskavi
odrasel domačin ali sosed. Preiskava se sme opraviti samo
v navzočnosti dveh prič.

Prekinitev postopka

(2) Vrata stanovanja ali drugih prostorov se odpro s silo, če jih
lastnik ali njegov pooblaščenec ne odpre na ukaz uradne
osebe, ali če ga ni tam.

160. člen
(1) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, z odločbo prekine
postopek:
1. 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;
2. če je obdolženec začasno duševno zbolel ali je pri njem
nastala začasna duševna motnja.

(3) Če se opravi preiskava v prostorih državnih organov,
gospodarskih družb ali drugih pravnih oseb ali v prostorih
podjetnika posameznika, se povabi njihov predstojnik ali
predstavnik pravne osebe ali podjetnik posameznik, naj bo pri
preiskavi navzoč.
(4) Če se opravi preiskava v vojaškem objektu, se povabi
pristojni vojaški poveljnik, naj bo pri preiskavi navzoč.

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

157. člen
Predmeti, ki so bili najdeni pri preiskavi in so bili uporabljeni
za prekršek ali pridobljeni s prekrškom ali so nastali s prekrškom, se zasežejo.

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

158. člen

161. člen

(1) O vsaki preiskavi se napravi zapisnik; v njem je treba poleg
drugih podatkov zapisati odredbo na podlagi katere je bila
preiskava opravljena in popisati vse zasežene predmete.
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(1) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, določi ustno obravnavo, če je to potrebno za boljšo razjasnitev stvari.
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(5) Z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postopku, se
smejo izreči tudi stranski kazni kazenske točke v cestnem
prometu v višini do šestih točk ali prepoved vožnje motornih
vozil do treh mesecev in varstveni ukrep odvzema predmetov,
če njihova vrednost ne presega 100.00Č SIT.

(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.

(6) Proti odločbi o prekršku, izdani po prvem odstavku tega
člena lahko vložijo obdolženec in osebe, navedene v drugem
odstavku 187. člena tega zakona in predlagatelj postopka,
v osmih dneh od dneva vročitve, ugovor v korist obdolženca.
Predlagatelj lahko vloži ugovor tudi v škodo obdolženca.

162. 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.

(7) Za ugovor se glede njegove vsebine uporablja določba
190. člena tega zakona, glede števila izvodov pa določba
četrtega odstavka 188. člena tega zakona.
(8) Če je bil ugovor vložen pravočasno, sodnik, ki vodi postopek. razveljavi odločbo o prekršku in nadaljuje redni postopek.

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

(9) Če je bila odločba o prekršku izdana v skrajšanem
postopku (prvi odstavek tega člena) razveljavljena le na ugovor v obdolženčevo korist, nova odločba o prekršku ne sme
biti v škodo obdolžencu glede pravne presoje prekrška in
sankcije za prekršek.

163. člen
Ustna obravnava je javna. Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, lahko odloči, da se obravnava deloma ali v celoti opravi
brez javnosti, če to terja splošna korist ali razlogi morale.

Kazni za kršitev postopka

164. člen

167. 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.

(1) Priča ali izvedenec, ki brez opravičenega razloga noče
pričati oziroma opraviti izvedenskega dela, se kaznuje
z denarno kaznijo do 50.000 SIT.

165. člen

(3) Pritožba zoper odločbo o denarni kazni ne zadrži njene
izvršitve.

(2) Če tisti, ki je kaznovan po prejšnjem odstavku, ne plača
denarne kazni, lahko sodnik, ki vodi postopek, odredi, da se
kazen prisilno izterja.

(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.

168. člen
(1) Kdor se med postopkom kljub opominu nedostojno
obnaša ali ovira delo, se kaznuje z denarno kaznijo do 10.000
SIT.

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

(2) Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

Izdaja odločbe o prekršku v skrajšanem postopku

(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 kaznovati z denarno kaznijo.

166. člen
(1) Če temelji kaznovalni predlog na neposredni osebni ugotovitvi pooblaščene uradne osebe ali na uradnih podatkih in
če sodnik, ki vodi postopek o prekršku, na podlagi takega
predloga ter priloženih podatkov in drugih dokazov spozna,
da je obdolženec storil prekršek, lahko tudi brez zaslišanja
obdolženca izda odi.*: bo o prekršku.

Enajsto poglavje
ODLOČBA O PREKRŠKU
Izdaja odločbe o prekršku
169. člen

(2) Odločba o prekršku po določbah prvega odstavka tega
člena se lahko izda za prekrške, za katere je predpisana
denarna kazen ali kazenske točke v cestnem prometu.

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

(3) Odločba o prekršku se lahko izda ob pogojih iz prvega
odstavka tega člena tudi v primerih, ko je za prekršek predpisana poleg denarne kazni tudi kazen zapora, če sodnik ugotovi, da je treba glede na naravo prekrška, glede na okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen in glede na osebne
lastnosti obdolženca, izreči denarno kazen.

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

(4) Z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postopku, se
sme za vsak posamezni prekršek izreči posamezniku denarna
kazen do 100.000 SIT, pravni osebi denarna kazen do
1,000.000 SIT, samostojnemu podjetniku denarna kazen do
500.000 SIT, odgovorni osebi pa denarna kazen do 100.000
SIT.

170. člen

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

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

(3) O odvzemu predmetov po prejšnjem odstavku odloči
sodišče pred katerim je tekel postopek, v izreku odločbe. Če
v odločbi taka odločitev manjka, sodišče izda o tem posebno
odločbo.

171. člen

(4) Overjen prepis odločbe iz tretjega odstavka tega člena se
vroči tudi lastniku predmetov, če je ta znan.

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

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

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

175. člen
(1) Z odločbo o prekršku, s katero se obdolženec spozna za
odgovornega, se izreče:

172. člen

1. za kateri prekršek se obdolženec kaznuje, dejanski stan
prekrška in predpis o prekršku;
2. kazen, ki se izreče obdolžencu;
3. kazni za posamezne prekrške ter enotna kazen, če gre za
steK prekrškov;
4. odločitev o opominu;
5. odločitev o varstvenih ukrepih in o odvzemu premoženjske
koristi;
6. odločitev o vzgojnem ukrepu;
7. odločitev o vštetju pridržanja oziroma pripora:
8. odločitev o vštetju že začetega izvrševanja varstvenega
ukrepa, ki traja določen čas;
9. odločitev o stroških postopka;
10 odločitev o premoženjskopravnem zahtevku.

(1) Pisna odločba o prekršku mora imeti uvod, izrek in obrazložitev.
(2) Uvod odločbe o prekršku obsega naziv sodišča, ki jo je
izdalo, ime in priimek sodnika, ki je izdal odločbo o prekršku,
ime in priimek obdolženca in zagovornika, firmo oziroma ime
in sedež obdolžene pravne osebe ter prekršek, ki je predmet
postopka.
(3) Izrek odločbe 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 175. člena
oziroma izrek, da se postopek zoper obdolženca ustavi ter
podatke iz 173. člena tega zakona.

(2) V odločbi o prekršku se določi rok, v katerem je treba
plačati denarno kazen; navede se tudi opozorilo, da se bo
prisilno izterjala oziroma v primeru neizterljivosti spremenila
v zapor ter se navede tudi način, kako se bo denarna kazen
spremenila v zapor.

173. člen

(3) Če je izrečen odvzem predmetov, je treba v odločbi o prekršku tudi določiti, kako je treba ravnati z vzetimi predmeti.
Če odvzem predmetov ne obsega tistih predmetov, ki so bili
zaseženi po 159. členu tega zakona, je treba v odločbi o prekršku odrediti, naj se ti predmeti vrnejo glede na okoliščine
zadeve lastniku ali tistemu, ki so mu bili odvzeti.

(1) Odločba o prekršku, s katero se postopek ustavi, se izda:
1. če dejanje ni prekršek;
2. če je bil obdolženec za isti prekršek že pravnomočno
kaznovan ali je bil postopek zanj ustavljen, razen če je bil
ustavljen, ker je kaznovalni predlog podal neupravičeni predlagatelj (prvi, drugi in tretji odstavek 108. 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 ali če obdolžena
pravna oseba preneha;
7. če je v zakonu določeno, da se storilec ne kaznuje za
prekršek;
8. če so podane okoliščine, ki po tem zakonu izključujejo
odgovornost za prekršek;
9. če obstojijo druge okoliščine, ki izkl|učujejo postopek
o prekršku.

(4) Posebno odločbo o odvzemu predmetov iz drugega
odstavka 174. člena tega zakona izda sodišče, pred katerim je
tekel postopek, če o tem dotlej ni bilo odločeno.
176. člen
V obrazložitvi odločbe 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 odmeri sankcij za prekrške, kot tudi podlage za
odločitev o stroških postopka, o premoženjskopravnem zahtevku ter o odvzemu premoženjske koristi.

(2) Sodišče ustavi postopek tudi, če predlagatelj postopka
umakne predlog. Predlog se lahko umakne do izdaje odločbe
oprekršku.
(3) O umiku kaznovalnega predloga mora sodišče v osmih
dneh obvestiti oškodovanca in ga poučiti, da lahko sam
v osmih dneh od sprejema sporočila nadaljuje postopek.

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

174. člen

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

(1) Predmeti, ki so bili zaseženi pred izdajo odločbe o prekršku (159. 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 vzamejo.

178. člen

(2) Predmeti, ki se po zakonu morajo vzeti, se vzamejo tudi
tedaj, kadar se postopek za prekrške ustavi ali ko se storilcu
prekrška izreče opomin, če to zahtevajo razlogi splošne varnosti ali razlogi morale.
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(1) Pomote v pisavi ali v številkah ali druge očitne pomote
v odločbi lahko popravi vsak čas po uradni dolžnosti ali na
predlog udeležencev postopka sodišče, ki je odločbo izdalo.
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(2) Popravke, ki so bili napravljeni potem, ko je bila odločba
udeležencem že poslana, je treba sporočiti udeležencem.

določbah tega zakona dolžni povrniti stroške postopka o prekršku.

Premoženjskopravni zahtevek

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

179. člen

182. člen

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

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

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

(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) 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.

(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.

180. člen

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

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

(5) Sodišče, ki vodi postopek o prekršku, sme oprostiti obdolženca. ki mu je bila izrečena sankcija, povrnitve stroškov
postopka iz drugega odstavka 181. člena, če bi bilo zaradi
plačila stroškov ogroženo njegovo vzdrževanje ali vzdrževanje tistih, ki jih je dolžan preživljati.

(2) Će se postopek konča z odločbo, s katero se obdolženec
spozna za odgovornega za prekršek, lahko sodišče z odločbo
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.

(6) Kdor vedoma vloži krivo prijavo o prekršku, plača stroške
postopka.
183. člen
(1) V odločbi o prekršku se določi, kdo plača stroške in
kolikšni so.

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

(2) Če za zagotovitev stroškov ni zadosti podatkov, se izda
pozneje o stroških postopka posebna odločba.
184. člen

Stroški postopka

(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, preložitev dejanja v postopku
o prekršku in druge stroške, ki so jih povzročili po svoji krivdi,
kot tudi ustrezen znesek povprečnine.

181. člen
(1) Stroški postopka o prekršku so izdatki, ki nastanejo v tem
postopku od njegovega začetka do konca in izdatki, nastali
v zvezi z zavarovanjem potrebnih dokazov pred sprožitvijo
postopka.

(2) O stroških iz prvega odstavka tega člena se odloči
s posebno odločbo.

(2) Stroški postopka so:

185. člen

1. izdatki za priče, izvedence, tolmače, oglede ter hišne in
osebne preiskave;
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.

(1)0 plačilu stroškov, ki nastanejo pri višjem sodišču, odloča
dokončno to sodišče v skladu z določbami 181. 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 v mejah zneskov, določenih s predpisom ministra za pravosodje, glede na trajanje in zamotanost
postopka ter glede na gmotne razmere tistega, ki jo mora
plačati.

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

(4) Stroški iz 1. do 4. točke drugega odstavka tega člena se
v postopku o prekršku izplačujejo vnaprej iz sredstev sodišča,
ki vodi postopek o prekršku, pozneje pa se izterjajo od
tistega, ki jih je po 182. členu tega zakona dolžan plačati.

Dvanajsto poglavje
PRITOŽBA

(5) Stroški za prevajanje v slovenski, italijanski ali madžarski
jezik, ki nastanejo z uporabo določb tega zakona o pravici
pripadnikov italijanske in madžarske narodna skupnosti do
uporabe svojega jezika, se ne zaračunajo tistim, ki so po

187. člen
(1) Zoper odločbo o prekršku se lahko vloži pritožba na višje
sodišče.
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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.

(2) Pritožbo v korist obdolženca lahko vložijo obdolženec
oziroma njegov zagovornik, njegov zakonec ali oseba, ki živi
z obdolžencem v dalj časa trajajoči življenjski 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,

192. člen

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

(1) Bistvena kršitev določb postopka o prekršku je podana:

(4) Č ie izrečen varstveni ukrep odvzema predmetov, ki niso
last i „dolženca. se sme lastnik predmetov pritožiti glede
izrek., o odvzemu predmetov.

1. če je v postopku sodelovala uradna oseba, ki bi morala biti
izločena (81. člen) ali je s pravnomočno odločbo bila izločena
(82. člen);
2. če je predlog za uvedbo postopka o prekršku podal nekdo,
ki ne more biti predlagatelj (prvi, drugi in tretji odstavek 108.
člena);
3. če obdolženec v postopku o prekršku ni bil zaslišan pred
izdajo odločbe o prekršku, razen v primerih iz drugega
odstavka 62. in prvega do četrtega odstavka 166. 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 in za pravice, da v svojem jeziku spremlja potek ustne
obravnave oziroma postopka (66. člen);
5. če je bila v nasprotju z zakonom izključena javnost ustne
obravnave (163. člen);
6. če sodišče ni popolnoma rešilo predmeta kaznovalnega
predloga;
7. če je bil zahtevek, podan v kaznovalnem predlogu prekoračen;
8. če se odločba 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;
9. če je bila z novo odločbo o prekršku, izdano po razveljavitvi
prejšnje odločbe, prekršena določba osmega odstavka 166.
člena in osmega odstavka 200. člena tega zakona;
10. če je izrek odločbe nerazumljiv, če nasprotuje sam sebi ali
razlogom odločbe; ali če odločba sploh nima razlogov, ali če
v njej niso navedeni razlogi o odločilnih dejstvih ali so ti
razlogi popolnoma nejasni ali v precejšnji meri s posebej
v nasprotju; ali če je o odločilnih dejstvih precejšnje nasprotje
med tem, kar se navaja v razlogih odločbe o vsebini listin ali
zapisnikov o izpovedbah v postopku in med samimi temi
listinami oziroma oziroma zapisniki.

(5) Zagovornik, zakonec ali oseba, ki živi z obdolžencem v dalj
časa trajajoči življeniski 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
odločbe vročen obdolžencu oziroma njegovemu zagovorniku.
(6) Pravico do pritožbe imajo tudi tisti, ki so bili kaznovani po
167. in 168. členu tega zakona.
188. člen
(1) Pritožba se poda v osmih dneh po vročitvi odločbe.
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, ki je bila ustno naznanjena, začne teči z dnem naznanitve, razen če je udeleženec
zahteval, da se mu pošlje prepis odločbe.
(3) Pritožba se vloži pisno ali se poda ustno na zapisnik pri
sodišču, ki je izdalo odločbo o prekršku.
(4) Pisna pritožba se vloži v zadostnem številu izvodov za
sodišče, ki vodi postopek, za predlagatelja, obdolženca in
zagovornika, da se jim vroči.
189. člen
(1) Obdolženec in predlagatelj se lahko odpovesta pravici do
pritožbe, če je bila odločba o prekršku razglašena v njuni
navzočnosti ali po prejemu odločbe 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.

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

190. člen

193. člen

(1) Pritožba mora obsegati navedbo odločbe, proti kateri je
podana in pritožnikov podpis; predlagateljeva pritožba pa še
predlog, naj se odločba razveljavi ali predlog, kako naj se
spremeni.

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 sprožen
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 predloga za uvedbo
postopka, 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 organ, ki
vodi postopek;
6. ali so bile prekršene določbe o vštetju pridržanja ali pripora.

(2) Pritožbe ni treba posebej utemeljevati, temveč zadostuje,
da pritožnik pove, zakaj ni zadovoljen z odločbo.
(3) Pritožnik sme v pritožbi navajati nova dejstva in nove
dokaze, vendar mora povedati razloge, zakaj jih ni navedel že
prej. Ko se sklicuje na nova dejstva, mora navesti dokaze,
s katerimi naj bi se ta dejstva dokazala; ko se sklicuje na nove
dokaze pa mora navesti dejstva, ki jih s temi dokazi želi
dokazati.
191. člen
Odločba o prekršku se sme izpodbijati;

194. člen

1. zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku;
2. zaradi kršitve materialnih določb tega zakona ali predpisa,
ki določa prekršek;
poročevalec, št. 30

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

ki je izdalo odločbo o prekršku. Lahko pa si od tega sodišča
preskrbi tudi poročilo o kršitvah določb postopka o prekršku.

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

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

195. člen

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

(1) Odločba o prekršku se sme izpodbijati zaradi odločitve
o kazni tudi tedaj, če z njo sicer ni bila prekoračena zakonita
pravica sodišča, ki vodi postopek (5. točka 193. člena), vendar
to sodišče ni pravilno odmerilo kazni glede na okoliščine, ki
vplivajo na to, ali naj bo kazen večja ali manjša.

(3) Višje sodišče zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi
odločbo sodišča prve stopnje, če ugotovi, da niso podani
razlogi zaradi katerih se odločba izpodbija in tudi ne takšne
bistvene kršitve postopka oziroma materialnopravnih določb
tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek, na katere je
treba paziti po uradni dolžnosti (prvi odstavek 196. člena).

(2) Odločitev o kazni se sme izpodbijati tudi zaradi tega, ker je
sodišče prve stopnje nepravilno uporabilo določbe o omilitvi
kazni, o opominu ali o nekaznovanju storilca, ali ker teh
določb ni uporabilo, čeprav so bili za to podani zakoniti
pogoji.

(4) Višje sodišče ugodi pritožbi in razveljavi odločbo 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 primera 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.

(3) Odločitev o varstvenem ukrepu ali o odvzemu premoženjske koristi se sme izpodbijati tudi, če sicer ne gre za kršitev
materialnopravnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa
prekršek (2. točka 191. člena), pač pa je sodišče prve stopnje
nepravilno izdalo to odločitev ali ni izreklo varstvenega
ukrepa oziroma odvzema premoženjske koristi, čeprav so bili
za to podani zakoniti pogoji.

(5) Če je podana bistvena kršitev določb postopka o prekršku
iz 8. točke prvega odstavka 192. člena tega zakona, se
odločba o prekršku sodišča prve stopnje ne sme razveljaviti,
če bi bila razveljavitev iz tega razloga samo v škodo obdolženca.

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

(6) Višje sodišče razveljavi odločbo o prekršku sodišča prve
stopnje tudi če odločba 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 odločbi o prekršku, zaradi česar misli, da je bilo
dejansko stanje zmotno in nepopolno ugotovljeno v obdolženčevo škodo.

(1) Višje sodišče preizkusi odločbo o prekršku v tistem delu,
v katerem se s pritožbo izpodbija, vendar mora vselej po
uradni dolžnosti preizkusiti:
1. ali je podana bistvena kršitev določb postopka o prekršku iz
1. do 3. in 7. do 10. točke prvega odstavka 192. člena tega
zakona;
2. ali je bila na škodo obdolženca prekršena materialna
določba zakona ali predpis, ki določa prekršek (193. člen).

(7) Višje sodišče ugodi pritožbi in spremeni odločbo o prekršku sodišča prve stopnje ali jo spremeni po uradni dolžnosti,
če ugotovi, da so bila odločilna dejstva v odločbi 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., 7. in 9. točke prvega odstavka 192. člena
tega zakona. Višje sodišče spremeni odločbo o prekršku
sodišča prve stopnje tudi, če spozna, da je treba pri odmeri
sankcij za prekrške oziroma odvzemu premoženjske koristi
drugače presojati upoštevane okoliščine.

(2) Če pritožba, ki je podana v korist obdolženca, ni posebej
utemeljena (drugi odstavek 190. člena), se višje sodišče omeji
na preizkus kršitev iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka in na
preizkus odločitve o sankcijah in odvzemu premoženjske
koristi.
197. člen
Na kršitev zakona iz 1. točke prvega odstavka 192. 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.

(8) Višje sodišče lahko spremeni odločbo sodišč^ 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 odločbo.

198. člen

(9) 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.

(1) Prepozno ali nedovoljeno pritožbo zavrže sodišče prve
stopnje.
(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.

(10) Če je pritožba vložena samo v korist obdolženca, se
odločba o prekršku ne sme spremeniti v škodo obdolženca
glede pravne presoje dejanja in sankcije za prekršek.

(3) Proti odločbi, s katero je bila prepozna ali nedovoljena
pritožba zavržena, ima pritožnik pravico do pritožbe na višje
sodišče. Sodišče prve stopnje pošlje pravočasno pritožbo
s spisom brez odlašanja višjemu sodišču.

201. člen
(1) Višje sodišče sme razveljaviti odločbo sodišča prve stopnje samo deloma glede posameznega prekrška ali posameznega obdolženca, če ugotovi, da so podani razlogi za razveljavitev iz četrtega in šestega odstavka 200. člena tega zakona in
se dajo posamezni deli odločbe izločiti brez škode za pravilno
odločitev.

199. člen
O navedbah v pritožbi, ki se tičejo novih dokazov in novih
dejstev, se lahko sodnik poročevalec prepriča preko sodišča,
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(2) Višje sodišče sme razveljaviti odločbo o prekršku sodišča
prve stopnje samo v odločitvi o varstvenem ukrepu odvzema
predmetov, ki niso last storilca prekrška, če je vložena pritožba lastnika predmetov (četrti odstavek 187. člena).

(3) Obnovo postopka lahko zahteva kaznovani oziroma njegov zagovornik. Po smrti osebe, ki je kaznovana za prekršek,
lahko vložijo zahtevo za obnovo postopka osebe iz drugega
odstavka 186. člena tega zakona.
(4) Če je pravna oseba, ki je kaznovana za prekršek, prenehalaobstajati, lahko vloži zahtevo za obnovo postopka pravna
oseba, ki je prevzela premoženje pravne osebe, kaznovane za
prekršek.

202. 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.

(5) Obnova postopka se sme zahtevati, čeprav je pravnomočna odločba o prekršku že izvršena, in ne glede na zastaranje.
(6) V primerih iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena se
dokaže s pravnomočno sodbo, da so bile omenjene osebe
spoznane za krive tistih kaznivih dejanj. Če se postopek zoper
te osebe ne more izvesti, ker so umrle, ali ker je podana
okoliščina, ki izključuje kazenski pregon, se smejo dejstva iz
1. oziroma 2.točke prvega odstavka tega člena dokazovati
tudi z drugimi dokazi.

203. 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 desetem odstavku 200. člena
tega zakona.

207. člen
(1) Zahteva za obnovo postopka ne odloži izvršitve odločbe,
glede katere se obnova zahteva; vendar pa lahko sodišče prve
stopnje, ki je pristojno za odločanje o zahtevi, odloži izvršitev,
dokler se ne odloči o obnovi postopka, če je mnenja, da bo
zahtevi za obnovo postopka ugodeno.

204. člen
(1) Za odločbo višjega sodišča o pritožbi se primerno uporabljajo določbe 172., 173. in 175. člena tega zakona, drugi
odstavek 177. člena in določbe 178. člena tega zakona.

(2) Če se obnova postopka dovoli, odloži sodišče, ki odloča
o obnovi postopka, izvršitev odločbe, za katero je dovolil
obnovo.

(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 sodišče prve stopnje, ki je pristojno za odločanje
o zahtevi za obnovo postopka spozna, da so razlogi, zaradi
katerih je v korist kaznovanega dovolilo obnovo postopka,
v korist kakšnega drugega storilca, pomagača ali napeljevalca, za katerega ni bila vložena zahteva za obnovo
postopka, ravna po uradni dolžnosti, kakor da bi bila taka
zahteva vložena.

(3) Če višje sodišče razveljavi odločbo 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 odločba o prekršku sodišča prve stopnje razveljavi
zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, je
treba navesti, v čem so pomanjkljivosti pri ugotovitvi dejanskega stanja.
205. člen

(4) V obnovljenem postopku odločba o prekršku ne more biti
spremenjena v škodo kaznovane osebe.
208. člen

V skladu z določbami tega poglavja zakona je treba reševati
tudi pritožbe zoper druge odločbe, izdane po tem zakonu.

(1) V zahtevi za obnovo postopka je treba navesti, iz katerega
zakonitega razloga se zahteva obnova in s katerimi dokazi so
podprta dejstva, na katera se zahteva opira. Če v zahtevi ni teh
podatkov, zahteva sodišče prve stopnje od vložnika zahteve,
naj jo v določenem roku dopolni.

Trinajsto poglavje
IZREDNA PfAVNA SREDSTVA

(2) Sodišče prve stopnje zavrže zahtevo za obnovo postopka,
če ugotovi na podlagi same zahteve in spisov prejšnjega
postopka, da jo je dala neupravičena oseba; ali da ni zakonitih
pogojev za obnovo postopka; ali da so bila dejstva in dokazi,
na katere se zahteva opira, navedeni že v kakšni prejšnji
zahtevi za obnovo postopka, ki je bila pravnomočno zavrnjena; ali da dejstva in dokazi očitno niso takšni, da bi se
mogla na podlagi njih dovoliti obnova postopka. Zahtevo za
obnovo postopka zavrže tudi, če vložnik zahteve za obnovo
postopka ni ravnal po zahtevi iz prvega odstavka tega člena.

Obnova postopka
206. člen
(1) Postopek za prekršek, ki je končan s pravnomočno
odločbo, se sme obnoviti v korist obdolženca:
1. če se dokaže, da temelji odločba o prekršku na ponarejeni
listini ali na krivi izpovedbi priče, izvedenca ali tolmača;
2. če se dokaže, da je do odločbe o prekršku prišlo zaradi
kaznivega dejanja sodnika ali druge uradne osebe, ki je odločala ali sodelovala v postopku;
3. če se ugotovi, da je bil obdolženec za isto dejanje že
kaznovan v postopku o prekršku ali v kazenskem postopku;
4. če se navedejo nova dejstva ali predložijo novi dokazi, ki bi
pripeljali sami zase ali v zvezi s prejšnjimi dokazi do ustavitve
postopka ali uporabe predpisa, ki je za kaznovanega milejši,če bi bili navedeni in znani v prejšnjem postopku.

(3) Če sodišče prve stopnje ne zavrže zahteve za obnovo
postopka, razišče dejstva in preskrbi dokaze, na katere se
sklicuje zahteva. Na podlagi uspeha opravljenih dopolnitev
ugodi zahtevi in dovoli obnovo postopka ali pa zahtevo za
obnovo postopka zavrne.

(2) Obnovo postopka je mogoče zahtevati v enem letu od
vročitve pravnomočne odločbe o prekršku.

(1) Za novi postopek, ki teče po dovolitvi obnove postopka,
veljajo iste določbe, kakor na prvi stopnji. Če se novi posto-
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209. člen
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pek ustavi, razveljavi sodišče prve stopnje tudi prejšnjo
odločbo o prekršku.
(2) Če se novi postopek ne ustavi, izreče sodišče prve stopnje
v novi odločbi o prekršku, da se prejšnja odločba deloma ali
v celoti spremeni, ali pa da ostane V' veljavi.

1. zaradi kršitve materialne določbe tega zakona ali predpisa,
ki določa prekršek;
2. zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku iz 1., 2.
in 7. do 9. točke prvega odstavka 192. člena tega zakona;
3. zaradi drugih bistvenih kršitev določb postopka o prekršku,
če so te kršitve vplivale na zakonitost odločbe.

210. člen

216. člen

Zoper odločbo, izdano o zahtevi za obnovo postopka in zoper
odločbo izdano v obnovljenem postopku, je dovoljena pritožba.

Državni tožilec Republike Slovenije sme ne glede na določbi
214. in 215. člena tega zakona vložiti zahtevo za varstvo
zakonitosti zoper vsako pravnomočno odločbo, če je prekršen ta zakon ali predpis, ki določa prekršek.

Izredna omilitev kazni

217. člen

211. člen

(1) Zahtevo za varstvo zakonitosti smejo vložiti kaznovani
posameznik in kaznovana pravna oseba, njun zagovornik in
državni tožilec Republike Slovenije.

Omilitev pravnomočno izrečene kazni je dovoljena, če se po
pravnomočnosti odločbe o prekršku pokažejo okoliščine, ki
jih ni bilo, ko se je odločba izrekala, ali so bile, pa se žanje ni
vedelo, ki pa bi očitno pripeljale do milejše kazni.

(2) Državni tožilec Republike Slovenije sme vložiti zahtevo
tako v škodo kot v korist kaznovanega posameznika ali kaznovane pravne osebe.

212. člen

(3) Kaznovani posameznik, kaznovana pravna oseba in njun
zagovornik smejo vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti v roku
petnajstih dni od dneva, ko je kaznovani posameznik ali
kaznovana pravna oseba prejela odločbo organa druge
stopnje.

(1) Izredno omilitev kazni smejo zahtevati kaznovani in njegov
zagovornik kakor tudi osebe, ki imajo pravico pritožbe zoper
odločbo o prekršku v obdolženčevo korist (drugi odstavek
187. člena).
(2) Zahteva za izredno omilitev kazni ne zadrži izvršitve kazni;
sodišče prve stopnje pa lahko odloči, da vložena zahteva
zadrži izvršitev kazni do odločitve višjega sodišča.

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

213. člen
219. člen

(1) Zahteva za izredno omilitev kazni se poda pri sodišču prve
stopnje, ki je izdalo odločbo o prekršku.
(2) Sodišče prve stopnje zavrže zahtevo, če jo poda nekdo, ki
nima te pravice.

V postopku za varstvo zakonitosti se smiselno uporabljajo
določbe 420. do 426. člena zakona o kazenskem postopku.

(3) Sodišče za prekrške prve stopnje razišče, ali so podani
razlogi za omilitev, nato pa pošlje spis s svojim obrazloženim
mnenjem višjemu sodišču v odločitev.

Štirinajsto poglavje
POSTOPEK PROTI MLADOLETNIKOM

(4) Višje sodišče zavrne zahtevo, če spozna, da niso izpolnjeni
zakonski pogoji za izredno omilitev kazni. Če zahtevi ugodi
z odločbo spremeni odločbo o prekršku glede izreka o kazni.

220. člen

214. 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.

Zahtevo za varstvo zakonitosti je mogoče vložiti zoper
odločbo, izdano na drugi stopnji, če je:

221. člen

Zahteva za varstvo zakonitosti

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.

1. izrečena za prekršek kazen zapora, prepoved vožnje motornega vozila za čas nad tri mesece ali odstranitev tujca iz
države;
2. izrečena posamezniku oziroma odgovorni osebi denarna
kazen nad 100.000 SIT ali pravni osebi oziroma samostojnemu podjetniku denarna kazen nad 500.000 SIT;
3. izrečen varstveni ukrep prepovedi samostojnega opravljanja dejavnosti ali poklica, odvzem vozniškega dovoljenja,
objava sodbe, prepoved opravljanja določene dejavnosti, od
vzema predmetov v znesku nad 500.000 SIT ali je v takšnem
znesku odločeno o odvzeti premoženjski koristi.

222. člen
Za postopek o prekršku proti mladoletniku je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega mladoletnik stalno ali
začasno prebiva.
223. člen

215. člen

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

Zoper pravnomočno odločbo, izdano na drugj stopnji, se sme
vložiti zahteva za varstvo zakonitosti v naslednjih primerih:
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mladoletnik živi ter druge okoliščine, ki se tičejo njegove
osebnosti.

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

(2) Da se ugotove 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.

(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.

231. člen

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

V postopku o prekršku proti mladoletniku imajo pooblaščen
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 med postopkom predloge in opozarjati na dejstva in
dokaze, ki so pomembni za pravilno odločitev.

225. člen
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 kazen za prekršek predpisana v določenem
znesku.

232. 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.

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

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

(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.

(2) Sodišče, ki vodi postopek o prekršku proti mladoletniku,
lahko ustavi postopek, če med postopkom spozna, da ne bi bil
smotrno izreči mladoletniku niti kazni niti vzgojnega ukrepa.
V ta namen lahko zahteva poročila od mladoletnikovih staršev
oziroma skrbnika ter od drugih oseb in ustanov.

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

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se kaznovalni
predlog z odločbo zavrne. Odločba o zavrnitvi kaznovalnega
predloga in odločba 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.

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

234. člen
(1) Če sodišče izreče mladoletniku vzgojni ukrep, navede
v odločbi o prekršku samo, kateri ukrep mu izreče, ne izreče
pa, da je mladoletnik odgovoren za prekršek, glede katerega
je bil uveden postopek. V obrazložitvi odločbe opiše dejanje
in navede okoliščine, ki opravičujejo izrečeni vzgojni ukrep.

228. člen
(1) V postopku proti mladoletniku se odločba o prekršku ne
more izdati brez njegovega zaslišanja.
(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.

(2) Odločba, s katero se izreče mladoletniku denarna kazen,
mora biti izdana v obliki in s sestavnimi deli, ki so določeni
v 170. členu tega zakona.

229. člen

(1) Mladoletnik 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
denarna kazen.

235. 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.

(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.

230. 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
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236. člen
Zoper odločbo, s katero je mladoletniku izrečen vzgojni ukrep
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ali denarna Kazen, se lanKo osebe, ki imajo pravico do pritožbe zoper odločbo o prekršku, pritožijo v mladoletnikovo
korist tudi proti njegovi volji.

(6) Storilec, ki plača denarno kazen takoj na kraju prekrška ali
v roku osmih dni po vročitvi sklepa o prekršku ali izdaji
obvestila, plača le eno polovico denarne kazni, določene
v sklepu oziroma obvestilu.

237. člen

(8) Ugovor se poda ustno ali pisno priporočeno po pošti
organu, ki je izdal sklep o prekršku.

(1) Brez dovoljenja sodišča, 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.

(9) Ko organ prejme ugovor in če ugotovi, da je utemeljen
lahko sklep o prekršku odpravi in o tem obvesti prizadetega.
Če organ sklepa o prekršku ne odpravi, pošlje ugovor skupaj
s kaznovalnim predlogom in s sklepom o prekršku sodišču.

(2) Objaviti se sme samo tisti del postopka oziroma samo tisti
del odločbe, ki ga je sodišče, ki vodi postopek o prekršku,
dovolilo 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.

(10) Če se denarna kazen ne plača takoj na kraju prekrška, ali
če je tisti, ki je storil prekršek, ne plača v določenem roku, pa
ni vložil ugovora, se pošlje sklep o prekršku v izvršitev
organu, pristojnemu po zakonu o izvrševanju kazenskih
sankcij.

Petnajsto poglavje

(11) Če denarne kazni ni mogoče prisilno izterjati, predlaga
organ, ki je izdal sklep o prekršku, sodišču, da z odločbo
spremeni neizterjano denarno kazen v zapor (VARIANTNI
DODATEK: pri prekrških v cestnem prometu pa v kazenske
točke v skladu s 25. členom tega zakona).

IZREK DENARNE KAZNI S SKLEPOM O PREKRŠKU
238. člen
(1) Če gre za prekrške, za katere je predpisana denarna kazen
v določenem znesku (tretji in četrti odstavek 23. člena), izrečejo pooblaščene uradne osebe upravnih organov in organizacij, ki izvajajo javna pooblastila ali nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov, uredb, pravilnikov in odlokov, s katerimi so
določeni prekrški, in pooblaščene uradne osebe lokalnih
samoupravnih skupnosti denarno kazen s sklepom o prekršku.

Šestnajsto poglavje
POSTOPEK ZA ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI
239. člen
(1) Premoženjska korist, ki je bila dosežena s prekrškom, se
ugotavlja v postopku o prekršku po uradni dolžnosti.

VARIANTNI PREDLOG:

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

(1) Če gre za prekrške, za katere je predpisana denarna
kazen v določenem znesku (tretji odstavek 23. člena), izrečejo pooblaščene uradne osebe upravnih organov in organizacij, ki izvajajo javna pooblastila ali nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški,
denarno kazen s sklepom o prekršku.

(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.

(2) S sklepom o prekršku, določenim z zakonom ali z uredbo
vlade, se naloži plačilo predpisane denarne kazni, določi
število kazenskih točk v cestnem prometu, ki so predpisane
v višini do štirih kazenskih točk in odvzamejo predmeti iz
prvega odstavka 37. člena tega zakona, če njihova vrednost
ne presega 100.000 SIT. S sklepom o prekršku, določenim
s pravilnikom ministra ali z odlokom občine, se naloži plačilo
predpisane denarne kazn'.

240. člen
Sodnik, 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.
241. člen

VARIANTNI PREDLOG:

(1) Odvzem premoženjske koristi se izreče z odločbo o prekršku.

(2) S sklepom o prekršku se naloži plačilo predpisane
denarne kazni, določi število kazenskih točk v cestnem
prometu, ki so predpisane v višini do štirih kazenskih točk in
odvzamejo predmeti iz prvega odstavka 37. člena tega
zakona, če njihova vrednost ne presega 100.000 SIT.

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

(3) Sklep o prekršku obsega ime in priimek storilca, pravno
opredelitev prekrška, denarno kazen, odvzem predmetov in
potrdilo o plačani denarni kazni ali pravni pouk.

Sedemnajsto poglavje
POVRNITEV ŠKODE, REHABILITACIJA IN DRUGE PRAVICE
OSEB, KI SO BILE NEUPRAVIČENO KAZNOVANE, ALI JIM
JE BIL NEUPRAVIČENO IZREČEN VARSTVENI ALI
VZGOJNI UKREP, ALI JIM JE BILA NEUTEMELJENO VZETA
PROSTOST

(4) Za prekršek, ki ga je storil mladoletnik, se ne sme izdati
sklepa o prekršku.
(5) Storilcu prekrška, za katerega je predpisana samo denarna
kazen v določenem znesku, ki mu sklepa o prekršku ni
mogoče takoj vročiti, se namesto tega sklepa pusti obvestilo
o prekršku, ki obsega pravno opredelitev prekrška, denarno
kazen in pouk o roku in načinu plačila denarne kazni. Storilcu
prekrška, ki v tem roku denarne kazni ne plača, pošlje organ,
ki je izdal obvestilo o prekršku, sklep o prekršku.

242. člen
(1) Kdor je bil v postopku o prekršku kaznovan z zaporom, ali
mu je bila denarna kazen spremenjena v zapor (25. člen), ali
mu je bil izrečen varstveni ali vzgojni ukrep, ima pravico do
povrnitve škode, ki jo je utrpel zaradi neupravičenega kazno33
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vanja ali izrečenega ukrepa, če je bila pravnomočna odločba
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 ima tudi tisti, zoper katerega je bila odločba
o prekršku izvršena pred pravnomočnostjo.

člena 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 neupravičenost 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) Pravice do povrnitve škode iz prejšnjega odstavka nima
tisti, ki je s svojim krivim priznanjem ali kako drugače povzročil svoje kaznovanje oziroma izrek kakšnega drugega ukrepa,
razen če je bil v to prisiljen.

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

(3) Pri kaznovanju 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 odločba o ustavitvi postopka pravnomočna.

(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 primerno uporabljajo
določbe drugega in tretjega odstavka 242. člena tega zakona.

(5) Zahteva za povrnitev škode se vloži pri ministrstvu za
pravosodje.

247. člen
(1) Osebi, ki ji je zaradi neupravičenega kaznovanja 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 kaznovanja ali neutemeljenega odvzema prostosti izgubila.

243. člen
(1) Če ministrstvo za pravosodje s svojo odločbo zahtevo za
povrnitev škode v celoti zavrne ali pa če v treh mesecih ne
izda odločbe o njej, lahko oškodovanec uveljavlja svoj zahtevek s tožbo pri pristojnem sodišču. Če je bilo zahtevi ugodeno
samo deloma, lahko vloži tožbo glede ostanka.

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

(2) Dokler traja postopek iz prejšnjega odstavka, ne teče
zastaranje iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
(3) Tožba za povrnitev škode se vloži zoper Republiko Slovenijo.
244. člen

(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.

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

(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.

(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.

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

245. člen

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

(1) Pravico do povrnitve škode ima tudi:
1. kdor je bil pridržan, ni pa bil zoper njega sprožen ali
začetek postopek o prekršku ali je bil ta postopek pravnomočno ustavljen;
2. kdor je prestajal kazen zapora, če je bila v zvezi s postopkom o izrednem pravnem sredstvu izrečena krajša kazen
zapora, kot jo je že prestal, ali mu je bila izrečena denarna
kazen ali mu je bil namesto kazni izrečen opomin;
3. komur je bila zaradi napake ali nezakonitega dela sodišča
kakorkoli neutemeljeno vzeta prostost.

Tretji del
Osemnajsto poglavje
IZVRŠITEV ODLOČBE
249. člen

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

(1) Odločba, izdana v postopku o prekršku, se izvrši, ko
postane pravnomočna in ko za izvršitev ni zakonskih ovir.

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

(2) Odločba postane pravnomočna, ko je ni možno več izpodbijati s pritožbo.

246. člen

250. člen

(1) Če je bil primer, na katerega se nanaša neupravičeno
kaznovanje ali kakšen drug ukrep iz prvega odstavka 242.

(1) Odločba, s katero je pravnomočno izrečena denarna kazen
ali odločeno o stroških postopka ali prisojena odškodnina, se
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izvrši, ko preteče rok, ki je v njej določen za plačilo kazni,
stroškov postopka oziroma odškodnine.

255. člen
V Republiki Sloveniji so:

(2) Če se je obdolženec pritožil zoper odlobčo o prekršku, se
šteje ta rok od dneva, ko je bila kaznovanemu naznanjena
odločba višjega sodišča.

- sodišča za prekrške prve stopnje, ki imajo položaj okrajnih
sodišč;
- višje sodišče za prekrške.

251. člen
(1) Če obdolženi ne more dokazati identitete ali nima stalnega
prebivališča ali če bi se z odhodoma zaradi prebivanja v tujini
lahko izognil odgovornosti za hujši prekršek, lahko sodišče,
ki je odločbo o prekršku izdalo na prvi stcpnji, obenem
odloči, da se obdolženec pridrži, da se mu določi kraj bivanja
ali da se izterja denarna kazen, ne glede na pritožbo, če
spozna, da bi kaznovani lahko onemogočil izvršitev. Tako
lahko odloči sodišče tudi, če je obdolženec storil prekršek, za
katerega je bil kaznovan z zaporom, pa je podan utemeljen
sum, da bo prekršek ponovil.

256. člen
Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, veljajo za
sodišča za prekrške določbe prvega dela zakona o sodiščih in
določbe zakona o sodniški službi.
257. člen
(1) Pri sodiščih za prekrške prve stopnje se oblikujejo personalni sveti, ki so pristojni za oblikovanje mnenj o kandidatih,
ocene sodniške službe in druga opravila, ki se nanašajo na
kadrovske zadeve sodnikov sodišča za prekrške prve stopnje,
če zakon tako določa.

(2) Če sodišče izreče kazen zapora, sme odrediti, da se obdolženec pridrži oziroma, da ostane v pridržanju, če so podani
razlogi iz prejšnjega odstavka. Pridržanje sme trajati do pravnomočnosti odločbe, vendar največ petnajst dni.

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

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

258. člen

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

Imenovanje in razrešitev predstojnika sodišča za prekrške
prve stopnje predlaga predsednik višjega sodišča. Imenuje ga
minister za pravosodje po predhodnem mnenju sodnega
sveta.

(5) Če sodišče za prekrške izreče denarno kazen, lahko ob
pogojih iz prvega odstavka tega člena in če obdolženec te
kazni takoj ne plača, določi, da se takoj izterja, v primeru
neizterljivosti pa spremeni v zapor.

Pomočniki sodnikov

252. člen

259. člen

(1) Za izvrševanje kazni, varstvenih ukrepov, vzgojnih ukrepov
in ukrepa odvzema premoženjske koristi se uporabljajo
določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

(1) Za opravljanje pravnega dela ima sodišče potrebno število
pomočnikov sodnikov, ki sprejemajo na zapisnik vloge ter
izjave strank in pod vodstvom in po naročilu sodnika v posameznih zadevah zaslišujejo stranke, priče in izvedence ter
opravljajo druga dela po nalogu sodnika.

(2) Ministrstvo za pravosodje vodi evidenco pravnomočnih
odločb o prekrških.

(2) Pomočnik sodnika iz prejšnjega odstavka je lahko, kdor
izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja
v državnem organu, ima pridobljen strokovni naslov diplomirani pravnik in kot diplomirani pravnik opravljen strokovni
izpit za delavce v upravi ali strokovni izpit za sodnike za
prekrške.

(3) Način vodenja evidence iz prejšnjega odstavka predpiše
minister za pravosodje.
253. člen
(1) Kaznovani, ki je prestal polovico oziroma tretjino kazni
zapora, se lahko pogojno odpusti s prestajanj# kazni, če je iz
narave prekrška in iz njegovega obnašanja v zaporu mogoče
utemeljeno pričakovati, da ne bo ponovil prekrška.

(3) Pomočnike sodnikov imenuje predsednik oziroma predstojnik sodišča izmed oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka in imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na
pravnem področju.

(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če je bila
kaznovanemu izrečena kazen zapora do petnajstih dni.

260. člen

(3) O pogojnem odpustu odloča upravnik zapora.

Finančna sredstva za delo sodišča za prekrške prve stopnje se
zagotavljajo v okviru predračuna tega sodišča.

Četrti del
Devetnajsto poglavje
Pristojnost

PRISTOJNOST IN ORGANIZACIJA SODIŠČ ZA PREKRŠKE

261. člen

Splošne določbe

Sodišča za prekrške prve stopnje so pristojna:

254. člen

1. za odločanje o prekrških na prvi stopnji;
2. za odločanje o zahtevah za obnovo postopka o prekršku;
3. za opravljanje zadev pravne pomoči;
4. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa ta zakon.

(1) O prekrških odločajo na prvi stopnji in v .pritožbenem
postopku proti odločbam, izdanim na prvi stopnji, sodišča za
prekrške.
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262. člen

stopnje na pomanjkljivosti, ki jih je opazilo pri odločanju
o pravnih sredstvih.

Predsednik višjega sodišča odredi nujne zadeve, v katerih
sodišča opravljajo naroke in odločajo tudi v času od 15. julija
do 15. avgusta (83. člen zakona o sodiščih).

(2) Če se kažejo take pomanjkljivosti pri sodiščih za prekrške
prve stopnje, ki so večjega pomena sme višje sodišče za
prekrške opozoriti na take pomanjkljivosti vsa ali samo nekatera sodišča za prekrške.

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

Organizacija
270. člen

264. člen

V Republiki Sloveniji so naslednja sodišča za prekrške prve
stopnje:

Predstojnik sodišča za prekrške prve stopnje: 1. odloča o izločitvi sodnikov sodišč za prekrške prve stopnje in o izločitvi
drugih uradnih oseb;
2. opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon.

1. Sodišče za prekrške v Celju s sedežem v Celju;
2. Sodišče za prekrške v Kopru s sedežem v Kopru;
3. Sodišče za prekrške v Kranju s sedežem v Kranju;
4. Sodišče za prekrške v Krškem s sedežem v Krškem;
5. Sodišče za prekrške v Ljubljani s sedežem v Ljubljani;
6. Sodišče za prekrške v Mariboru s sedežem v Mariboru;
7. Sodišče za prekrške v Murski Soboti s sedežem v Murski
Soboti;
8. Sodišče za prekrške v Novi Gorici s sedežem v Novi Gorici;
9. Sodišče za prekrške v Novem mestu s sedežem v Novem
mestu;
10. Sodišče za prekrške na Ptuju s sedežem na Ptuju;
11. Sodišče za prekrške v Slovenj Gradcu s sedežem v Slovenj
Gradcu.

265. člen
Višje sodišče za prekrške je pristojno:
1. za odločanje o pritožbah proti odločbam izdanih po tem
zakonu na prvi stopnji;
2. za odločanje v sporih o pristojnosti med sodišči za prekrške
prve stopnje;
3. za odločanje o izločitvi predsednika Višjega sodišča za
prekrške;
4. za odločanje o zahtevah za izredno omilitev kazni;
5. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.
266. člen

271. člen

(1) Višje sodišče za prekrške odloča v zadevah iz 1. do 4. točke
prejšnjega člena tega zakona v senatu, ki ga sestavlja en
sodnik kot predsednik senata, sodnik - poročevalec in sodnik - član senata.

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

(2) V zadevah iz 5. točke prejšnjega člena odloča sodnik
posameznik. Če zakon določa, da zadeve opravlja senat, je ta
sestavljen po določbi prejšnjega odstavka.

- Sodišče za prekrške v Celju na oddelkih Laško, Mozirje,
Sloveniske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec;
- Sodišče za prekrške v Kopru na oddelkih Ilirska Bistrica,
Izola, Piran, Postojna in Sežana;
- Sodišče za prekrške v Kranju na oddelkih Jesenice, Radovljica, Škofja Loka in Tržič;
- Sodišče za prekrške v Krškem na oddelkih Brežice in
Sevnica:
- Sodišče za prekrške v Ljubljani na oddelkih Cerknica,
Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika in Zagorje ob Savi;
- Sodišče za prekrške v Mariboru na oddelkih Lenart in
Slovenska Bistrica;
- Sodišče za prekrške v Murski Soboti na oddelkih Gornja
Radgona, Lendava in Ljutomer;
- Sodišče za prekrške v Novi Gorici na oddelkih Ajdovščina,
Idrija in Tolmin;
- Sodišče za prekrške v Novem mestu na oddelkih Črnomelj
- Metlika in Trebnje;
- Sodišče za prekrške na Ptuju na oddelku Ormož;
- Sodišča za prekrške v Slovenj Gradcu na oddelkih Dravograd, Radlje od Dravi in Ravne na Koroškem.

(2) Na zunanjih oddelkih odločajo:

267. člen
Predsednik višjega sodišča za prekrške je pristojen:
1. za odločanje o izločitvi predstojnikov sodišč za prekrške
prve stopnje ter sodnikov višjega sodišča;
2. za podajanje predlogov za imenovanje in razrešitev 8 predstojnikov sodišč za prekrške prve stopnje;
3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.
268. člen
(1) Višje sodišče za prekrške na seji vseh sodnikov sprejema
načelna stališča, ki so pomembna za enotno uporabo tega
zakona in predpisov, ki določajo prekrške, ter za enotno
sodno prakso.
(2) Sejo skliče in vodi predsednik višjega sodišča za prekrške.

(3) Za območje sodnega okraja po tem zakonu se šteje
območje, ki je bilo do uveljavitve tega zakona določeno kot
območje temeljnega sodišča po 26. členu zakona o rednih
sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87, 24/
88 in Uradni list RS, št. 8/90), kolikor ta zakon ne določa
drugače.

(3) Za veljavno odločanje je potrebna navzočnost najmanj
dveh tretjin sodnikov višjega sodišča za prekrške.
(4) Odloča se z večino glasov vseh sodnikov višjega sodišča
za prekrške.
(5) Načelna stališča so obvezna za sodnike višjega sodišča za
prekrške in se lahko spremenijo samo na novi seji sodnikov.

(4) Za območje sodnega okraja Maribor se šteje območje, ki je
po drugem odstavku tega člena določeno za območje Temeljnega sodišča v Mariboru, razen območja občin Ptuj in Ormož,
ki se šteje za območje sodnega okraja Ptuj, in razen območja
občin Dravograd, Radlje ob Dravi in Ravne na Koroškem in
Slovenj Gradec, ki se šteje za območje sodnega okraja Slovenj Gradec.

269. člen
(1) Višje sodišče za prekrške opozori sodišča za prekrške prve
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(5) Za območje sodnega okraja Novo mesto se šteje območje,
ki je po drugem odstavku tega člena določeno za območje
Temeljnega sodišča v Novem mestu, razen območja občin
Brežice, Krško in Sevnica, ki se šteje za območje sodnega
okraja Krško.

(3) Prosta sodniška mesta sodnikov za prekrške, ki po prvem
odstavku tega člena nadaljujejo mandat, se razpišejo pet
mesecev pred iztekom njihovega mandata.
(4) Za sodnike za prekrške iz prvega odstavka tega člena se,
razen v primeru kandidature v trajno sodniško funkcijo, uporabljajo določbe dosedanjih predpisov, ki se nanašajo na
razrešitev sodnika za prekrške.

(6) Za območje sodnega okraja Koper se šteje tudi teritorialno
morje in plovila po določbi tretjega odstavka prejšnjega
člena.

277. člen

272. člen

(1) Sodniki za prekrške, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo funkcijo v državnih organih z imenom sodnik za prekrške
in v Republiškem senatu za prekrške imajo pravico pred
iztekom svojega mandata prijaviti kandidaturo za sodniško
mesto, ki ga zasedajo za izvolitev v trajno sodniško funkcijo.
Kandidaturo prijavijo ministrstvu, pristojnemu za pravosodje.

V Republiki Sloveniji je višje sodišče za prekrške s sedežem
v Ljubljani.
Peti del
Dvajseto poglavje

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da se sodnik za
prekrške odpove svojemu mandatu, zaradi česar se njegovo
sodniško mesto šteje za prosto in ga mora ministrstvo, pristojno za pravosodje, razpisati v petnajstih dneh po prejemu
kandidature sodnika, ki mora vsebovati vse sestavine, ki se po
določbah zakona o sodniški službi zahtevajo za prijavo na
prosto sodniško mesto.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
273. člen
(1) Sodišča za prekrške ustanovljena s tem zakonom začnejo
z delom z dnem uveljavitve tega zakona.

(3) Sodniku za prekrške iz prvega odstavka tega člena preneha sedanji mandat z dnem, ko državni zbor izvoli sodnika
na podlagi razpisnega postopka iz prejšnjega odstavka. Sodnik za prekrške iz prvega odstavka tega člena, ki ni izvoljen
v trajno sodniško funkcijo, ima pravice, ki so jih dosedanji
predpisi določali za sodnike za prekrške, ki niso bili ponovno
izvoljeni.
278. člen

(2) S tem dnem prenehajo z delom vsi organi, ki vodijo
postopek o prekrških na podlagi 258. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 2. člena zakona o začasni
ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za
prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS,
št. 82/94).

(1) Sodniki za prekrške, ki ne kandidirajo za izvolitev sodnika
s trajnim mandatom in dopolnijo 35 let (moški) oziroma 30 let
(ženske) pokojninske dobe. lahko do 31. decembra 1995 uveljavijo pravico do pokojnine s polno pokojninsko dobo, ne
glede na pogoje, ki so bili določeni za pridobitev pokojnine po
splošnih predpisih.

274. člen
(1) Sodišča za prekrške prve stopnje z dnem uveljavitve tega
zakona prevzamejo vse zadeve o prekrških, za katere so
krajevno pristojna po tem zakonu od:
-

dosedanjih sodnikov za prekrške;
carinarnic;
Republiškega deviznega inšpektorata;
Komisije za prekrške v zračni plovbi.

(2) Pokojnino izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije. Sredstva za razliko med pokojnino po
splošnih predpisih in predpisih po tem zakonu se zagotavljajo
iz državnega proračuna.

(2) Višje sodišče za prekrške z dnem uveljavitve tega zakona
prevzame vse zadeve Republiškega senata za prekrške.

279. člen
Sodniki sodišč za prekrške prve stopnje, ki so pred izvolitvijo
za sodnika po določbah tega zakona najmanj petnajst let
opravljali funkcijo sodnika za prekrške, pridobijo hkrati z izvolitvijo pravico do naziva svetnika sodišča za prekrške prve
stopnje in uvrstitve v ustrezni plačilni razred

275. člen
(1) Prve volitve članov personalnih svetov sodišč za prekrške
se razpišejo z dnem, ko pričnejo z delom sodišča za prekrške.
(2) Volitve se izvedejo po določbi 35. člena zakona o sodiščih.
(3) Do konstituiranja personalnih svetov po prvem odstavku
tega člena opravljajo funkcijo personalnih svetov sodniki
sodišč na zboru sodnikov.

280. člen
Strokovni, administrativno tehnični in drugi delavci, zaposleni
v državnih organih z imenom sodnik za prekrške in v Republiškem senatu za prekrške nadaljujejo z delom na sodiščih za
prekrške.

276. člen
(1) Sodniki za prekrške, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo funkcijo v državnih organih z imenom sodnik za prekrške
in v Republiškem senatu za prekrške dokončajo svoj mandat
na sodiščih za prekrške.

281. člen
Arhive nekdanjih sodnikov za prekrške prevzamejo sodišča za
prekrške prve stopnje, arhive Republiškega senata za prekrške pa višje sodišče za prekrške.

(2) Sodnika za prekrške, ki nadaljuje z delom na sodišču za
prekrške, uvrsti sodni svet za čas do izvolitve v trajno sodniško funkcijo oziroma do izteka mandata v plačilni razred, ki
ustreza dosedanji dolžini opravljanja funkcije sodnika za prekrške na sodišču za prekrške, na katerem nadaljuje delo, ob
smiselni uporabi določb zakona o sodniški službi glede
napredovanja sodnika.

282. člen
Poslovni prostori in oprema, ki so ob dnevu uveljavitve tega
zakona v uporabi sodnikov za prekrške postanejo last Republike Slovenije.
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283. člen

tega zakona, preneha, ko preteče najdaljši čas trajanja te
kazni, določen v tem zakonu (30. člen in drugi odstavek 33
člena).

Minister za pravosodje izda podrobnejša navodila v zvezi
s sklenitvijo in prenosom pisarniško - tehničnega in materialno-finančnega poslovanja ter o načinu prevzema zadev in
arhivov.

289. člen

284. člen

Izvrševanje vzgojnega ukrepa oddaje v disciplinski center za
mladoletnike, ki je bil izrečen mladoletniku pred uveljavitvijo
tega zakona, se ustavi.

Do izdaje 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 in 22/
86).

290. člen
(1) Kazenske določbe odlokov Vlade Republike Slovenije in
odlokov občinskih skupščin, je potrebno v enem letu po
uveljavitvi tega zakona uskladiti s tem zakonom.

285. člen
(1) Postopki o prekrških pred organi, ki vodijo postopek
o prekršku, ki do dneva uveljavitve tega zakona še niso bili
pravnomočno končani, se nadaljujejo kot postopki o prekrških pred sodišči za prekrške.

VARIANTNI DODATEK:

(2) Vsa opravljena dejanja in odločitve v postopku o prekršku,
ki še ni bil pravnomočno končan, se smiselno upoštevajo kot
dejanja in odločitve v postopku o prekršku po tem zakonu.

V zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, it. 72/93) se
črta sedemnajsta alineja drugega odstavka 21. člena.

290. a člen

291. člen

(3) Če je bila do uveljavitve tega zakona izdana pravnomočna
odločba, proti kateri je po določbah prej veljavnega zakona
dovoljena zahteva za sodno varstvo, pa ta odločba še ni bila
vročena osebam, ki imajo pravico do tega izrednega pravnega
sredstva, ali če teče rok za to izredno pravno sredstvo, ali pa
je bilo vloženo, pa o njem še ni bilo odločeno, se uporabijo
glede pravice do zahteve za sodno varstvo in glede postopka
določbe prej veljavnega zakona o prekrških.

Evidenco iz drugega odstavka 252. člena tega zakona vzpostavi ministrstvo za pravosodje v enem letu po uveljavitvi tega
zakona.
292. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
- zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/
90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), kolikor ni s tem
zakonom drugače določeno;
- 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;
- 14. člen zakona o carinski službi^Uradni list RS, št. 1/91 -I);
- 27. člen zakona o kreditnih poslih s tujino (Uradni list RS,
št. 1/91-1);
- 89. člen zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/
91-1);
- 40. člen zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni
list RS, št. 13/93, 66/93 in 7/94).

286. člen
Do uskladitve predpisov o prekrških, ki niso v skladu s tem
zakonom, se glede izrekanja kazni uporabljajo določbe tega
zakona, če so v predpisih določene kazni v nasprotju s tem
zakonom.
287. člen
Do uveljavitve novega zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
(252. člen) se za izvrševanje kazni, varstvenih ukrepov, vzgojnih ukrepov in ukrepa odvzema premoženjske koristi smiselno uporabljajo določbe petega, šestega in sedmega
odstavka 37. člena, 255. člena, 256. člena, 257. člena in 257.
b člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93).

(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v Republiki Sloveniji
preneha uporabljati 299. člen zakona o zračni plovbi (Uradni
list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89 in 29/90).
293. člen

288. člen

Ta zakon začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Izvrševanje kazni zapora, ki je bila izrečena pred uveljavitvijo
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strokovnjakov s področja prava o prekrških meni, da določanje prekrškov s pravilniki ni potrebno. Treba pa je dodati, da
tudi v veljavni ureditvi ta možnost ni predvidena, pa v praksi
v zvezi s tem ne prihaja do nobenih problemov.

Prvo poglavje — Temeljne določbe
To poglavje določa vsebino zakona, načelo zakonitosti, pravila za predpisovanje prekrškov in sankcij zanje in pravila
o veljavnosti prekrškov. Navedene določbe so nujno
potrebne, ker prekrškov ne določa samo zakon, temveč tudi
drugi predpisi. S temi določbami so določena pravila glede
določanja prekrškov in glede sankcij zanje.

Od odločitve o podpori osnovni ali variantni rešitvi je odvisna
tudi odločitev glede variantnega predloga 290. a člena, ki
predvideva črtanje 17. alineje drugega odstavka 21. člena
zakona o lokalni samoupravi. Poleg te določbe so od prej
navedene osnovne odločitve Državnega zbora odvisne tudi
rešitve v drugem odstavku 3. člena, v 6., 7., 23., 75., 78. členu
ter prvem in drugem odstavku 238. člena predloga zakona.
V primeru, da bi se zakonodajalec odločil za možnost predpisovanja prekrškov s pravilniki ministrov in z odloki občin, bi
bilo nujno iz zgoraj navedenih razlogov pri Vladi Republike
Slovenije ustanoviti ustrezno medresorsko komisijo ali
Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo zadolžiti za
pregled kazenskih določb v pravilnikih in občinskih odlokih
z vidika usklajenosti z obstoječo zakonodajo.

Prvi odstavek 3. člena določa, s katerimi predpisi je mogoče
določati prekrške. Po osnovnem predlogu so to: zakon,
uredba vlade, pravilnik ministra in odlok občine.
Odlok občine je v osnovni predlog uvrščen na podlagi zakona
o lokalni samoupravi, ki določa, da je ena od pristojnosti
občine tudi predpisovanje prekrškov in sankcij zanje.
Glede na to, da je predpisovanje prekrškov in sankcij zanje
tipična oblastna funkcija države, pa je predlagatelj v variantnem predlogu možnost določanja prekrškov omejil le na
zakon in uredbo vlade in prepušča Državnemu zboru odločitev o tem. Do navedenega variantnega predloga je predlagatelj prišel po analizi zakonskih rešitev v nekateri državah
Zahodne Evrope (priloga: primerjalnopravni oris), kakor tudi
preko analize prakse predpisovanja prekrškov z odloki občin
po veljavnem zakonu o prekrških.

Tretji odstavek 3. člena veže vsak predpis o prekršku na
pogoje, ki so določeni s tem zakonom, kar praktično pomeni,
da veljajo določbe prvega dela zakona za vsak prekršek ne
glede na to, v katerem predpisu je določen.
Zakon določa štiri vrste sankcij za prekrške: kazni, opomin,
varstvene ukrepe in vzgojne ukrepe. Med kaznimi pozna
zakon denarno kazen in kazen zapora (do 30 dni), ki sta glavni
kazni in se vedno predpišeta alternativno: stranske kazni so
kazenske točke v cestnem prometu, prepoved vožnje motornega vozila in odstranitev tujca iz države. Kazen zapora se
sme predpisati samo z zakonom za hujše kršitve, ki ogrožajo
življenje ali zdravje ljudi, ali zaradi katerih utegnejo nastati
druge hude posledice. Za prekrške pravne osebe in njene
odgovorne osebe ter za samostojnega podjetnika se ne sme
predpisati zapora.

Praksa sedanjih tako sodnikov za prekrške kot tudi Republiškega senata za prekrške v Ljubljani kaže, da določbe o prekrških v veljavnih občinskih odlokih praktično skoraj v celoti
določajo kot prekrške ravnanja, ki so kot taka sicer določena
v veljavnih zakonih. Zaradi tega prihaja do prekrivanja določb
o prekrških v odlokih z ustreznimi določbami v zakonih. Tako
je mogoče z uporabo republiških predpisov (in predpisov, ki
se v Republiki Sloveniji uporabljajo) obravnavati praktično
vse prekrške določene v posameznih odlokih. To še posebej
velja za odloke s področja javnega reda in miru, urejanja
cestnega prometa ter varstva okolja. Tak rezultat je dala tudi
vzorčna analiza (priloga), opravljena posebej za potrebe priprave besedila predloga zakona. Odlok o javnem redu in miru
Občine Nova Gorica določa 38 različnih prekrškov, pri čemer
se da 37 od njih skoraj v celoti opredeliti kot prekrške bodisi
po zakonu o prekrških zoper javni red in mir bodisi po naravovarstvenih in drugih zakonih, ki imajo kazenske določbe tako
razdelane, da so skoraj vsa dejanja v nasprotju z zakonskimi
intencijami določena kot prekrški.

Določbe o teritorialni veljavnosti prava o prekrških temeljijo
na enakih izhodiščih kot določbe kazenskega prava. Veljavnost predpisov o prekrških, ki jih izda občina, pa je omejena
na območje le-te.
Drugo poglavje — Prekršek In odgovornost zanj
Prekršek opredeljuje zakon kot kršitev javnega reda, ki je
določena z zakonom, uredbo vlade, pravilnikom ministra in
z odlokom občine (varianta: le zakon in uredba) in za katero je
predpisana sankcija za prekršek. Javni red kot najširši pogoj
življenja v družbi na kateremkoli področju in kot temelj državljanske discipline pokriva kot posebna vrednota vsa področja
družbenega življenja in življenja posameznika in obsega torej
vsa področja, na katerih utegne prihajati do kršitev.

Številni odloki podrobno urejajo parkiranje na mestnem
območju. Reševanje zadev o takih prekrških pri Republiškem
senatu za prekrške pa kaže, da praktično ni bilo primera, kjer
storjeni prekršek ne bi bilo mogoče opredeliti bodisi po
zakonu o temeljih varnosti cestnega prometa bodisi po
zakonu o varnosti cestnega prometa. Tudi sicer ima zakon
o temeljih varnosti cestnega prometa nekaj tako splošnih
določb, da je praktično mogoče kakršnokoli nepravilno ravnanje v cestnem prometu opredeliti kot prekršek. Glede mirujočega prometa so to določbe o parkiranju, glede posameznih
premikov v prometu določilo 38. člena z ustreznim kazenskim
določilom, glede kršitve prometnih znakov 150. člen in
ustrezna kazenskadoločba.

Takšna formalno-materialna opredelitev prekrška omogoča
izključitev obstoja prekrška pri tkim. bagatelnih prekrških
(drugi odst. 7. člena), pri katerih lahko pristojni organ ustavi
postopek, če ugotovi, da je šlo za prekršek majhnega pomena.
Predlog zakona opredeljuje tudi termin hujši prekršek, ki ni
izrecno definiran, pojavlja pa se v povezavi z instituti kot so
kazen zapora, višja denarna kazen, pridržanje, itd. Pri tem gre
za kršitve predpisov na posebej zavarovanih področjih, ki so
zaradi objektivnih okoliščin (ogrožanje življenja ali zdravja
ljudi, nastanek drugih hudih posledic, nastanek velike premoženjske škode, velike protipravne premoženjske koristi) ali
subjektivnih okoliščin (naklep, namen storilca) posebej hude.

Z odločitvijo za variantni predlog pristojnosti lokalnih skupnosti ne bi bile ogrožene, odstranila pa bi se prenormiranost
in nepreglednost predpisov, ki določajo prekrške oziroma
sankcije za prekrške, ki bi bila z rastjo števila občin vedno
večja. Poleg tega pa bi se povečala pravna varnost državljanov, saj je težko zahtevati, da bi morali, na tako majhnem
območju kot je Slovenija poznati tako veliko število pravnih
ureditev prekrškov in njih sankcioniranja.

Instituti, ki jih pozna kazensko pravo kot so silobran, skrajna
sila, prištevnost, dejanska in pravna zmota, poskus, udeležba,
način, čas in kraj storitve prekrška so opredeljeni skladno
s spoznanji kazenskopravne stroke in skladno z določbami
kazenskega zakonika.

Predlagatelj je pri pripravi variantnega predloga proučil tudi
potrebo po določanju prekrškov s pravilniki ministrov. Večina
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Posebnosti se nanašajo na probleme odgovornosti za prekršek. Zakon sprejema stališče, ki je v pravu o prekrških prevladujoče, namreč, da za odgovornost za prekršek zadošča
malomarnost kot temeljna oblika odgovornosti za prekršek;
odgovornost za naklep mora biti v prekršku posebej označena. Zakon posebej opredeljuje odgovornost pravnih in
odgovornih oseb in samostojnega podjetnika za prekršek.

posebej določa višino denarne kazni, izrečene s sklepom
o prekršku na podlagi pravilnika ministra ali odloka občine;
v šestem odstavku pa dodaja, da so denarne kazni, plačane za
prekrške, določene z odlokom občine (za razliko od drugih, ki
so prihodek države) prihodek občine.
V zvezi s spremembo denarne kazni v (nadomestni) zapor,
sprejema zakon že sedaj veljavno rešitev, ki je v tem, da se
denarna kazen najprej izterja prisilno, in šele, če to ni
mogoče, se spremeni v zapor. Taka rešitev je erraka kakor
v kazenskem pravu in bolje zagotavlja varstvo pravic posameznika. Kot variantni predlog je pri prekrških v cestnem
prometu predvidena namesto prisilne izterjave sprememba
v kazenske točke.

Ker se v novi področni zakonodaji praktično vsa kazniva
ravnanja, ki so bila prej opredeljena kot gospodarski prestopki, opredeljujejo kot prekrški in se tako med prekrške
glede pravnih in pogosto tudi dejanskih vprašanj uvrščajo
težja kazniva ravnanja, je bilo treba dosedanjo ureditev
postopka delno spremeniti. Najpomembnejša novost je predlog, da bi kaznovalne predloge proti pravnim in odgovornim
osebam vlagal na sodišču le pristojni državni tožilec, ki bi imel
poprej možnost razjasniti dejansko stanje z zahtevo predlagatelju po dodatnih obvestilih in dokazih ali s predlogom
sodišču, da opravi posamezna preiskovalna dejanja. Tako bi
zagotovili, da bi sodišče obravnavalo dovolj pretehtane kaznovalne predloge. Podobno funkcijo ima državni tožilec že
doslej, ko preganja pravne in odgovorne osebe zaradi gospodarskih prestopkov.

Najnižja mera kazni zapora je en dan najvišja pa 30 dni. Te
gornje meje ni mogoče prekoračiti.
Med stranskimi kaznimi uvaja zakon novost za cestnoprometne prekrške - kazenske točke v cestnem prometu. Le-te
se lahko predpišejo za posamezne prekrške v razponu od 1 do
18. Ukrepe, ki se bodo uvedli na podlagi določenega števila
zbranih kazenskih točk, predvideva predlog zakona o varnosti
v cestnem prometu in se bodo predvidoma izrekali v upravnem postopku.

Načelo enotnosti postopka, ki pomeni, da se začne in vodi
enoten postopek proti pravni in odgovorni osebe, je v predlogu delno okrnjeno z določbo, da se v primeru, ko zaradi
pravnih ali dejanskih razlogov ni mogoče voditi postopka
zoper odgovorno osebo, postopek vodi le zoper pravno
osebo. Tako bo olajšano vodenje postopka zoper pravno
osebo tedaj, ko se odgovorne osebe ne da ugotoviti, je
odsotna ali so drugi razlogi, ki onemogočajo postopek proti
njej. Sedaj predpisana stroga enotnost postopka, ki je značilna tudi za postopke zaradi gospodarskih prestopkov,
bistveno vpliva na hitrost postopkov, pogosto pa je treba
postopek zoper pravno osebo ustaviti, ker ni mogoče ugotoviti njene odgovorne osebe.

Druga stranska kazen, prepoved vožnje motornega vozila se
sme izreči storilcu prekrška zoper varnost javnega prometa
v času od enega meseca do enega leta. Z uvedbo te kazni kot
stranske kazni zakon upošteva premik v doktrini prava o kaznovalnih sankcijah nasploh, namreč, da je primerno predvideti nekatere sankcije, ki so doslej obstajale samo kot varnostni (oz. varstveni) ukrepi ob drugačnih pogojih tudi kot
kazni (oziroma kazni za prekrške). Podobna ugotovitev velja
tudi za stransko kazen odstranitve tujca iz države (od šest
mesecev do petih let), ki ga sedanje pravo pozna kot varstveni
ukrep.
Odmera kazni za prekrške ter instituti, ki so z njo povezani
(omilitev kazni in odmera pri steku prekrškov) so opredeljeni
v skladu s pravili teh institutov v kazenskem pravu.

Predlog vsebuje tudi novost glede odgovornosti pravne
osebe. Ta bo odgovorna za prekršek, če izhaja prekršek iz
njenega načrtovanega delovanja ali je storjen po nalogu njenih organov ali če njeni organi ali člani niso s potrebno
vestnostjo nadzirali ukrepanja osebe, ki je ravnala v njenem
imenu in za njen račun. Torej ne gre za čisto objektivno
odgovornost pravne osebe. Enako je opredeljena tudi odgovornost samostojnega podjetnika, ki zaposluje delavce. Kot
novost v tem zakonu prinaša predlog še varstvena ukrepa
objave odločbe in prepovedi opravljanja določene dejavnosti
pravni osebi, ki ju sedaj v podobni obliki pozna zakon
o gospodarskih prestopkih, predlagana pa sta tudi v predlogu
zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja.
Končno se razširja odgovornost tujih pravnih oseb s tem, ko
po predlogu odgovarja tuja pravna oseba za vsak prekršek,
katerega stori na ozemlju Republike Slovenije. Doslej je bila
namreč odgovorna le, če je imela v naši državi svoje predstavništvo.

Poleg kazni je v to poglavje vključen tudi opomin kot sankcija
opominjevalne narave, ki bi jo bilo mogoče pri prekrških kot
lažji vrsti kaznivih ravnanj pogosteje uporabljati.
Četrto poglavje — Varstveni ukrepi
Zakon določa za posameznika naslednje varstvene ukrepe:
odvzem predmetov, začasni odvzem motornega kolesa in
kolesa z motorjem, prepoved opravljanja poklica in odvzem
vozniškega dovoljenja, za pravne osebe pa objavo odločbe
o prekršku in prepoved opravljanja določene dejavnosti.
Zakon postavlja načelo, da se smejo izreči samo tisti varstveni
ukrepi, ki jih določa ta zakon in le ob pogojih, ki so določeni
s tem zakonom - drugi zakoni torej ne morejo določati
drugih varstvenih ukrepov, pa tudi ne drugačnih pogojev za
njihovo izrekanje. S tem je tudi v pravu o prekrških dosledno
izpeljano načelo zakonitosti kazenskih sankcij (nulla poena
sine lege praevia).

Tretje poglavje - Kazni za prekrike In opomin
Med kaznimi je denarna kazen določena kot temeljna kazen,
ki se predpiše v razponu ali v določenem znesku, njena višina
pa je določena različno glede na to, za katero skupino storilcev gre: posameznika; pravno osebo; odgovorno osebo; ali
za samostojnega podjetnika. Zakon predvideva tudi možnost,
da zakonodajalec z zakonom predpiše do trikrat višjo
denarno kazen za prekrške z določenih področij, če gre za
prekrške, ki so po objektivni plati (velika premoženjska škoda,
velika protipravna premoženjska korist) ali po subjektivni plati
(naklep oziroma namen storilca) posebej hudi.

Varstvena ukrepa odvzema predmetov in prepovedi opravljanja poklica sta opredeljena v okviru pogojev, ki so za tak
ukrep določeni v kazenskem pravu, upoštevajoč pri tem, da
gre pri prekrških za kršitve, ki so milejše /fot kazniva dejanja.
Prepovedi opravljanja poklica ustreza pri pravni osebi ukrep
prepovedi opravljanja določene dejavnosti.
Odvzem vozniškega dovoljenja kot varstveni ukrep sme
sodišče za prekrške izreči storilcu prekrška zoper varnost
javnega prometa, če spozna, da bi storilčeva nadaljnja udeležba v javnem prometu pomenila nevarnost za javni promet
zaradi njegove nesposobnosti za varno upravljanje z motornimi vozili. Ukrep je zamišljen analogno varnostnemu ukrepu
enake vsebine, je pa krajši po trajanju (od treh mesecev do
enega leta); namenjen je takšnim storilcem prekrškov zoper
varnost javnega prometa, pri katerih obstaja nevarnost, da bi

V osnovnem predlogu 23. člena predlog zakona v prvem
odstavku posebaj določa, da se denarna kazen za prekršek,
določen v pravilniku ministra ali v odloku občine, lahko predpiše le v določenem znesku; v tretjem odstavku predlog
zakona določa predpisovanje denarne kazni za prekršek določen z zakonom ali z uredbo Vlade, ki se izreče s sklepom
o prekršku in najvišji možni znesek le-te; v četrtem odstavku
poročevalec, št. 30
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odgovorne osebe, znaša ta rok dve leti (po variantnem predlogu tri leta). Ta zastaralni rok je tkim. relativni zastaralni rok,
med potekom katerega lahko pride do pretrganja ali zadržanja zastaranja, kar oboje povzroči, da se potek zastaralnega
roka podaljša. Zato je določen tudi absolutni zastaralni rok, ki
je dvakrat daljši od relativnega (torej dve oziroma štiri ali šest
let). Po preteku tega roka postopek za prekršek oziroma
izvršitev sankcije, izrečene v odločbi o prekršku, ni več mogoča.

ponavljali prekrške te vrste in s tem ogrozili varnost javnega
prometa (npr. alkoholiki, narkomani).
Peto poglavje - Odvzem premoženjske koristi,
pridobljene s prekrškom
Ta institut ureja predlog zakona kot ukrep posebne narave (ne
kot sankcijo za prekršek) in temelji na načelu, da nihče ne
more obdržati premoženjske koristi, pridobljene s protipravnim ravnanjem. Za odvzem zadošča, da sodišče za prekrške
ugotovi, da je bil prekršek storjen. Zakon določa obseg tega
ukrepa in način odvzema protipravne premoženjske koristi na
podlagi enakih izhodišč, kakršna so uveljavljena v kazenskem
pravu. Posebej je opredeljeno, da se na področju urejanja
cen, če je z zakonom tako določeno, namesto premoženjske
koristi odvzame razlika med predpisano in dejansko ceno.

DrugI del - Postopek o prekrških
Osmo poglavje — Temeljne določbe
V tem poglavju so določena temeljna načela, na katerih je
zgrajen postopek o prekršku. Poleg že prej v postopku o prekrških uveljavljenih temeljnih načel ugotavljanja materialne
resnice, proste presoje dokazov, pravice do zagovora in do
obrambe, varstva osebne svobode, poučevanja neukih strank
o pravicah v postopku, pravice do pritožbe in enotnosti
postopka o prekršku proti pravni in odgovorni osebi je
potrebno posebej omeniti kot novo vodilno načelo še domnevo nedolžnosti (60. člen). Podlaga na sprejem takega
načela je določba 27. člena Ustave Republike Slovenije. Posebej je treba omeniti tudi načelo hitrosti postopka (65. člen), pri
čemer prav potreba po hitrejšem postopku kot je kazenski
postopek, v katerem pa bodo še vedno polno spoštovane
človekove pravice in temeljne svoboščine, terja poseben
postopek o prekrških, kot posebni sodni kaznovalni postopek.

Šesto poglavje - Vzgojni ukrepi in kazni za mladoletnike
Obravnavanje otrok in mladoletnikov, ki so izvršili prekrške,
temelji v zakonu na predpostavki, da je potrebno zagotoviti
njihovo vzgojo in pravilen razvoj. Otroci (do 14. leta) zato ne
morejo biti subjekti prekrška, mladoletnikom pa se načeloma
izrekajo vzgojni ukrepi, izjemoma pa tudi denarna kazen.
Zakon uvaja tri vzgojne ukrepe za mladoletnike: ukor, navodila in prepovedi in nadzorstvo.
Navodila in prepovedi so na novo uveden ukrep, ki obsega
šest možnih oblik, ki med drugim obsegajo: opravičilo oškodovancu, opravljanje dela v korist humanitarnih organizacij,
opravljanje preskusa znanja prometnih predpisov in prepoved
vožnje vozila na motorni pogon (moped). Predlagatelj sodi, da
ta vzgojni ukrep bistveno razširja možnosti sodišč za prekrške
pri obravnavanju mladoletnikov, nalaga pa tudi dodatne
obveznosti organom socialnega varstva in organom za notranje zadeve. Ker gre za nov ukrep, bo potrebno za njegovo
izvajanje najprej izoblikovati primerna strokovna merila. Ob
tem je potrebno pripomniti, da Inštitut za kriminologijo pri
Pravni fakulteti v Ljubljani pripravlja raziskovalno nalogo, ki
bo zajela tako izvajanje tega vzgojnega ukrepa, kot tudi
podobnega ukrepa iz kazenskega zakonika Republike Slovenije.

V treh zaporednih določbah (66., 67. in 68. člen) so urejena
vprašanja jezika, ki ga uporabljajo sodišča za prekrške in
udeleženci v postopku tako pri uradnih dejanjih v postopku
o prekršku kot tudi udeleženci v postopku v svojih vlogah in
sodišča za prekrške v svojih odločbah in drugih pisanjih. Gre
za konkretizacijo določbe 62. člena in delno 64. člena Ustave
Republike Slovenije.
Deveto poglavje - Splošne določbe postopka
To poglavje obsega določbe o temeljnih procesnih pogojih,
o udeležencih v postopku o prekršku in o nekaterih splošnih
vprašanjih, ki se nanašajo na procesna vprašanja.

Ukrep nadzorstva je oblikovan tako, da obsega tako nadzorstvo staršev (oziroma oseb, ki jih nadomeščajo) kot tudi
nadzorstvo organa socialnega varstva. V zvezi s prekrški
mladoletnikov je nadzorstvo staršev smiseln ukrep, saj je
mogoče domnevati, da gre pogosto za mladoletnike, pri katerih je mogoče tudi z doslednejšim vzgojnim nadzorovanjem
staršev doseči njihovo prevzgojo, starši pa so sposobni in
imajo možnost takšno nadzorovanje izvajati.

Krajevna pristojnost sodišč za prekrške (74. do 79. člen) se pri
storilcih prekrška posameznikih, samostojnih podjetnikih in
pri tujih pravnih osebah, ki v Republiki Sloveniji nimajo svoje
podružnice, določa po kraju storitve prekrška, medtem, ko se
pri storilcih prekrška - domačih pravnih osebah in tujih
pravih osebah, ki imajo v Republiki Sloveniji podružnico,
ravna po sedežu domače pravne osebe oziroma podružnice
tuje pravne osebe. Tako določanje krajevne pristojne za prekrške pravnih oseb narekuje dosedanja praksa okrožnih
sodišč, ki obravnavajo gospodarske prestopke, kije pokazala,
da je postopek proti pravnim in odgovornim osebem mogoče
lažje in hitreje izvesti, če se krajevna pristojnost v teh zadevah
ravna po sedežu pravnih oseb. Glede na možnost, da je
mogoče prekrške storiti tudi s tiskom ali po radiu in televiziji,
je bilo treba tudi določiti, kako se določa krajevna pristojnost
sodišč v takih primerih.

Denarno kazen je mogoče izreči starejšemu mladoletniku, za
katerega se v postopku ugotovi, da je bil odgovoren za prekršek, ki ga je storil in ki je glede na svoje premoženjske
razmere (npr. zaposlitev) denarno kazen sposoben plačati.
Pod enakimi pogoji kot polnoletnemu je tudi mladoletniku (ki
ima začasno vozniško dovoljenje) mogoče izreči kazenske
točke v cestnem prometu.

V primeru, da je storilec prekrška vojaška oseba ali vojaški
obveznik, ki služi vojaški rok, je za vodenje postopka o prekršku pristojno sodišče, na katerega območju je poveljstvo
matične vojaške enote storilca.

Sedmo poglavje — Zastaranje
Zastaranje je splošno sprejet pravni institut, na podlagi katerega na področju kaznovalnega prava zaradi preteka določenega časa ni več mogoč pregon (oziroma izvedba postopka)
ali pa izvršitev sankcije. Dolžina zastaralnih rokov, ki tečejo
bodisi od časa storitve prekrška ali pa od dneva pravnomočnosti odločbe, je odvisna od teže predpisane kazni.

Določba devetega odstavka 74. člena, kot izjema od pravkar
omenjenih določb o krajevni pristojnosti, je potrebna, saj bi
sicer strogi pogoji, ki veljajo za pridržanje v postopku o prekršku, ter kratki roki, ki veljajo v postopku proti pridržanim
storilcem prekrškov, v dovolj pogostih primerih utegnili onemogočiti zakoniti in pravilni postopek o prekršku.

Ta splošna pravila veljajo za vsa kazniva ravnanja (torej za
kazniva dejanja, za gospodarske prestopke in za prekrške).
Ker gre pri prekrških za blažje kršitve, so zastaralni roki krajši.
Predloženi zakon predvideva enake zastaralne roke, kakršni
so veljali doslej, namreč eno leto, odkar je bil prekršek storjen
oziroma eno leto, odkar je odločba o prekršku postala pravnomočna. Če pa gre za prekrške pravne osebe ali njene

Variantna predloga v 75. in 76. členu sta povezana z morebitno odločitvijo o predpisovanju prekrškov s pravilniki ministrov in z odloki občin (3. člen). Med splošnimi določbami, ki
obravnavajo obdolženca in njegovo obrambo (83. do 87. člen)
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je posebej omeniti določbi četrtega in petega odstavka 83.
člena. Pri tem gre pri pridržanem obdolžencu v četrtem
odstavku za načelo varstva osebne svobode iz 19. člena
Ustave Republike Slovenije, ki je vsebovano tudi v tretjem
odstavku 56. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. Za morebitno kršitev določbe četrtega
odstavka tega člena pa so v petem odstavku predvidene
posledice. Glede na posebnosti postopka proti pravnim osebam in odgovornim osebam, je treba posebej urediti tudi
položaj in pravice teh oseb kot obdolžencev.

tudi tisto iz drugega odstavka 115. člena tega zakona, ki ga
odredijo organi za notranje zadeve alkoholizirani osebi, in ki
sme trajati največ 12 ur in tudi sicer vsako drugo pridržanje, ki
dejansko traja 12 ur ali manj, všteje v kazen zapora v dejanskem trajanju in v denarno kazen po ključu iz prvega odstavka
tega člena.
V četrtem odstavku 116. člena je pod določenimi pogoji
opredeljena pristojnost varnostnega organu v obrambnih
silah in vojaške policije glede privedbe in pridržanja storilca
prekrška, ki je vojaška oseba ali vojaški obveznik na služenju
vojaškega roka. V osnovnem besedilu pooblastila vojaške
policije glede privedbe in pridržanja vojaškega obveznika na
služenju vojaškega roka niso vezana na pogoje, ki jih zakon
predpisuje za privedbo in pridržanje druge vojaške osebe,
zato so pooblastila vojaške policije glede privedbe in pridržanja vojaškega obveznika večje kot glede drugih vojaških oseb.
V variantnem predlogu pa je položaj vojaškega obveznika na
služenju vojaškega roka glede pridržanja in privedbe izenačen z drugimi vojaškimi osebami.

88. člen določa, kdo je oškodovanec v postopku o prekršku
ter ureja njegov položaj in pravice v postopku. Opredelitev
oškodovanca je skladna z opredelitvijo oškodovanca v kazenskem postopku, sam položaj oškodovanca in njegove pravice
v postopku pa so prilagojene posebnostim postopka o prekršku.
Ostale določbe tega poglavja o pregledovanju spisov, vlogah
in zapisnikih, izdajanju in naznanitvi odločb, vročanju pisanj,
vabilih in rokih, so bolj tehnične narave. Rešitve glede teh
vprašanj pa so se izoblikovale v dosedanji praksi.

Določbe 120. do 128. člena o zasliševanju obdolženca so
dopolnjene s podrobnejšimi določbami o pisnem zagovoru, ki
ga je sedanji zakon sicer poznal, ni pa ga podrobneje uredil.
Pri tem je institut pisnega zagovora (ki ga sicer zakon
o kazenskem postopku ne pozna), kot dejavnik, ki tudi lahko
pripomore k skrajšanju postopka, še vedno potreben. Treba
pa ga je vsaj glede poučitve o pravicah, ki jih ima ob ustnem
zagovoru vsak obdolženec izenačiti z ustnim zagovorom.
Zaradi tega je predvidena določba, da mora sodišče ob zahtevi po pisnem zagovoru iz četrtega odstavka 120. člena tega
zakona, obdolženca poučiti o njegovih pravicah in dolžnostih
iz prvega in tretjega odstavka tega člena.

Deseto poglavje — Začetek in potek postopka
V določbah, ki govore o sprožitvi postopka o prekršku, kaznovalnem predlogu in postopku s kaznovalnim predlogom ter
o združitvi in izločitvi postopka (107. do 113. člen) zakon sicer
izrecno določa, da lahko vsakdo prijavi prekršek, vendar veže
sprožitev postopka na kaznovalni predlog pristojnega predlagatelja. Da ne bi vsako obvestilo policiji o nekem dogodku
štelo že kot prijava, je določeno, da mora prijava vsebovati
elemente iz tretjega odstavka 111. člena predloga zakona,
torej sestavine, ki se zahtevajo za subsidiarni kaznovalni predlog. Pri tem, v skladu z že uveljavljenimi rešitvami, predlog
zakona določa predlagatelje postopka o prekršku proti posamezniku in samostojnemu podjetniku, medtem ko je določba,
da sme postopek o prekršku proti pravni odgovorni osebi
predlagati le državni tožilec, novost. Takšno ureditev narekuje
predvsem potreba, da je kaznovalni predlog zoper pravne in
odgovorne osebe, če naj se zagotovi hiter in učinkovit postopek o prekršku, čim bolj popoten. To pa je, upoštevajoč
naravo teh kršitev, mogoče pričakovati le od organa, ki opravlja izključno funkcijo pregona kaznivih ravnanj. Povsem nova
je tudi določba 109. člena, ki določa načelo smotrnosti, saj
dopušča možnost, da predlagatelj ne vloži kaznovalnega
predloga, če na podlagi okoliščin primera presodi, da uvedba
postopka ne bi bila smotrna (4. točka drugega odstavka 109.
člena). Pri tem je določen rok tridesetih dni, v katerem mora
pristojni predlagatelj odločiti ali bo vložil kaznovalni predlog
ali ne. Zaradi varstva pravic oškodovanca, mora v primeru, da '
se odloči, da kaznovalnega predloga ne bo vložil, pristojni
predlagatelj o tem, na zahtevo, podano ob prijavi prekrška,
poleg prijavitelja obvestiti tudi oškodovanca, ki ni bil prijavitelj in ga poučiti, da lahko v določenem roku sam vloži
kaznovalni predlog. Zaradi take določbe (oškodovanec sam
ne more več nastopati kot originarni predlagatelj postopka
o prekršku, ampak le kot subsidiarni predlagatelj) niso vloga
oškodovanca in njegove pravice v postopku o prekršku dejansko v ničemer okrnjene.

V določbah 129. do 151. člena o zasliševanju prič, ogledu in
izvedencih so predlagane enake rešitve kot v sedaj veljavnem
zakonu o prekrških. Pač pa je v določbah o hišni in osebni
preiskavi (členi 152 do 158) potrebno sodiščem za prekrške
vrniti možnost da sama odrejajo tudi hišno preiskavo, ki je
organi za postopek o prekrških po sprejetju Ustave Republike
Slovenije niso imeli več, glede na to, da niso bili sodišča. Pri
tem je bilo treba urediti tudi vprašanja, kakšna je usoda
dokazov, pridobljenih ob preiskavi, opravljeni v nasprotju
z določbami tega zakona.
V določbah o prekinitvi postopka o prekršku (160. člen) in
o ustni obravnavi (161. do 165. člen) se predlaga enake rešitve
kot v sedanjem zakonu o prekrških. Posebej je treba omeniti
le, da neobveznost ustne obravnave pomeni enega najbistvenejših in najpomembnejših dejavnikov za večjo hitrost in
ekonomičnost postopka o prekršku.
Skrajšani postopek (166. člen) je urejen na novo. Ker bodo,
glede na novosprejeto področno zakonodajo, sodišča za prekrške obravnavala številne težje prekrške, je treba dati večje
možnosti za uporabo sumarnoga postopka, v katerem se
obravnavajo lažji prekrški, in na ta način razbremeniti sodišča
za prekrške. V skrajšanem postopku služijo temu cilju za
posamezne skupine obdolžencev povečani maksimumi
denarne kazni, do katerih je mogoče izreči kazen za prekršek
v skrajšanem postopku. Istemu namenu služi tudi možnost
izreči v tem postopku stranski kazni kazenske točke za prekrške v cestnem prometu in prepoved vožnje motornega vozila
do treh mesecev ter varstveni ukrep odvzema predmetov, če
njihova vrednost ne presega 100.000 tolarjev. Nadaljnja
novost skrajšanega postopka je drugačna ureditev pravice do
ugovora (ima jo tudi predlagatelj), kar naj tudi pripomore
k večji ekspeditivnosti postopka.

V določbah 112. in 113. člena je natančno določeno delo
sodnika v zvezi z vloženim kaznovalnim predlogom ter njegove odločitve o kaznovalnem predlogu. So plod dolgoletne
prakse dosedanjih sodnikov za prekrške in so se izkazale kot
dobre. Zato ni razlogov za njihovo spreminjanje, razen kolikor
gre za spremembe, ki jih narekujejo spremembe drugih
določb zakona o prekrških in spremembe redakcijske narave.

Ena/sto poglavje - Odločba o prekršku

Določbe od 114. do 119. člena opredeljujejo ukrepe za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti in za uspešno izvedbo
postopka o prekršku. V tretjem odstavku 116. člena pa je bilo
potrebno predvideti skrajšanje pridržanja s 24 na 12 ur, saj za
privod k sodišču za prekrške, glede na dežurno službo sodišč
in obstoječe prometne zveze, zadostuje tudi ta čas. Potrebno
je tudi na novo urediti vštevanje pridržanja v kazen zapora in
denarno kazen. Pri tem je predlagano, da se vsako pridržanje,
poročevalec, št. 30

Med predlaganimi rešitvami v poglavju o odločbi o prekršku
(členi 169 do 178) se posebej omenja le rešitev iz določbe 2.
točke prvega odstavka 173. člena, ki je potrebna, da bi se iz že
rešenih zadev o prekršku izvzeto zadeve, v katerih je tekel
postopek brez kaznovalnega predloga upravičenaga predlagatelja in torej sploh ni bilo razlogov za začetek postopka
o prekršku, in iz četrtega odstavka 174. člena, ki sledi rešitvi
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zakona o Kazenskem postopku v primeru, da iz odločbe
o prekršku izpade odločitev o odvzemu predmetov.

žena pritožba lastnika predmetov. V takem primeru je treba
ob utemeljeni pritožbi dopustiti delno razveljavitev odločbe
o prekršku, saj se z njo prav z ničemer ne posega v odločitev
o odgovornosti in kazni storilca prekrška. Tako možnost predvideva drugi odstavek 201. člena.

V določbah o premoženjsko pravnih zahtevkih (člena 179 in
180) niso predlagane kake nove rešitve.
V določbah o stroških postopka (členi 181 do 186) predlagatelj po posvetovanju s pravno stroko ni upošteval predloga, da
se med stroške postopka uvrstijo tudi stroški hrambe motornega kolesa in kolesa z motorjem, začasno odvzetega po 38.
členu zakona, in stroški hrambe drugih odvzetih predmetov.
Razlog za tako rešitev je dejstvo, da gre za stroške nastale
z izvrševanjem sankcije, izrečene za prekršek, in sodi njihovo
obravnavanje v zakon o izvrševanju kazenskih sankcij. Posebej pa je potrebno omeniti rešitev iz določb petega in šestega
odstavka 181. člena (stroški prevajanja), ki je potrebna glede
na določbe členov 66, 67 in 68 tega zakona (jezik v postopku
o prekršku). Ostale spremembe pomenijo le natančnejšo formulacijo sedaj veljavnih določb.

Ostale spremembe v tem poglavju pomenijo le natančnejše
oblikovanje določb veljavnega zakona o prekrških.
Trinajsto poglavje — Izredna pravna sredstva
V poglavju o izrednih pravnih sredstvih v postopku o prekrških je potrebno upoštevati nov status organov, ki vodijo
postopke o prekrških, saj bodo dobili položaj specializiranih
sodišč. Iz tega razloga jih je potrebno na stopnji izrednih
pravnih sredstev umestiti v celoten sodni sistem, v katerem
predstavlja Vrhovno sodišče Republike Slovenije sodišče, ki
je zadnja stopnja sodišč tudi glede Višjega sodišča za prekrške.
Glede ocene, katera izredna pravna sredstva bi sodila v okvir
stvarne pristojnosti Vrhovnega sodišča, je potebno upoštevati, da prekrški predstavljajo lažjo obliko kaznivih ravnanj,
zato je v primerjavi s kaznivimi dejanji potrebno omejiti obseg
zadev, ki v postopku za izredno pravno sredstvo pridejo pred
vrhovno sodišče.

Dvanajsto poglavje - Pritožba
Za to poglavje, ki celovito obravnava pritožbo kot edino redno
pravno sredstvo, je značilno, da sta pritožbena ?-fstopka
v kazenskem postopku in v postopku o prekrstu zelo
podobna, čeprav določene razlike, zaradi posebnosti
postopka o prekršku na prvi stopnji, še vedno obstajajo. Nekaj
manjših sprememb glede na veljavni zakon o prekrških je
posledica sprememb drugih določb zakona o prekrških, nekaj
pa je zgolj redakcijskih sprememb. Posebej pa je treba omeniti naslednje pomembnejše rešitve in prilagoditve zakonu
o kazenskem postopku:

Zahtevo za sodno varstvo, ki je predvidena v sedanjem
zakonu o prekrških, je potrebno kot izredno pravno sredstvo
izločiti iz postopka o prekršku, ker so organi za postopek
o prekršku sodni organi in sami predstavljajo organe za
sodno varstvo.
Obnova postopka bo kot izredno pravno sredstvo ostala
v zakonu v enaki obliki, kot je v sedanjem zakonu o prekrških.
Obnova postopka ni možna v škodo obdolženca, tako da je že
sedanja ureditev v skladu z določbo 31. člena Ustave Republike Slovenije.

Glede na specifičnost postopka o prekršku, predvsem glede
na določbe o takojšnji izvršitvi odločb o prekršku, je koristno
tudi predlagatelju postopka dati možnost odpovedi pravici do
pritožbe. To bistveno pripomoglo k hitrejšemu in pravilnejšemu reševanju pritožbe storilca prekrška, ki mu je določena
takojšnja izvršitev kazni. Zaradi navedenega se glede na sedanjo ureditev te materije predlaga drugačna rešitev v 189.
členu predloga tega zakona.

Zaradi zagotavljanja enotnosti kaznovalne politike pri prekrških je utemeljeno, da o izredni omilitvi kazni odloča Višje
sodišče za prekrške. Določbe o izredni omilitvi kazni so sicer
oblikovane tako kot v sedanjem zakonu o prekrških.

190. člen pa nalaga predlagatelju postopka preciznejši pritožbeni predlog, kot je bilo to določeno do sedaj. S tem je tudi
točneje določen okvir zakonitih in dovoljenih sprememb
odločbe o prekršku oziroma njene razveljavitve v primeru
pritožbe predlagatelja postopka.

Zahteva za varstvo zakonitosti je predvidena kot izredno
pravno sredstvo v rokah obdolženca in državnega tožilca,
tako kot je tudi v zakonu o kazenskem postopku. Pravni
temelj za vložitev tega izrednega pravnega sredstva pa je
nekoliko ožji kot v kazenskem postopku, saj gre za lažja
kazniva ravnanja. Predviden je za vse vrste kazni, le pri
denarni kazni je določena posebna meja višine te kazni, ki
omogoča vložitev zahteve za varstvo zakonitosti (2. točka 214.
člena). To izredno pravno sredstvo bo možno vložiti tudi ob
izreku varstvenih ukrepov, pri čemer je varstveni ukrep odvzema predmetov omejen z določeno višino vrednosti predmetov. Tudi pri možnosti vložitve omenjene zahteve ob odvzemu
premoženjske koristi je predvidena omejitev glede na višino
te koristi.

Pri določbi o bistvenih kršitvah določb postopka o prekrških
je treba posebej omeniti 8. točko prvega odstavka 192. člena.
Predlagano besedilo te točke pomeni razširitev absolutne
bistvene kršitve določb postopka o prekršku na vse dokaze, ki
so bili pridobljeni s kršitvijo z ustavo zagotovljenih človekovih
pravic in temeljnih svoboščin.
Določba petega odstavka 200. člena je novost, ki naj zavaruje
obdolženca, da se ne bi nekaj, kar je sicer v zakonu predvideno zaradi zavarovanja njegovih koristi, v konkretnem primeru obrnilo v njegovo škodo.

Razlogi za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti so glede na
kazenski postopek nekoliko omejene pri bistveni kršitvi
določb postopka o prekršku (2. točka 215. člena), saj so ostale
bistvene kršitve lahko upoštevane le tedaj, če so vplivale na
zakonitost odločbe (3. točka 215. člena).

Določbe šestega odstavka 200. člena veljavni zakon o prekrških ne pozna. Z njo se višjemu sodišču za prekrške ne nalaga
obveznosti, da bi moralo po uradni dolžnosti preizkusiti ali je
bilo dejansko stanje pravilno ugotovljeno, ampak se mu daje
le pooblastilo, da razveljavi odločbo o prekršku sodišča za
prekrške prve stopnje, če pri reševanju pritožbe podvomi
v pravilnost ugotovljenega dejanskega stanja. Tudi
v postopku o prekršku velja, da ne sme biti kaznovan nihče, ki
je nedolžen (60. člen), zaradi česar je treba v dvomu odločiti
v korist obdolženca (5. točka prvega odstavka 173. člena).
Prav navedeni načeli nakazujeta pravilnost predlagane spremembe. Enako rešitev kot je tu predlagana, pozna tudi zakon
o kazenskem postopku.

Državni tožilec Republike Slovenije mora skrbeti za zakonitost, zato zanj ne veljajo omejitve iz 214. in 215. člena tega
zakona. Pri vlaganju zahtev za varstvo zakonitosti ga načelo
oficialnosti sicer ne veže, pri vlaganju teh zahtev pa bo lahko
upošteval namen pravilne in enotne uporabe zakona in drugih
predpisov.
Za kaznovane posameznike in pravne osebe ter njune zagovornike je rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti krajši
kot v kazenskem postopku, kar sledi iz težnje, da bi bil
postopek o prekršku hitro končan. Za državnega tožilca ni
roka in omejitve glede vložitve zahteve v škodo kaznovanih,
kar je povezano z izhodiščem v 216. členu tega zakona. Pri

V postopku o prekršku je potrebno dati možnost delne razveljavitve odločbe o prekršku pri odločitvi o varstvenem ukrepu
odvzema predmetov, ki niso last storilca prekrška, če je vlo43

poročevalec, št. 30

osmih dni po vročitvi sklepa o prekršku ali izdaji obvestila,
podeljuje zakon ugodnost poravnati denarno kazen s plačilom polovičnega zneska. Podobno rešitev je mogoče najti
tudi v primerjalnem pravu o prekrških (npr. Italija in Nemčija).
Cilj določbe 11. odstavka 238. člena pa je povečati plačilno
disciplino pri kaznih izrečenih s sklepom o prekršku, saj se
dopušča, da se s sklepom izrečena neplačana in neizterjana
denarna kazen spremeni v zapor, kakor je to predvideno za
denarno kazen, izrečeno z odločbo o prekršku. Pri prekrških
v cestnem prometu pa je kot variantni predlog predvidena
namesto tega sprememba denarne kazni v kazenske točke.

tem je treba dodati, da se v primeru vložene zahteve v škodo
kaznovanega lahko izda le deklaratorna sodba.
Sestava senata Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je
prilagojena lažji obliki kaznivih ravnanj, zato odloča v senatu
treh sodnikov.
V postopku za varstvo zakonitosti se sicer uporabljajo
ustrezne določbe zakona o kazenskem postopku. Ta uporaba
je smiselna, vendar strogo v okviru določb zakona o prekrških, tako da se smiselna uporaba nanaša le na izrazoslovje.

Variantna predloga prvega in drugega odstavka 238. člena sta
vezana na morebitno odločitev o omejitvi možnosti predpisovanja prekrškov le na zakone in uredbe vlade.

Štirinajsto poglavje - Postopek proti mladoletnikom
V tem poglavju so povzeta že uveljavljena temeljna načela
postopka proti mladoletnikom, kot so načelo hitrosti, načelo
krajevne pristojnosti glede na prebivališče mladoletnika,
načelo izključitve javnosti in načelo o ločenem obravnavanju
mladoletnih storilcev prekrškov. Novost je določba, da se
v primeru, če kdo stori en prekršek kot mladoleten, drugega
pa kot polnoleten, opravi enoten postopek po določbah, ki
veljajo za polnoletnega (223. člen), s katero se skuša predvsem preprečiti, da ne bi prihajalo do izločitve postopka
v primerih istočasnega postopka proti storilcu prekrškov, ki
jih je storil kot mladoletnik in pozneje kot polnoleten. Enako,
kot v sedaj veljavnem zakonu o prekrških, je urejena obveznost sodišča, da o uvedbi postopka proti mladoletniku, razen
v primeru, ko je kazen za prekršek predpisana v določenem
znesku, obvesti starše, posvojitelja, rejnika oziroma skrbnika
mladoletnika ter organ socialnega varstva (225. člen), dolžnost sodišča, da ugotovi mladoletnikovo osebnost (230. člen)
ter pravica, da postopka o prekršku proti mladoletniku, iz
razlogov smotrnosti ne uvede oziroma ga ustavi (233. člen).
Novost pa je določba drugega odstavka 235. člena, po kateri
se lahko mladoletniku, tudi če se mu izreče vzgojni ukrep,
naloži plačilo stroškov postopka o prekršku in izpolnitev
premoženjskopravnega zahtevka; ta določba je v skladu
z določbo drugega odstavka 476. člena zakona o kazenskem
postopku.

šestnajsto poglavje - Postopek za odvzem premoženjske
koristi
Določbe tega poglavja se navezujejo na materialnopravne
določbe o tem institutu (43. člen). Sodišče za prekrške zavezujejo, da premoženjsko korist po temelju in višini ugotovi in
o njej odloči, razen v primeru 240. člena, ko je dopustna
izjema od navedenega splošnega pravila iz tehtnih razlogov.
Sedemnajsto poglavje - Povrnitev škode, rehabilitacija In
druge pravice oseb, ki so bile neupravičeno kaznovane, ali
jim je bil neupravičeno Izrečen varstveni ali vzgojni ukrep,
ali /Im je bila neutemeljeno vzeta prostost
Ker ni razlogov za poseben režim pri urejanju vprašanj o povrnitvi škode osebam, neupravičeno kaznovanim v postopku
o prekršku, so določbe tega poglavja vsebinsko skladne
z ustreznimi določbami zakona o kazenskem postopku, vendar pa prilagojene postopku o prekršku.
Tretji del
Osemnajsto poglavje — Izvršitev odločbe
Glede izvršitve sankcij za prekršek se v predlogu napotuje na
uporabo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (252. člen).
Nov zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je v pripravi, naj
bi tako, za razliko od veljavne ureditve, v celoti urejal izvrševanje sankcij kot tudi ukrepa odvzema premoženjske koristi,
izrečenih v postopku o prekršku.

Petnajsto poglavje - Izrek denarne kazni s sklepom
o prekršku
Dejstvo, da so s spremembo zakonodaje med prekrške že
prešla in v prihodnosti še bodo prehajala zahtevnejša kazniva
ravnanja (npr. ogrožanje varnosti cestnega prometa, kjer je
posledica le premoženjska škoda,...), narekuje takšno ureditev posebnega postopka, ki bo bistveno znižala število najlažjih prekrškov v rednem postopku o prekršku, ter s tem dala
sodiščem za prekrške več časa za reševanje pomembnejših in
težjih zadev. Zato je namesto dosedanje izterjave denarne
kazni takoj na kraju prekrška predviden poseben postopek za
izrek denarne kazni s sklepom o prekršku (238. člen). Tretji
odstavek 23. člena predloga zakona o prekrških, kjer se posameznim vrstam obdolžencev določajo višji maksimumi kazni,
ki jih je mogoče izreči s sklepom o prekršku, kot jih je mogoče
izreči v organskem mandatu po sedaj veljavnem zakonu, in
drugi odstavek 238. člena, ki daje možnost, na kraju samem
odvzeti predmete, s katerimi je bil storjen prekršek, vendar
omejeno na vrednost predmetov do 100.000 SIT, dopušča, da
se v zakonih in uredbah vlade, ki določajo prekrške, določi
večje število prekrškov, za katere bo mogoče izdati sklep
o prekršku. V primeru prekrškov, določenih s pravilniki ministrov in odloki občin pa predlog zakona določa, da se s sklepom o prekršku lahko naloži le plačilo predpisane denarne
kazni.

Predlagana je tudi nova ureditev izvršitve odločbe o prekršku
pred njeno pravnomočnostjo oziroma ukrepov za zagotovitev
izvršitve odločbe o prekršku (251. člen). Dejstvo, da bodo
postopek o prekršku po novem vodila sodišča omogoča
uvedbo pridržanja do pravnomočnosti odločbe o prekršku,
vendar največ do 15 dni in določitev kraja bivanja tujcu, ki mu
je bila izrečena stranska kazen odstranitve tujca iz države.
V četrtem odstavku se predlagana štiriindvajseturna roka
omejujeta le na primere, ko je storilcu prekrška izrečen zapor,
ki ga že prestaja ali stranska kazen odstranitve tujca iz države.
Kratka, štiriindvajseturna roka sta sprejemljiva namreč le
v primeru, ko je takojšnje odločanje potrebno, da se prepreči
nadaljnje prestajanje kazni zapora, ki ni bila zakonito ali
pravilno izrečena, oziroma, da se prepreči dokončna odstra-.
nitev tujca, ki mu je bila taka stranska kazen nepravilno
izrečena. Tako kratki roki (odločanje o pritožbi celo, ko še
niso potekli pritožbeni roki drugih upravičencev do pritožbe
(drugi do četrti odstavek 187. člena), pa niso potrebni ob že
takoj izvršeni denarni kazni ali takoj izvršenih drugih sankcijah.
Predlog zakona v drugem odstavku 252. člena določa, da vodi
ministrstvo za pravosodje centralno evidenco pravnomočnih
odločb o prekrških.

Pooblaščene uradne osebe upravnih organov in organizacij,
ki izvajajo javna pooblastila ali nadzorstvo nad izvrševanjem
zakonov, uredb vlade, pravilnikov ministrov in odlokov občin
(varianta: zakonov in uredb), s katerimi so določeni prekrški
- za razliko od izterjave denarne kazni takoj na kraju prekrška
po sedaj veljavnem zakonu o prekrških - lahko izdajo sklep
o prekršku tudi v primeru, ko storilca niso zalotile pri prekršku. Če pa gre za prekršek, katerega storilec ni znan, se lahko
izda obvestilo o prekršku (peti odstavek 238. člena). Storilcu,
ki plača denarno kazen takoj na kraju prekrška ali v roku
poročevalec, št. 30

Četrti del
Devetnajsto poglavje — Pristojnost In organizacija sodišč za
prekrške
Pri pripravi določb o organizaciji sodišč za prekrške so bile
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(273. in 274. člen). Določiti je bilo potrebno čas in postopek
prvih volitev v personalne svete sodišč za prekrške (275. člen).

upoštevane rešitve, ki so predlagane v zakonu o sodiščih, pri
čemer je upoštevajoč, da so prekrški v okviru kaznivih ravnanj
manj nevarna ravnanja, določeno, da imajo sodišča za prekrške prve stopnje položaj okrajnih sodišč.

S prehodnimi določbami se predlaga ureditev, ki naj zagotovi
čim manj motenj pri prenosu dela organov za kaznovanje
prekrškov na novo ustanovljena sodišča za prekrške (členi od
281 do 284).

Sodišča za prekrške imajo po predlogu tega zakona položaj
specializiranih sodišč, zato bodo veljale zanje določbe prvega
dela zakona o sodiščih in določbe zakona o sodniški službi
(256. člen). Pri kandidaturi v trajno sodniško funkcijo bodo
morali kandidati izpolnjevati pogoje iz zakona o sodniški
službi. Pri tem je potrebno opozoriti, da bo moral imeti kandidat poleg izpolnjevanja drugih pogojev (starost, ustrezne
delovne izkušnje,...) opravljen tudi pravniški državni izpit ali
z njim izenačen strokovni izpit. Izpit za sodnika za prekrške
s pravniškim državnim izpitom ni izenačen, zato bodo morali
kandidati, ki bodo želeli kandidirati v trajen mandat, pa imajo
opravljen ta izpit, prej opraviti pravniški državni izpit, s tem,
da se jim bo priznal del izpita, ki vsebinsko ustreza že opravljenemu izpitu.

Glede na to, da so doslej o prekrških odločali organi, ki so
opravljali pravosodno funkcijo (sodniki za prekrške, Republiški senat za prekrške) in drugi organi, ki so bili z zakonom
pooblaščeni, da vodijo postopek o določenih prekrških na
prvi stopnji (carinarnice, Republiški devizni inšpektorat,
Komisija za prekrške v zračni plovbi), je bilo potrebno v prehodnih določbah določiti, kako se nadaljujejo že začeti
postopki na sodiščih za prekrške (prvi in drugi odstavek 285.
člena). Obenem je bilo treba odločiti tudi o usodi zahtev za
sodno varstvo, ko odločba o prekršku še ni bila vročena
osebam, ki so sicer imele po določbah sedanjega zakona
o prekrških pravico do navednega izrednega pravnega sredstva (tretji odstavek 285. člena).

Glede na to, da zakon o sodiščih ne ureja oblikovanja personalnih svetov in zagotavljanja finančnih sredstev pri specializiranih sodiščih, ki imajo položaj okrajnih sodišč, sta potrebni
določbi 257. in 260. člena.

Prehodne določbe, ki se nanašajo na izvolitev sodnikov
sodišč za prekrške in ki so potrebne zato, ker sodniki za
prekrške po veljavni ureditvi niso sodniki sodišč, je treba
obravnavati kot celoto in v skladu z določbami zakona o sodniški službi. Dejstvo, da sodniki za prekrške sedaj opravljajo le
pravosodno funkcijo in za njih ne velja določba 8. člena
Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije, je
narekovalo, da se v tem predlogu zakona opredeli nadaljevanje in dokončanja mandata sodnikov za prekrške na sodiščih
za prekrške (276. člen) in možnost kandidature v trajni mandat pred iztekom mandata (277. člen), in se jih s tem izenači
s sodniki rednih sodišč in sodišč združenega dela ter z javnimi tožilci. V nadaljnjih prehodnih določbah je bilo potrebno
ob upoštevanju posebnosti mandata v organih za postopek
o prekrških, skladno z zakonom o sodniški službi, razdelati
nadaljevanje mandata in možnost kandidature v trajno sodniško funkcijo pred iztekom mandata sodnika za prekrške.

Ker zakon o sodiščih v 83. členu ne določa katere zadeve o 73
prekrških so nujne je v 262. členu dano pooblastilo predsedniku višjega sodišča, da odredi, v katerih zadevah o prekršku
opravljajo sodišča za prekrške naroke in odločajo v času
sodnih počitnic.
Veliko število prekrškov, ki jih bodo obravnavala sodišča za
prekrške in zahteva, da mora biti postopek o prekršku hiter in
ekonomičen, opravičuje možnost, da posameznih dejanj
v postopku o prekršku ne opravlja vedno sodnik. Zato je
predlagano, da se pri sodiščih za prekrške lahko imenujejo
sodnikovi pomočniki, za imenovanje katerih se, za razliko od
višjih strokovnih sodelavcev in strokovnih sodelavcev, ne
zahteva, da imajo opravljen pravniški državni izpit in najmanj
šest let delovnih izkušenj, temveč zadostuje upravni ali drug
strokovni izpit ter tri leta delovnih izkušenj na pravnem
področju, kar je primemo glede na zahtevnost opravil, ki jim
bodo prepuščena.

Zaradi novosti, ki jih predlog tega zakona uvaja v zvezi
s kazenskimi sankcijami je bilo potrebno urediti izrekanje
kazni do uskladitve predpisov o prekrških s tem zakonom
(286. člen) in izvrševanje nekaterih kazenskih sankcij, ki so
bile izrečene pred uveljavitvijo tega zakona (288. in 289. člen).

Pri določanju mreže sodišč za prekrške prve stopnje so bili
upoštevani predvsem razlogi racionalnosti in ekonomičnosti.
Sodišča za prekrške z več sodniki lahko oblikujejo presonalni
svet, lažje organizirajo dežurno službo, ni potrebe po namestnikih, lahko se uvede specializacija, lažje se zagotavlja financiranje, lažje je opravljanje zadev sodne uprave itd. Zato je
predvidenih enajst sodišč za prekrške prve stopnje, pri čemer
se, sledeč organizaciji okrožnih sodišč, območja in sedeži
sodišč za prekrške prve stopnje pokrivajo s sedeži in območji
okrožnih sodišč. Vendar pa številčnost prekrškov in v zvezi
s tem udeležba velikega števila državljanov v postopku o prekršku, pa tudi dejstvo, da je često treba storilce prekrškov
privesti na sodišče za prekrške v čimkrajšem času ter takoj
izpeljati postopek o prekršku, narekuje, da delujejo ta sodišča
za prekrške tudi na zunanjih oddelkih. Ti so predvideni
v okviru obstoječe mreže organov za postopek o prekrških. Za
takšno odločitev govori tudi dejstvo, da bi večji posegi v dosedanjo krajevno organiziranost sodnikov za prekrške povzročili zaostanke pri delu, kar pa je, glede na predpisane kratke
zastaralne roke, še posebej pomebno. Takšna organizacija
sodišč za prekrške se hkrati ujema tudi z organizacijo, kot je
predvidena za delovna in socialna sodišča.

Zaradi spremembe, ki jo ta predlog zakona uvaja glede opredelitve izvrševanja kazenskih sankcij, je bilo potrebno v prehodnem obdobju do uveljavitve novega zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij določiti uporabo določb sedaj veljavnega
zakona o prekrških (287. člen).
V 290. členu je predlagan enoletni rok za uskladitev kazenskih
določb veljavnih odlokov Vlade Republike Slovenije in odlokov občinskih skupščin z določbami tega zakona.
Ker zakon o lokalni samoupravi, kot eno od pristojnosti občin
opredeljuje tudi možnost določanja prekrškov, bo potrebno
v primeru, da se Državni zbor odloči za variantni predlog iz 3.
člena (določanje prekrškov le z zakonom in uredbo vlade),
navedeno določbo črtati (variantni predlog: 290. a člen).
V 291. členu je predviden enoletni rok, v katerem bo Ministrstvo za pravosodje vzpostavilo evidenco pravnomočnih
odločb o prekrških.

Dvajseto poglavje - Prehodne in končne določbe

Končno je treba razveljaviti tudi stari zakon o prekrških,
interventni zakon in posamezne določbe zakonov, ki določajo
pristojnost drugih organov (ne sodnikov za prekrške) na prvi
stopnji (292. člen).

S prehodnimi določbami je bilo potrebno opredeliti začetek
dela sodišč za prekrške in prenehanje dela organov, ki do
uveljavitve predloga tega zakona vodijo postopek o prekršku

Za izpeljavo predlaganih določb v organizaciji in pristojnostih
sodišč za prekrške po mnenju predlagatelja zadostuje trimesečni vacatio legis (293. člen).

Peti del
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PRIMERJALNI PREGLED PREKRIVANJA KAZENSKIH
DOLOČB V VZORČNEM ODLOKU O JAVNEM REDU IN MIRU
V OBČINI NOVA GORICA S KAZENSKIMI DOLOČBAMI
V RAZLIČNIH ZAKONIH

11. člen
Z denarno kaznijo 2.000,00 do 10.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek:

Kazenske določbe

1. kdor karta ali igra druge igre na srečo v javnem lokalu ali na
drugem javnem mestu z namenom pridobivanja materialne
koristi (5. točka 4. člena),

10. člen

9. točka 11. člena JRM

Z denarno kaznijo od 3.000,00 do 15.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek:

2. kdor prenočuje po senikih, kozolcih, tržnicah, parkih, avtobusnih ali železniških postajah, v zapuščenih vozilih, v kletnih
prostorih stanovanjskih hiš ali v drugih za to neprimernih
prostorih (4. točka 4. člena),

ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI NOVA GORICA

1. vodja prireditve, poslovodja, zasebni gostinec ali druga
odgovorna oseba, če ne poskrbi, da se odstranijo osebe, ki
ogrožajo javni red in mir, vzbujajo zgražanje, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane (1. točka 3. člena),
\
15. člen JRM

d. 4. točka 10. člena JRM
3. kdor ovira ali moti dovoljene sprevode ter vznemirja udeležence sprevoda (10. točka 4. člena),

2. vodja prireditve, če ne zaključi prireditve ob uri, ki je
navedena v posebni odločbi ali v potrdilu o priglasitvi prireditve (2. točka 3. člena),

1+10. ali 11. člen
4. kdor muči ali preganja živali (13. točka 4. člena),

3. vodja prireditve, če ne poskrbi, da udeleženci na prireditveni prostor ne prinašajo alkoholnih pijač (3. točka 3. člena),

7+ 11. člen JRM

4. vodja prireditve, če ne poskrbi za parkirne prostore, ter za
varnost vozil in red na parkirnih prostorih (4. točka 3. člena),

5. kdor s streljanjem z zračno puško oziroma fračami in
z metanjem kamenja ali drugih predmetov ogroža varnost
ljudi ali premoženja (4. točka 5. člena),

4. ali 5. točka 29. člena ZJS
5. poslovodja, zasebni gostinec ali druga odgovorna oseba,
če ne zapre oziroma izprazni javni lokal po izteku obratovalnega časa (2. točka 3. člena)

d. 2 točka In 5. točka 56. člena ZO

d. 7. alinea 27. člena ZT

6. kdor neti ali prenaša ogenj na način, ki ogroža varnosti ljudi
in premoženja ali zadimlja okolico v naseljih (2. točka 5.
člena),

6. kdor toči ali prodaja alkoholne pijače pred 7.30, kakor tudi
toči alkoholne pijače pijanim osebam in mladini izpod 15 let
starosti (1. točka 4. člena),

64. člen ZVP
7. kdor odmetava goreče cigarete ali druge ogorke.in pepel na
kraju, kjer je nevarnost požara (3. točka 5. člena),

d. 16. točka 11. člena JRM

64. člen ZVP

7. kdor vznemirja, moti ali nadleguje občane z zbiranjem
podatkov ali izjav, ki niso družbeno verificirani (9. točka 4.
člena),

8. kdor na dan državnih praznikov ali krajevnih praznikov ali
na splošen poziv ne izobesi zastave (1. odstavek 9. člena),

2. točka 10. člena JRM

9. kdor ne odstrani zastave najkasneje v 24 urah za tem, ko
mine razlog, zaradi katerega so bile izobešene (2. odstavek 9.
člena),

8. kdor zvoni v nasprotju z 8. členom,
2. in 3. točka 28. člena ZVH

4. točka 12. člena JRM

9. kdor brez dovoljenja pristojnega organa prireja zabavno
prireditev na prostem, v stanovanjskem območju po 22.00 uri
(2. odstavek 7. člena),

10. kdor popiva na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač (2. točka 4. člena),

ZVH, ZJS

d. 1. točka 11. člena JRM

10. kdor ima na prireditvah ali v javnih lokalih nevarno orodje
ali nevarne predmete (1. točka 5. člena),

11. kdor izziva pretep, nered ali prepir v javnih prostorih ali na
javnem kraju (7. točka 4. člena),

d. 56/1-1 ZO

1. točka 10. ali 11. člena JRM

11. kdor krošnjari, preprodaja ali vsiljuje kakršnekoli predmete ali storitve po stanovanjih ali v javnih krajih (11. točka 4.
člena),

12. kdor speljuje radijsko anteno preko cestišča (12. točka 4.
člena),
21. člen ZTVCP

25. člen ZT

13. kdor pušča greznice, vodnjake, odtočne kanale, smetiščne jame, razne izkope, zunanje vhode v kleti in druge
odprtine odprte ali nezavarovane (6. točka 5. člena),

Pravna oseba in oseba, ki stori prekrške v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti iz 6., 7. in 9. točke tega člena se
kaznuje z denarno kaznijo 10.000,00 do 60.000,00 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 3.000,00
do 15.000,00 SIT.
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14. kdor zliva ali meče skozi okno kakršnekoli tekočine ali
predmete (9. točka 5. člena),
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1. točka 12. člena JRM

- ZT - Zakon o trgovini
- ZVH - Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in
bivalnem okolju
- ZO - Zakon o orožju
- ZVP - Zakon o varstvu pred požarom
- ZTVCP - Zakon o temeljih varnosti cestnega prometa

15. kdor povzroča čezmeren hrup ali ropot z uporabo zvočnikov, radijskih in televizijskih aparatov, glasbil ali drugih zvočnih naprav v dnevnem času, zlasti pa v nočnem času med
22.00 uro in 6. uro naslednjega dne (1. točka 6. člena),
ZVH

d = delno

16. kdor iznaša blago iz trgovin, tržnic in drugih za prodajo
namenjenih mest, ne da bi blago plačal (8. točka 5. člena),

PRIMERJALNOPRAVNI ORIS
I. Prekrški v evropskih kazenskih sistemih

kaznivo dejanje
%
Pravna oseba ali oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz 1., 8., 9. in 13. točke tega člbna
se kaznuje z denarno kaznijo od 5.000,00 do 30.000,00 SIT,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od
2.000,00 do 10.000,00 SIT.

Zgodovinsko gledano so prekrški v nekaterih evropskih pravnih sistemih (npr. Francija) predstavljali najmilejšo izmed
sodnih kaznivih dejanj (les contraventions), ali pa so bili
vključeni v upravnokazensko pravo (npr. Nemčija, Ordnungsvvidrigkeiten). V novejšem času so se poleg sodnih kaznivih
dejanj v skoraj vseh pravnih sistemih pojavila tudi posebna
kazniva ravnanja v upravnem pravu (tudi npr. v Franciji). Za
primerjavo bomo podrobneje prikazali francoski in nemški
pravni sistem. Avstrijski sistem ni primeren za primerjavo
zato, ker je prav zaradi njegovih značilnosti (možnost izrekanja kazni zapora v upravnokazenskem postopku) Avstrija
morala ob ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP) izraziti rezervo za 5. člen Konvencije.

12. člen
Z denarno kaznijo 500,00 SIT se kaznuje za prekršek na kraju
samem:
1. kdor kadi v kulturnih in športnih dvoranah, kinematografih
in v prostorih, kjer je to z napisom prepovedano (3. točka 4.
člena),

Francoski kazenski sistem pozna tri vrste kaznivih dejanj:
zločine, prestopke in prekrške (od I. do V. kategorije), poleg
tega pozna upravne kršitve, ki jih obravnavajo posebni samostojni upravni organi (Autorites administratives independantes) ter nekateri drugi upravni organi. Za te kršitve je značilno,
da se zanje izrekajo različne premoženjske kazni, zlasti
denarna kazen, nedopustno pa je izrekati zanje kazen zapora.
V vseh primerih je v takem postopku mogoč sodni preskus
upravne odločbe.

1. točka 11. člena JRM
2. kdor aktivira petarde ali podobna pirotehnična sredstva (6.
točka, 4. člena),
1. točka 10. ali 11. člena JRM ali ZVS
3. kdor poje nespodobne ali žaljive pesmi, preklinja ali žali
dostojanstvo občanov z neprimernim vedenjem (8. točka 4.
člena),

Nemški kazenski sistem pozna enotno kategorijo kaznivih
dejanj, sistem prekrškov (Ordnungswidrigkeiten) pa je na prvi
stopnji ločen od sistema kaznivih dejanj. Te kršitve obravnavajo posebni upravni organi. Sankcije, ki jih izrekajo, so
premoženjske narave, predvsem denarna kazen. Ti organi ne
morejo izrekati kazni zapora. Postopek pred temi organi se na
podlagi posebnega pravnega sredstva, ki ga ima na razpolago
storilec, lahko spremeni v sodni postopek.

1. točka 11. člena JRM
4. kdor pljuva ali drugače onesnažuje tla ali predmete v javnih
prostorih (5. točka 5. člena),
1. točka 11. člena JRM
5. kdor trga ali poškoduje okrasne rastline na javnih mestih (7.
točka 5. člena),

V zvezi z urejanjem področja prekrškov je treba upoštevati
tudi stališča Evropske komisije in Evropskega sodišča za
človekove pravice. Ta dva organa sta v več odločbah zavzela
stališče, da bosta samostojno presojala, kaj |e šteti za »kazensko zadevo« v smislu 1. odstavka 6. člena EKČP. Na podlagi
tega splošnega stališča je Sodišče v nekaj primerih (vodilni
primer je Ozturk v ZRN, 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 »kazenske zadeve« npr,
upravne kršitve v nemškem pravu, vojaške disciplinske kršitve
(angleško pravo). Razglasitev določene zadeve za »kazensko
zadevo« v smislu 6. člena EKPČ 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.

1. točka 11. člena JRM
6. kdor vstopa brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na kraj
kjer je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označena ali
Ce je kraj drugeče zavarovan (10. točka 5. člena),
15. točka 11. člena JRM
7. kdor prodaja trgovsko blago in lastne proizvode brez dovoljenja (11. točka 5. člena),
25. člen ZT

i

8. kdor z glasnim govorjenjem, petjem, kričanjem ali na kak
drugi način moti nočni mir in počitek občanov (2. točka 6.
člena),

Glede na takšne odločbe Evropskega sodišča in upoštevajoč
posebnosti slovenskega sistema kaznivih ravnanj, še zlasti
tega, da bodo gospodarski prestopki postali prekrški, se predlog zakona o prekrških zavzema za to, da:

4. točka 11. člena JRM
9. kdor pušča motorna vozila z delujočim motorjem ali preizkuša in vozi motorna vozila brez dušilcev zvoka v stanovanjskih naseljih (3. točka 6. člena).

- prekrške oblikuje kot sodna kazniva ravnanja sui generis;

ZHV

- omogoči za prekrške izrekanje kazni zapora v omejenem
obsegu in pod določenimi pogoji;

- zaupa njihovo obravnavo specializiranim sodiščem;

Legenda:
- JRM - Zakon o prekrških zoper javni red in mir
- ZJS - Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah

- zagotovi v postopku o prekrških temeljne procesne garancije, ki jih določata 5. in 6. člen EKČP in
47

poročevalec, št. 30

- hkrati omogoči dovolj široko in dovolj fleksibilno možnost
za bol) ekspeditivno obravnavanje manj pomembnih kršitev,
ki utegnejo biti številne. V tem okviru še zlasti omogoča
takšno obravnavanje pristojnim upravnim organom samim.
II. Vprašanje pristojnosti občin določati prekrške
1. Načeloma je v zvezi s tem vprašanjem treba reči, da občina
kot organ lokalne samouprave ne more imeti pravice kaznovanja (tkim. ius imperii). Primerjalnopravno pa gre za vprašanje, ki bi zahtevalo zelo specializirano in minuciozno primer|avo, s tem pa mnogo časa.

katere oblike vedenja so prepovedane in za katere je predpisana kazen ali denarna kazen za prekrške (Bussgeld). Po
drugi strani pa ta določba zagotavlja, da določa kazniva
dejanja in prekrške samo zakonodajalec. Drugi odstavek 103.
člena TZ obsega namreč strog 73 zakonski zadržek, ki izvršilni in pravosodni oblasti prepoveduje odločati o pogojih za
kaznovanje ali za izrekanje denarne kazni za prekrške.
Stališče, ki smo ga prikazali, je novo in je nedvomno tudi
posledica odločb in stališč, ki jih je v primerih, ko je šlo za
prekrške, zavzelo Evropsko sodišče za varstvo človekovih
pravic.

2. Glede na okoliščine podajamo zato rešitve v nemškem
pravnem sistemu. Pri tem je potrebno upoštevati nemško
zvezno zakonodajo in prakso Zveznega ustavnega sodišča,
poleg tega pa - glede na federativno ureditev države - ureditev ene izmed dežel.

4. Kolikor gre za raven ene izmed federalnih enot, smo upoštevali ureditev Svobodne države Bavarske. Položaj občin
v njej določa Gemeindeordnung. Le-ta omogoča, da izdajajo
občine za urejanje svojih zadev posebne predpise (Satzungen). Z njimi urejajo, med drugim, uporabo svojega premoženja in javnih naprav, komunalno infrastrukturo, prostorske
plane in drugo. Občine - po tem zakonu - nimajo pristojnosti urejati vprašanja javnega reda in miru niti prometa. V predpisih, ki jih lahko sprejemajo, lahko občine določijo tudi
prekrške, vendar pod določenimi pogoji:
- prekrški morajo biti v skladu z zakonom o prekrških, ki je
zvezni zakon;

3. Na zveznem nivoju je posebnega pomena odločba Zveznega ustavnega sodišča (8.3.1990, 2BvR 1463/88), ki je v zvezi
z določbo drugega odstavka 103. člena Temeljnega zakona
(Ustava) sprejela stališče, da velja načelo nulla poena sine
lege tudi za prekrške. Drugi odstavek 103. člena določa:
Dejanje je lahko kaznivo samo, če je bila njegova kaznivost
določena z zakonom, še preden je bilo storjeno. Obsega torej
tkim. načelo zakonitosti.
V konkretnem primeru je Sodišče sprejelo stališče, da ta
določba zavezuje zakonodajalca, da pogoje kaznivosti opredeli konkretno v tolikšni meri, da je mogoče razpoznati doseg
in področje uporabe kaznivih dejanskih stanov (kaznivih
dejanj) in da jih je z analizo mogoče opredeliti. Isto velja tudi
za opise dejanskih stanov prekrškov.

— občina mora imeti za to pooblastilo v posebnem zakonu, ki
ureja ustrezno področje (npr. zakon, ki ureja urejanje komunalnih zadev - preskrbo z vodo, elektriko ip.). Tak zakon je
bodisi zvezni bodisi deželni.
V skladu s citirano odločbo Zveznega ustavnega sodišča je pri
določanju prekrškov potrebno upoštevati tudi stališča, sprejeta v tej odločbi. Njihovo bistvo pa je, da sme izvršilna oblast
na lokalni ravni določati prekrške le v okviru meril, določenih
z zakonom.

Po mnenju Sodišča služi ta dolžnost dvojnemu cilju: po eni
strani gre za pravno-državno varstvo naslovljenca norme
- vsakomur mora biti omogočeno, da lahko vnaprej ugotovi,
BELEŽKE:
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nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 146. seji 1. junija 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE O MEDNARODNEM PREVOZU STVARI
TER DODATNEGA ZAPISNIKA O POSPEŠEVANJU ŽELEZNIŠKEGA PROMETA IN DODATNEGA ZAPISNIKA
O POSPEŠEVANJU KOMBINIRANEGA PROMETA,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjana NOVAK, državna sekretarka v Ministrstvu za
promet in zveze,
- Marija GREGORIĆ, državna podsekretarka v Ministrstvu
za promet in zveze,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu
za zunanje zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov1. člen

v prizadevanju, da bi ustrezno upoštevali zahteve zunanje
trgovine, zlasti med pogodbenicama,

Ratificirajo se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu stvari ter
Dodatni zapisnik o pospeševanju železniškega prometa in
dodatni zapisnik o pospeševanju kombiniranega prometa,
Podpisani v Ljubljani 4. decembra 1993.
2. člen

v prizadevanju, da bi promet stvari med pogodbenicama tako
oblikovali, da bi zagotovili največje možno varstvo za kakovost življenja prebivalstva in okolja v prizadetih območjih
Slovenije in Avstrije in kvalitativno ter kvantitativno kar najhitreje odpravili obremenitve, ki jih povzroča promet stvari po
cesti,

Sporazum ter zapisnika se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasijo:

v prizadevanju, da bi na temelju vzajemnosti uredili promet
stvari po cesti, železnici in v kombiniranem prometu (cesta/
železnica/vodna pot),

SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE
O MEDNARODNEM PREVOZU STVARI
f

v spoznanju, da je treba promet stvari po cesti v največji
možni meri preseliti s ceste na železnico ali ladje,
v prizadevanju, da bi zagotovili, da bodo v mednarodnem
prometu stvari uporabljene vsakokratne najnovejše tehnologije v skladu s stanjem tehnike, ki varujejo okolje, zlasti glede
zmanjšanja hrupa in emisij škodljivih snovi pri uporabljenih
prevoznih sredstvih na najmanjšo možno mero,

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Avstrije sta se
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v prizadevanju za intenzivnejšo preselitev prevoza nevarnih
stvari s ceste na železnico ali ladje,

s sedlastim vlačilcem s polpriklopnikom, sedlastim vlačilcem,
avtovlakom, prikolico in polprikolico.

odločeni, da bosta povpraševanje po prometnih storitvah
pospešeno zadovoljevali s kakovostnejšimi prometnimi storitvami v železniškem in ladijskem prometu, zlasti s tehnikami
kombiniranega prometa, da bi uresničili cilje tega sporazuma,

3. Komercialni prevoz stvari
Prevoz stvari s tovornimi vozili, če se opravlja stalno za lasten
račun in odgovornost, z namenom doseganja prihodka ali
drugih gospodarskih prednosti.

dogovorili:

4. Prevoz za lastne potrebe

I. DEL: PODROČJE UPORABE
1.člen

Prevoz stvari s tovornimi vozili, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:

1. Ta sporazum se uporablja za mednarodni promet stvari
med pogodbenicama in tranzitni promet čez državno ozemlje
katere od pogodbenic.

a) prevažane stvari moraio biti last podjetja ali pa jih je
podjetje prodalo, kupilo, dalo v najem, vzelo v najem, izdelalo,
pridobilo, obdelalo ali izboljšalo,

2. Ta sporazum se nanaša:

b) prevoz stvari mora biti namenjen dostavi stvari do podjetja,
odpremi stvari iz podjetja, prevozu stvari znotraj podjetja ali
- za lastno uporabo - zunaj podjetja,

z vidika nosilcev prometa:

c) tovorna vozila, ki se uporabljajo za prevoz, mora upravljati
lastno osebje podjetja,

na mednarodni
- kombinirani promet po železnici in cesti,
- kombinirani promet z ladjo in po cesti,
- kombinirani promet po železnici in z ladjo,
- promet stvari po železnici,
- promet po cesti s tovornimi vozili, kot so opredeljena
v drugi točki 2. člena,

d) tovorna vozila, ki se uporabljajo za prevoz stvari, morajo
biti last podjetja oziroma jih je podjetje kupilo na obroke ali
najelo,
e) prevoz sme biti le pomožna dejavnost v okviru celotne
dejavnosti podjetja.
i

z vidika vrst prometa:

5. Kabotaža

na mednarodni
- komercialni promet, vključno z vožnjami s praznimi tovornimi vozili,
- prevoz za lastne potrebe, vključno prevoz za lastne
potrebe (vožnje) s praznimi tovornimi vozili.

Prevzem stvari na državnem ozemelju druge pogodbenice za
prevoz znotraj tega državnega ozemlja.
III. DEL: SODELOVANJE NA PODROČJU ŽELEZNIC IN
KOMBINIRANEGA PROMETA

3. Vprašanje obveznosti dajatev na transportnem področju je
prepuščeno nacionalnima ureditvama in jih ta sporazum ne
ureja.

3. člen
Načela in merila za sodelovanje

II. DEL: DEFINICIJE POJMOV IN RAZMEJITVE

Pogodbenici se obvezujeta, da mora potekati sodelovanje
železnic in intenzivnejše pospeševanje kombiniranega prometa med obema državama ter čez državno ozemlje pogodbenic v tretjo državo po naslednjih načelih in merilih:

2. člen
Po tem sporazumu je
1. kombiniran promet

1. Pogodbenici se strinjata, da bosta sprejeli vse potrebne
ukrepe, ki so splošno gospodarsko sprejemljivi, da bi zagotovili kolikor mogoče velik tržni delež železniškega prometa
v mednarodnem prometu stvari med Slovenijo in Avstrijo ter
v prometu v tretje države, ki poteka skozi eno ali obe pogodbenici. V ta namen si bosta prizadevali, da železniški podjetji
pripravita konkurenčne ponudbe, ki bodo zaradi posebne
kakovosti prevoza, kratkih prevoznih časov in različnih prevoznih tarif konkurenčne drugim nasilcem prometa.

prevoz stvari
a) od pošiljatelja do najbližjega tehnično primernega terminala s tovornjaki po cesti, če poteka po najkrajši, običajni
prometni povezavi, ki je sprejemljiva z vidika prometnega
gospodarstva in dopustna v skladu s prometnimi predpisi ter
je nakladalno pristanišče/terminal v eni od obeh držav
(dovozni promet),

2. Pogodbenici se strinjata, da bosta sprejeli vse potrebne
ukrepe, da bi zagotovili, da bodo izkoriščene praktično uporabljive zmogljivosti železnice, zlasti v kombiniranem prometu.

b) od nakladalnega pristanišča/terminala do razkladalnega
pristanišča/terminala po železnici ali z ladjo v motornem
tovornem vozilu (potujoča avtocesta), v nekem drugem tovornem vozilu skladno z drugo točko ali njegovih zamenljivih
tovoriščih (oprtni promet) ali kontejnerju, ki je dolg najmanj
6 m (kontejnerski promet), pri čemer je treba mejo med
pogodbenicama prečkati po železnici, in

4. člen
Pospeševanje železniškega in kombiniranega prometa

c) od najbližjega tehnično primernega terminala do prejemnika s tovornimi vozili o cesti, če poteka po najkrajši, prometno običajni povezavi, ki je sprejemljiva z vidika prometnega gospodarstva in v skladu s prometnimi predpisi ter je
razkladalno pristanišče/terminal v eni od obeh pogodbenic
(odvozni promet).

1. Pogodbenici si bosta prizadevali, da bosta železniški
podjetji še intenzivneje uresničevali že uvedene ukrepe za
skrajšanje prevoznih časov med državama in hitro izboljšali
kakovost prometne ponudbe v železniškem prometu.
2. Pogodbenici si bosta prizadevali, da bodo železniški
podjetji in družbe za kombinirani promet v skladu s svojo
pristojnostjo predvidele v ta namen potrebne ukrepe, ki so
splošno gospodarsko sprejemljivi, zlasti glede:

2. Tovorno vozilo
Vsako za prevoz stvari določeno motorno vozilo, vključno
poročevalec, št. 30
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a) ustreznih tehničnih in varnostno-tehničnih naprav, ki bodo
primerne za večje hitrosti in večje zmogljivosti,

d) prevoz poškodovanih vozil ali vozil, ki jih je treba popraviti;
e) prevoz živalskih trupel do kafilerije;
f) prevoz čebel in ribjega zaroda;
g) prevoz trupel;
h) prevoz stvari s tovornimi vozili, pri katerih skupna dopustna
teža. vključno s skupno težo prikolice, ne presega 7,5 tone;
i) prevoz sredstev za medicinsko pomoč v nujnih primerih
(zlasti pri naravnih nesrečah);
j) prevoz kakovostnih stvari (npr. plemenitih kovin) v posebnih
vozilih, ki jih spremlja policija ali drugi varnostni organi;
k) prevoz nadomestnih delov za pomorske ladje in letala;
I) vožnje s praznim vozilom za prevoz stvari, ki naj bi nadomestilo tovorno vozilo, ki je izpadlo iz prometa v državi, kjer ni
registrirano, ter za nadaljevanje prevoza z vlečnim vozilom
z dovolilnico, ki je bila izdana za izpadlo vozilo;
m) prevoz umetniških predmetov in umetniških del za razstave ter prevoz sejemskega blaga;
n) priložnostni prevoz stvari izključno za reklamo ali obveščanje;
o) prevoz naprav, pribora in živali na gledališke, glasbene,
filmske, športne, cirkuške in potujoče artistične predstave ali
letne sejme ter radijska, filmska ali televizijska snemanja ali
z njih;
p) prevoz nedeljivih stvari v posameznih primerih, če se prevažajo v tovornih vozilih in je pristojni organ skladno z vsakokratnimi nacionalnimi predpisi izdal posebno dovoljenje
glede največje dopustne skupne teže za konkretno vožnjo.

b) gradnje določenih kolodvorov in infrastrukture,
c) ureditve celovite mreže terminalov in povečanja zmogljivosti obstoječih terminalov,
d) usklajenega zagotavljanja in financiranja zadostne količine
voznih sredstev (vagonov in lokomotiv), da bi zadostili razširitvi železniških zmogljivosti, zlasti v kombiniranem prometu,
e) razvijanja ponudb, ki ustrezajo povpraševanju za prevoz
nevarnih stvari ter stvari, ki so odvisne od temperature ali
uravnavane s temperaturo,
f) odpravljanja vseh administrativnih in organizacijskih ovir.
3. Pogodbenici si bosta prizadevali za skupno trženje prometnih storitev, ki jih ponujata železniški podjetji in družbe za
kombinirani promet.
4. Vse podrobnosti o konkretizaciji ukrepov, ki se nanašajo na
drugo točko, bodo določene v dodatnem zapisniku.
5. člen
Mejni nadzor

2. Pogodbenici se lahko dogovorita, da za prevoze določenih
ali vseh vrst stvari na določenih cestnih povezavah v mednarodnem prometu niso potrebne dovolilnice.

Pogodbenici se strinjata, da je treba pri prevozu stvari
odločno znižati zadrževalne čase na meji med Slovenijo in
Avstrijo, da bi dosegli višjo kakovost prometne ponudbe. V ta
namen sta se pogodbenici dogovorili, da si bosta prizadevali,
da se bistveno pospešijo administrativni, tehnični, delovni in
organizacijski postopki, zlasti, da se pri kombiniranem prometu preseli mejni nadzor v terminale.
6. člen

9. člen
Vsebina dovoljenja
1. Za vsako tovorno vozilo je razen čl. 8 treba izdati dovolilnico.

Izpopolnitev železniških povezav
Pogodbenici se strinjata, da bosta posebno pozornost posvetili AGTC-ju, projektu TER, povezavam med mesti Graz, Villach, Maribor in Ljubljana ter povezavi z morskim pristaniščem Koper. V tej zvezi bosta pogodbenici tesno sodelovali pri
pripravi koncepta za uresničitev.

2. Dovolilnica mora vsebovati tele podatke:
a) ime in naslov podjetnika,
b) registrsko številko vozila,
c) največjo dopustno nosilnost in dopustno skupno težo
tovornega vozila,
d) vrsto prevoza (komercialni prevoz, prevoz za lastne
potrebe, vožnja s praznim vozilom),
e) morebitne posebne zahteve in pogoje uporabe,
f) rok veljavnosti.

IV. DEL: PREVOZ STVARI PO CESTI
7. člen
Prevoz z dovolilnicami

3. Dovolilnica velja izključno za podjetnika, na čigar ime je
izdana, in ni prenosljiva.

1. Za vrste prometa, ki so navedene v območju uporabe, če je
z njimi povezan prevoz po cesti, so potrebne dovolilnice
pogodbenice, v kateri poteka prevoz po cesti.

4. Pristojni organi ene pogodbenice posredujejo dovolilnice
pristojnim organom druge pogodbenice, ki izpolnjene dovolilnice - razen podatkov, ki so navedeni v al. b), c) in d) v drugi
točki - izda podjetnikom, ki pridejo v poštev. Podatke
skladno z al. b), c) in d) druge točke mora vpisati podjetnik
pred začetkom vožnje.
5. Pri vsaki vožnji je treba imeti s seboj popolnoma izpolnjeno
dovolilnico in jo na zahtevo vsakokrat pokazati nadzornim
organom.

2. Dovolilnice se izdajo kot posamezne dovolilnice ali dovolilnice za določen čas po sporazumu o kontingentih skladno
z 12. členom, in sicer kot
a) standardne dovolilnice (univerzalne dovolilnice),
b) omejene dovolilnice (npr. lokalno, za vrsto stvari, za določena vozila ali za vrsto prevoza).
8. člen

6. Pogodbenici se dogovorita o zunanji obliki in jezikih,
v katerih bo dovoljenje izdano.

Prevozi brez dovolilnic

10. člen

1. Dovolilnice niso potrebne za:

Prepoved kabotaže

a) občasni prevoz stvari do in z letališča ob preusmeritvi
poletov;
b) prevoz prtljage v prikolicah motornih vozil, s katerimi se
namembno prevažajo potniki, in prevoz prtljage z vsakršnimi
vozili do letališč in z njih;
c) prevoz poštnih pošiljk;

1. Načeloma velja vzajemna prepoved kabotaže.
2. Le za dovozni in odvozni promet v kombiniranem prometu
se je mogoče dogovoriti, da se sme na temelju recipročnosti
opraviti določeno število kabotažnih voženj.
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3. Poleg tega bo mešana komisija redno poročala pogodbenicama o doseženih ciljih, med drugim v zvezi z nadaljnjim
razvojem kombiniranega prometa, o doseženih ciljih glede
porazdelitve prometa na nosilce prometa, o doseženem
napredku skladno s 13. in 14. členom, stanju in okoliščinah
izdaje dovolilnic ter o zadostnosti dogovorjenega kontingenta.

11. člen
Sankcije
1. Podjetniki ter njihovo osebje so med vožnjo po državnem
ozemlju druge pogodbenice dolžni spoštovati pravne predpise, zlasti predpise o prevozih in prometne predpise, ki
veljajo na državnem ozemlju druge pogodbenice, ter vsakokratne veljavne carinske in tarifne določbe.

4. Če bo mešana komisija obravnavala vprašanja, ki zadevajo
druga upravna področja, lahko pritegne k sodelovanju predstavnike ustreznih pristojnih organov in pripravi ustrezne
predloge.

2. Če podjetje ali njegovo vozno osebje grobo ali večkrat krši
pravo, ki velja v drugi državi, in določbe tega sporazuma,
lahko pristojni organi države, v kateri je vozilo registrirano, na
zaprosilo pristojnega organa države, kjer je prišlo do kršitev,
sprejmejo naslednje ukrepe:

VI. DEL: KONČNE DOLOČBE
16. člen

a) pozovejo odgovorno podjetje, da spoštuje veljavne predpise (opomin),
b) na podlagi tega sporazuma začasno izključijo podjetje iz
mednarodnega cestnega prometa,
c) ustavijo izdajanje dovolilnic odgovornemu podjetju ali odvzamejo že izdane dovolilnice za obdobje, za katero je pristojni organ druge države izključil podjetje iz prometa.

Začetek veljavnosti
Ta sporazum začne veljati prvega dne drugega meseca
potem, ko sta se pogodbenici obvestili o zaključku z notranjim pravom predvidenih postopkov.
17. člen
Trajanje pogodbe

3. Pogodbenici sta se dogovorili, da ne bosta priznali dovolilnic, ki so bile izdane podjetjem, ki so večkrat kršila določbe
tega sporazuma.

Ta sporazum je sklenjen za tri leta. Veljavnost se vselej
podaljša za eno nadaljnje leto, če katera od pogodbenic
sporazuma ni odpovedala najkasneje tri mesece pred iztekom
tega roka.

4. Pristojni organi obeh pogodbenic se bodo med seboj
obvestili o vsaki kršitvi tega sporazuma in o vsakem ukrepu
v smislu drugega odstavka.

Sestavljeno v Ljubljani, dne 4. 12. 1993 v dveh izvirnikih
v slovenskem in nemškem jeziku. Besedili sta enako zavezujoči.

12. člen
Kontingenti

DODATNI ZAPISNIK
O
POSPEŠEVANJU ŽELEZNIŠKEGA PROMETA

1. Pogodbenici se na predlog mešane komisije dogovorita
vselej za 12 mesecev (obdobje kontingenta) o številu dovolilnic (kontingentov), veljavnosti, času in intervalu izročitve. Pri
tem je treba spoštovati uresničevanje načel in meril, ki so
navedena v preambuli in v 3. členu.

k 4. in 6. členu Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu stvari

2. Dovolilnica velja za dve vožnji, kar je lahko ena vožnja v obe
smeri, dve vožnji tja ali dve povratni vožnji. Dovolilnica velja le
v obdobju kontingenta in prvi naslednji mesec, razen če bi se
mešana komisija (15. člen) odločila za drugačno ravnanje.

k 2. in 4. točki 4. člena:
(1) Pogodbenici sta se glede izvajanja 2. in 4. točke 4. člena
dogovorili, da se bodo sporaj navedeni ukrepi uresničevali
postopoma skladno z ugotovljenim prometnim povpraševanjem, da bi tako upoštevali obstoječe in prihodnje zmogljivosti železnice, pri čemer bo treba upoštevati tudi proračunske
možnosti pogodbenic ter udeleženih železniških podjetij.

13. člen
Ekološko sprejemljiva tovorna vozila
V skladu s cilji o varstvu prebivalstva in okolja naj bi čim prej
uporabiti ekološko sprejemljiva tovorna vozila, ki ustrezajo
zadnjemu stanju tehnike. Mešana komisija bo pripravila predloge o ukrepih za pospeševanje uporabe takšnih tovornih
vozil ter prav tako o vezanju določenih delov dogovorjenega
kontingenta na takšna tovorna vozila.

(2) V tem smislu bosta pogodbenici in železniški podjetji
uresničevali spodaj navedene ukrepe.
k al. a) - f) v 2. točki 4. člena in k 6. členu:
(1) Pogodbenici bosta zahtevali od železniških podjetij, da
v skladu s cilji tega sporazuma, do julija 1994 izdelata skupni
razvojni koncept in ga konkretizirata najkasneje do konca leta
1994 s potrebnimi podrobnimi ukrepi ter predložita tudi koncept financiranja. Pri tem je treba predvsem upoštevati progi
Graz-Maribor-Ljubljana-Koper in Villach-Jesenice-LjubIjana-Koper.

14. člen
Stvari, ki so posebej primerne za železniški prevoz
Pogodbenici bosta proučili, na podlagi katerih pogojev bi bilo
mogoče prevoz določenih stvari v celoti ali deloma preseliti
s ceste na železnico, pri čemer bosta upoštevali proizvodne
zahteve podjetij.

(2) V okviru raziskav je treba prav tako proučiti, ali bi bilo
smiselno elektrificiranje delov slovenske železniške mreže
z avstrijskim sistemom elektrifikacije ob upoštevanju stroškov
in koristi (npr. od Šentilja do Maribora).

V. DEL: MEŠANA KOMISIJA

k al. d) v 2. točki 4. člena

15. člen

Pogodbenici bosta od železniških podjetij in družb za kombinirani promet zahtevali, da v skladu s cilji tega sporazuma
najkasneje do junija 1994 izdelajo skupen koncept zagotovitve in financiranja voznih sredstev (vagoni in lokomotive), ki
bodo ustrezala potrebam, koncept mora vsebovati tudi vse
potrebne podrobne ukrepe in terminski načrt uresničitve.

1. Pogodbenici bosta ustanovili mešano komisijo za uresničitev ukrepov po tem sporazumu.
2. Mešana komisija se bo sestala na zahtevo ene ali obeh
pogodbenic in sprejemala odločitve sporazumno.
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bor. Ob upoštevanju standardov, ki jih predvideva AGTC, bo
slovenska stran glede na cilje tega sporazuma in izboljšane
povezave z avstrijsko mrežo terminalov do 1. junija 1994
izvedla raziskavo o gradnji zmogljive slovenske mreže terminalov. Pri tem bo ustrezno upoštevala potrebno vključitev in
opravljanje kombiniranega prometa iz Avstrije in v Avstrijo.

k al. f) v 2. točki 4. člena:
(1) Avstrijske zvezne železnice pripravljajo transportni informacijski sistem za tovorni promet (TIS-G) in so pripravljene
pridobljene izkušnje in spoznanja izmenjati s slovenskim
železniškim podjetjem. Avstrijske zvezne železnice bodo podpirale prizadevanja slovenskega železniškega podjetja za
vključitev v mednarodne informacijske sisteme za tovorni
promet. Železniški podjetji bosta pri tem upoštevali največjo
možno kompatibilnost.

(3) Pogodbenici sta se dogovorili, da bosta od železniških
podjetij in družb za kombinirani promet zahtevali, da izvedejo
te raziskave in ukrepe za izpopolnitev, če nista sami dolžni
poskrbeti za ukrepe skladno s prvim in drugim odstavkom.

(2) Pogodbenici bosta od železniških podjetij zahtevali, da
čim hitreje uresničijo tehnični prevzem tovornih vagonov na
zaupanje.

(4) Pogodbenici sta se nadalje dogovorili, da bosta do 1.
junija 1994 pripravili skupni razvojni koncept za proge kombiniranega prometa:

k al. e) v 2. točki 4. člena:

Graz-Maribor
Villach-Ljubljana
Maribor-Ljubljana

(1) Pri pripravi ponudb za prevoz nevarnih snovi bosta železniški podjetji zaradi velikih prevoznih količin posvetili
posebno pozornost nevarnim snovem iz 2. razreda »Komprimirani, utekočinjeni ali pod tlakom raztopljeni plini« in 3.
razreda »Vnetljive, tekoče snovi«.

ter za najboljšo možno povezavo pristanišča Koper s temi
progami.
k al. d) v 2. točki 4. člena:

(2) Železniški podjetji sta se dogovorili, da bosta pospeševali
tehnike kombiniranega prometa tudi pri prevozu nevarnih
snovi, kot npr. cisternske kontejnerje (KTC). Železniški
podjetji bosta prav tako intenzivneje sodelovali z zasebnimi
imetniki vagonov pri nadaljnjem razvoju visoko specializiranih vozil za prevoz nevarnih snovi.

Pogodbenici bosta od železniških podjetij in družb za kombinirani promet zahtevali, da v smislu ciljev tega sporazuma do
1. junija 1994 pripravijo skupni koncept
zagotovitve in financiranja voznih sredstev (vagonov in lokomotiv), ki bi ustrezala potrebam. Koncept mora zlasti vsebovati vse potrebne podrobne ukrepe in terminski načrt uresničitve.

(3) Avstrijske zvezne železnice imajo na voljo lastne visoko
specializirane svetovalce za prevoz nevarnih snovi, ki bi na
željo Slovenskih železnic lahko svetovali tudi slovenskim
pošiljateljem nevarnih snovi.

k al. f) v 2. točki 4. člena:

k 3. točki 4. člena:

(1) Pri postopni uvedbi tehničnega prevzema tovornih vagonov na zaupanje bosta železniški podjetji sprejeli vse ukrepe,
da bi prevzem na zaupanje pri nespremljanih prevozih v kombiniranem prometu začeli uporabljati v najkrajšem možnem
času.

Pogodbenici opozarjata na tele ukrepe železniških podjetij:
(1) Železniški podjetji obeh pogodbenic bosta sodelovali pri
izdelavi mednarodnih strategij za skupno trženje ponujenih
prometnih storitev.

(2) Za oprtne vlake je bil tehnični prevzem na zaupanje že
uresničen.

(2) Železniški podjetji obeh pogodbenic bosta proučili možnost, da bi ponudbo OBB za kosovni prevoz »železniški
ekspres« dopolnili s ponudbo za prevoz kosovnega blaga po
železnici Slovenija-Avstrija z neposredno povezavo med
izbranimi kraji v Sloveniji in Avstriji ter s sodelovanjem
z zasebnimi podjetji.

k 3. točki 4. člena:
(1) Pogodbenici sta se dogovorili, da bosta izmenjavali izkušnje, znanje, statistične podatke in svoj know-how na vseh
področjih kombiniranega prometa.
(2) Pogodbenici bosta vplivali na železniški podjetji in družbe
za kombinirani promet, da bodo medsebojno uskladili tarife
v kombiniranem prometu.

(3) Železniški podjetji obeh pogodbenic si bosta prizadevali,
da bi ohranili obstoječo delitev železnica/cesta. V ta namen
bosta železniški podjetji s skupnimi ukrepi na področju
ponudbe zagotovili, da bi vsaj pridobili povečan promet proti
jugu in z juga oziroma jugovzhoda.
_

(3) Pogodbenici bosta prav tako vplivali na železniški podjetji
in družbe za kombinirani promet, da bodo pripravili usklajen
koncept skupnega trženja storitev kombiniranega prometa in
po potrebi uresničili medsebojno udeležbo v družbah.

Sestavljeno v Ljubljani dne 4. 12. 1993 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta besedili enako
obvezujoči.

k 5. členu:

DODATNI ZAPISNIK
O
POSPEŠEVANJU KOMBINIRANEGA PROMETA
k 4., 5. in 8. členu Sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu stvari

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta v skladu s svojimi možnostmi sprejeli vse ukrepe, da bi mejni nadzor v kombiniranem prometu postopno, najkasneje do konca leta 1994, preselili v terminale. Če bi bilo potrebno, bosta pogodbenici,
železniški podjetji in družbe za kombinirani promet začeli
potrebne pogovore s pristojnimi organi in podjetji.

k al. b) in c) v 2. točki 4. člena

k 2. točki 8 člena:

(1) Za učinkovito potekanje kombiniranega prometa bodo
v Avstriji sprejeli ukrepe za izpopolnitev terminalov Dunaj
- severozahodni kolodvor, Wels, Graz in Villach/Brnica. Pri
tem bodo ustrezno upoštevali potrebno vključevanje in opravljanje kombiniranega prometa iz Slovenije in v Slovenijo.

(1) Pogodbenici bosta v skladu s svojimi možnostmi vplivali,
da bi prenehala veljati prepoved prevoza ob nedeljah in praznikih za prevoz vseh ali določenih stvari pri dovozu ali odvozu
za kombinirani promet.

(2) Za učinkovit kombinirani promet bodo v Sloveniji sprejeli
ukrepe za izpopolnitev terminalov Koper, Ljubljana in Mari-

(2) Glede nespremljanega kombiniranega prometa sta se
pogodbenici dogovorili, da bosta pozvali železniški podjetji in
družbe za kombinirani promet, da izboljšajo obstoječe pove53
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zave in uvedejo nove zveze med Slovenijo in Avstrijo. V zvezi
s tem morajo ustrezni organi najprej sprejeti vse potrebne
ukrepe, da bi izboljšali uvedbo kontingenta za kabotažo in
s povezavo drugih obstoječe povezave med Slovenijo in
Avstrijo (npr. z prometnim centrom z že obstoječimi prometnimi povezavami).

V Sloveniji: Ljubljana-Koper
Ljubljana-Novo mesto
Ljubljana-Postojna-llirska Bistrica
v Avstriji: Graz-Špilje
Graz-Radgona
Graz-Heiligenkreuz

(3) Pogodbenici bosta pri oprtnih vlakih, ki bodo v prihodnje
vpeljani med Slovenijo in Avstrijo, preverili, ali je mogoče
uresničiti liberalizirano cono okrog določenih terminalov, oz.
določene cestne koridorje za prevoz brez dovolilnic.

Villach-Podklošter
Villach-Karavanški predor
(6) Kot dokazilo zakonitega izvajanja prevoza po četrtem in
petem odstavku velja v celoti izpolnjena pogodba CIM/UIRR.

(4) Da bi pospeševali spremljani kombinirani promet, sta se
pogodbenici dogovorili o nagradnem kontingentu za uporabo

(7) Da bi prevozniška podjetja spodbujali k nakupu opreme
za kombinirani promet, sta se pogodbenici dogovorili, da
bosta pri dodelitvi cestnih dovolilnic upoštevali tista prevozniška podjetja, ki so zlasti veliko vlagala v nakup opreme za
kombinirani promet in so tudi nadpovprečno udeležena
v nespremljanem prometu.

- obstoječega oprtnega vlaka Graz-Regensburg in Ljubljana-Munchen
- oprtnega vlaka Villach-Budejovice.
Nagradni kontingent znaša polovico vseh opravljenih povratnih voženj (1 povratna vožnja je ena vožnja tja in nazaj) na tem
oprtnem vlaku z vozili, ki so registrirana na državnem ozemlju
druge pogodbenice. Nagradni kontingent se podeli izključno
tistim podjetjem, ki dejansko uporabljajo oprtni vlak.

Sestavljeno v Ljubljani dne 4. 12. 1993 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta besedili enako
obvezujoči.
3. člen

(5) Pogodbenici bosta skladno s 1. točko 2. člena sporazuma,
na katerem temelji ta dodatni zapisnik, odpravili dovolilnice
za dovozni in odvozni promet za oprtni vlak Graz-Regensburg, Ljubljana-Munchen in Villach-Budjevice, skladno z 2.
točko 8. člena sporazuma, na katerem temelji ta dodatni
zapisnik, v naslednjih koridorjih, če imajo uporabniki s seboj
ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da se vsakokratni
prevoz opravlja v okviru kombiniranega prometa.

Za izvajanje sporazuma in zapisnikov skrbi Ministrstvo za
promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

pripadajočih napravah) in TER projekt (čezevropski železniški
projekt).
Ob osnovnih dogovorjenih ukrepih spodbujanja železniškega
in kombiniranega prometa, je s sporazumom dogovorjen
sistem urejevanja obsega in kvalitete cestnega prometa.
V tem sklopu ostaja v veljavi klasičen način urejanja cestnega
prometa z dovolnilnicami, katerih osnovno količino je
mogoče z ustreznim obsegom kombiniranega prometa povečati v sorazmernem obsegu.
Sporazum navaja tudi vrste prevozov, ki jih je mogoče opravljati brez dovolilnic, kot tudi predvidene sankcije v primeru
kršitve sporazuma.

Predložen Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Avstrije o mednarodnem prevozu stvari predstavlja
kvalitetno urejanje odnosov med državama na področju prometa. Sam sporazum in dodatna zapisnika o pospeševanju
železniškega in kombiniranega prometa, kot sestavna dela
Sporazuma, predstavljajo udejanjanje načela o okolju prijaznem in varnem prometu, kot osnovnem vodilu sodobnega
mednarodnega prometa.
Osnovni elementi sporazuma so izraženi v usklajenih aktivnostih obeh držav na področju
- posodabljanja infrastrukture za železniški in kombinirani
promet,
- usklajevanja tehnologije dela v železniškem in kombiniranem prometu,
- vspodbujanja železnic za večjo koordinacijo komercialnih
aktivnosti, ki bodo zagotavljale večjo konkurenčnost železniškega prometa.

Posebej je poudarjena vloga mešane komisije za uresničitev
ukrepov po tem sporazumu.
Sporazum sta dne 4. 12. 1993 v Ljubljani podpisala minister za
promet in zveze Republike Slovenije g. Igor Umek in minister
za javno gospodarstvo in promet Republike Avstrije g. Viktor
Klima.
Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih
finančnih sredstev.
Ratifikacija sporazuma ne narekuje sprejema novih oziroma
spremembe veljavnih predpisov.

V ta namen se pogodbenici obvezujeta uveljavljati mednarodne sporazume in konvencije, ki omogočajo učinkovitejši
železniški in kombinirani promet, kot so AGTC (evropski sporazum o pomembnejših progah za kombiniran promet in
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