
1. Kako vložim pravno sredstvo (ugovor, zahtevo za sodno varstvo) ali drugo vlogo v okviru 

prekrškovnega postopka? 

Skupna občinska uprava 5G je prekrškovni organ, ki je vezan tudi na določbe Zakona o prekrških, 

kateri natančno določa prekrškovni postopek. Glede uporabe in računanja rokov Zakon o prekrških 

napotuje na smiselno uporabo Zakona o splošnem upravnem postopku. Vsak plačilni nalog ima 

pravni pouk, v katerem so navedene pravice kršitelja do vložitve ustreznega pravnega sredstva. Ne 

glede na to, ali plačilni nalog govori o ugovoru (ki ga rešuje prekrškovni organ) ali o zahtevi za sodno 

varstvo (ki jo rešuje sodišče), je potrebno v roku 8 dni vložiti pravno sredstvo. Pri tem dodajamo, da 

gre pri rokih za vložitev pravnih sredstev za nepodaljšljive roke, ki jih je potrebno strogo upoštevati. 

Pravnemu sredstvu je potrebno priložiti vse relevantne dokaze ter navesti vse okoliščine, ki lahko 

vplivajo na presojo prekrškovnega organa, katerega tudi ne pozabite lastnoročno podpisati. Ob 

upoštevanju zakonsko določenih rokov velja enako tudi za druga vlaganja v okviru prekrškovnega 

postopka (izjava kršitelja, posredovanje podatkov o dejanskem uporabniku vozila, prošnja za plačilo 

globe …).  

Glede na navedeno, vsa vlaganja v okviru prekrškovnega postopka lahko vloži zgolj naslovnik, na 

katerega je naslovljen  plačilni nalog, njegov zastopnik ali pooblaščenec. Pisna vloga mora biti 

lastnoročno podpisana in se lahko vloži preko pošte, lahko pa se jo v času uradnih ur Skupne občinske 

uprave 5G  osebno prinese v pisarno Skupne občinske uprave 5G, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje. 

Vloge, ki so vložene preko elektronske pošte, morajo biti podpisana z veljavnim digitalnim 

certifikatom. 

Pravna oseba kot lastnik vozila vlaga tovrstna pisanja pisno z lastnoročnim podpisom odgovorne 

osebe oziroma osebe, ki ima v okviru pravne osebe tovrstna pooblastila in žigom pravne osebe, če 

pravna oseba posluje z žigom. Zaradi pohitritve postopka priporočamo, da se izjavi priložijo tudi 

ustrezni listinski dokazi. Prekrškovni organ namreč lahko v primeru dvoma pravno osebo pozove, da 

izjavo dopolni s predložitvijo listinskih dokazil, kar postopek lahko zavleče. Pravno sredstvo oziroma 

druge vloge se lahko vložijo tudi po elektronski pošti, vendar zgolj z varnim elektronskim podpisom s 

kvalificiranim potrdilom (digitalni podpis) na e-poštni naslov: redarstvo@grosuplje.si. 

2. Prejel sem Obvestilo o prekršku na vozilu. Do kdaj imam možnost polovičnega plačila 

globe? 

Obvestilo o prekršku za kršitev predpisov o ustavitvi in parkiranju vozil,o katerem kršitelja ni bilo 

mogoče seznaniti na kraju prekrška, se pritrdi na primernem mestu na vozilu. Obvestilo o prekršku 

omogoča kršitelju takojšnje plačilo globe oz. polovice predpisane globe v osmih dneh brez naknadne 

izdaje plačilnega naloga, brez plačila stroškov postopka in vpisa prekrška v evidenco o prekrških. S 

pravočasnim plačilom globe na Obvestilo o prekršku se šteje, da je bil plačniku izdan plačilni nalog za 

prekršek, ki je označen na obvestilu, in da je ta postal pravnomočen, ker se je plačnik odpovedal 

ugovoru in zahtevi za sodno varstvo. V primeru, da globa v 8 dneh ni plačana to nima posledic za 

kršitelja, pomeni le, da se izvede običajni prekrškovni postopek z izdajo plačilnega naloga. Obvestilo o 

prekršku pa je neobvezen del postopka in kršitelj, ki obvestila o prekršku ne prejeme (ker je bilo 

obvestilo namenoma ali pomotoma odstranjeno z vozila) zaradi neplačila globe na podlagi obvestila o 

prekršku ne nosi pravnih posledic, saj se v primeru, ko globa ni poravnana na podlagi obvestila o 

prekršku, izda plačilni nalog. 
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3. Prejel sem plačilni nalog za nepravilno parkiranje. Do kdaj imam možnost plačila globe? 

Rok za plačilo globe začne teči z vročitvijo plačilnega naloga, zatorej imate možnost poravnati globo v 

8 - ih dneh od pravnomočnosti plačilnega naloga. 

4. Dobil sem obvestilo s Finančnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS), da 

globe nisem poravnal, vendar imam dokazilo, da je bila globa plačana. Kaj naj storim? 

Davčna izvršba se izvaja v skladu z določbami Zakona o davčnem postopku, če dolžnik svoje 

obveznosti ne izpolni v roku, ki je v izvršilnem naslovu določen. Skupna občinska uprava 5G posreduje 

FURS le podatke o terjatvah, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za izvršbo. FURS ne razpolaga z izvršilnim 

naslovom oz. dokumentacijo o prekršku, zato se za vse potrebne informacije o prekršku obrnite na 

sedež Skupne občinske uprave 5G, kjer imate možnost vpogleda v spis. Tudi v primeru, da 

razpolagate s potrdili o plačilu, jih posredujte na Skupno občinsko upravo 5G, kjer bomo preverili 

plačilo in ga ustrezno poknjižili ter preklicali predlog za izvršbo. 

5. Ali je plačilo polovične globe pravilno oziroma pravočasno, če se plača zadnji – osmi dan 

pravnomočnosti plačilnega naloga, organ pa plačilo prejme na transakcijski račun po 

poteku prej navedenega roka? 

Plačilo polovice izrečene globe je pravočasno, če je bilo plačano v roku osem dni od pravnomočnosti 

plačilnega naloga, ne glede na to, kdaj organ plačilo globe dejansko prejme na transakcijski račun. 

Pomembno je dejstvo, da je bilo plačilo globe izvršeno v roku osmih dni po pravnomočnosti 

plačilnega naloga, kar izhaja tudi iz dokazil plačnika. 

6. Ali lahko plačam polovično globo in vložim zahtevo za sodno varstvo ali ugovor? 

V primeru plačila polovične globe pred pravnomočnostjo plačilnega naloga (ne glede na to, kdo globo 

plača), zahteva za sodno varstvo ali ugovor v skladu s 1. odstavkom 57.c člena Zakona o prekrških (ZP-

1) nista dovoljena. V primeru, da bo vložena zahteva za sodno varstvo ali ugovor, bo prekrškovni 

organ vloženo pravno sredstvo brez vsebinske obravnave navedb s sklepom kot nedovoljeno zavrgel 

in izrekel tudi plačilo stroškov postopka – sodna taksa. 

7. Ne strinjam se z izdanim plačilnim nalogom. Kaj lahko storim? 

Vsak plačilni nalog ima pravni pouk, v katerem so navedene pravice kršitelja do vložitve pravnega 

sredstva. Ne glede na to, ali plačilni nalog govori o ugovoru (ki ga rešuje prekrškovni organ) ali o 

zahtevi za sodno varstvo (ki jo rešuje sodišče) je potrebno v roku 8 dni vložiti pravno sredstvo. To 

lahko stori kršitelj oz. oseba, na katero je naslovljen plačilni nalog, njegov zastopnik ali pooblaščenec 

pošlje ali osebno prinese na naslov Skupne občinske uprave 5G, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje. 

Pravno sredstvo lahko vložite tudi po elektronski pošti z varnim elektronskim podpisom s 

kvalificiranim potrdilom na e-poštni naslov: redarstvo@grosuplje.si. Ugovoru je potrebno priložiti vse 

relevantne dokaze ter navesti vse okoliščine, ki lahko vplivajo na presojo prekrškovnega organa. 

Pravnega sredstva ne pozabite lastnoročno podpisati. 

 

 

 



8. V času zaznave prekrška nisem bil več lastnik vozila. Kaj lahko storim? 

Na podlagi pravnega pouka v plačilnem nalogu se v roku 8 dni vloži zahtevo za sodno varstvo, v kateri 

se pojasni okoliščine ter predložil ustrezne dokaze, ki bodo prekrškovnemu organu omogočili 

ustrezno odločitev (ustavitev postopka ter pričetek postopka zoper novega lastnika vozila). Pri tem je 

potrebno priložiti ustrezni dokaz, saj lastništvo v uradnih evidencah ni zavedeno, ker ni bil opravljen 

predpis, tako kot določa Zakon o motornih vozilih. Skupna občinska uprava 5G podatke pridobiva iz 

uradnih evidenc, zato je pomembno, da so lastniška razmerja urejena in odražajo dejansko stanje.  

Zakon o motornih vozilih v 40. členu med drugim določa, da če pri prenosu lastništva vozila novi 

lastnik istočasno vozila ne registrira na svoje ime, mora v 15 dneh od nakupa to vozilo registrirati na 

svoje ime ali podati izjavo o lokaciji vozila. Če lastnik ne odjavi vozila in ne izroči registrskih tablic, 

upravna enota, na območju katere ima lastnik vozila stalno prebivališče oziroma sedež ali začasno 

prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, pisno opozori lastnika vozila, naj v 15 

dneh po prejemu opozorila izpolni svoje obveznosti. Če lastnik vozila v tem roku ne izpolni 

obveznosti, upravna enota temu vozilu v evidenci registriranih vozil spremeni status v »črtano« in o 

tem obvesti policijo, ki registrske tablice odvzame z neposredno fizično prisilitvijo na stroške lastnika 

vozila, če je vozilo udeleženo v cestnem prometu ali je na javni cesti, na nekategorizirani cesti, ki se 

uporablja za javni cestni promet, ali drugi javni površini. 

9. Na posneti fotografiji ni moje vozilo. Kaj lahko storim? 

Na podlagi pravnega pouka v plačilnem nalogu v roku 8 dni je potrebno vložiti zahtevo za sodno 

varstvo, v kateri se to dejstvo navede. Prekrškovni organ v primerih, ko obstaja dvom v pravilnost 

ugotovljenega dejanskega stanja postopek ustavi. 

10. Ali ima Skupna občinska uprava 5G pristojnosti za izvajanje meritev? 

Zakon o pravilih cestnega prometa v drugem odstavku 15. člena daje redarstvom pooblastila, da 

izvajajo nadzor nad prekoračitvami hitrosti s samodejnimi napravami in sredstvi za nadzor prometa, s 

katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo. Pri tem je izjemno pomembno določilo, ki redarstvom 

ne daje pravice ustaviti voznika na kraju kršitve. To pomeni, da se kršitev slikovno zabeleži, nato pa se 

kasneje izda plačilni nalog, na podlagi katerega ima kršitelj pravico vložitve pravnega sredstva.  

11. Kdaj imam možnost plačila globe in stroškov postopka na obroke (hkrati pa obrazložitev, 

da se izgubi možnost za plačilo polovičke)? 

Kršitelj lahko po poteku roka za plačilo globe pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo (FURS), 

zaprosi za obročno plačilo globe in stroškov postopka. Rok za obročno plačilo ne sme biti daljši kot 

eno leto, najmanjši obrok pa sme znašati 20 eurov za fizične in odgovorne osebe ter 200 eurov za 

pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo 

dejavnost. Plačilo globe na obroke velja zgolj za globo v polni višini, kar pomeni, da globe v 

polovičnem znesku ni možno plačati po obrokih. V kolikor boste predlog vložili pri prekrškovnemu 

organu, ga bo le-ta z izvršljivo terjatvijo odstopil organu pristojnemu za izterjavo. 

 

 

 



12. Kaj je sodna taksa in na kakšen način se odmeri? 

Sodna taksa je del stroškov postopka, ki nastane v prekrškovnem postopku. Opredeljena je v 143. 

členu Zakona o prekrških, pogoje za njeno odmero, rok in način plačila pa je opredeljen v Zakonu o 

sodnih taksah (ZST), kar je tudi razlog za tovrstno poimenovanje stroškov prekrškovnega postopka. V 

prekrškovnem postopku je sodna taksa odmerjena že na sami odločbi ali sklepu, lahko pa vam jo 

odmeri tudi sodišče v sodbi, za kar prejmete zraven še poziv za plačilo sodne takse. 

13. Na kakšen način lahko vložim predlog za opravljanje nalog v splošno korist? 

Kršitelj, ki zaradi svojega premoženjskega stanja oz. zmožnosti za plačilo ne more plačati globe in 

stroškov postopka v skupni višini najmanj 300 eurov, lahko najpozneje do poteka roka za plačilo 

predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist. Predlog za 

nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist lahko storilec vloži pri 

organu, ki je izdal odločbo o prekršku ali plačilni nalog, torej pri Skupni občinski upravi 5G, Taborska 

cesta 1, 1290 Grosuplje. Predlagatelj mora v predlogu navesti odločbo oz. plačilni nalog, na katerega 

se predlog nanaša in razloge šibkega socialnega stanja ter predlog podpisati. Pri cenzusu 300 eurov, 

se upošteva globo in stroške postopka izrečene z enim plačilnim nalogom oziroma odločbo o 

prekršku in ni mogoče seštevati glob in stroškov, izrečenih z več akti. 

14. Poravnal sem globo, vendar v višjem znesku od izrečene. Kakšen je postopek za vračilo 

preveč poravnane globe? 

Predlagamo vam, da napišete dopis na Skupno občinsko upravo 5G, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje 

in zraven priložite dokazila o preplačanem znesku globe. V kolikor se bo ugotovilo, da ste globo 

preveč plačali, bomo pri pristojnemu organu sprožili postopek za vračilo preveč plačane globe. 

15. Prejel sem plačilni nalog za hitrost, kjer je priložena slabo vidna slika in se ne vidi voznika. 

Ali lahko dobim večjo in kvalitetno sliko? 

Fotografija, ki je priložena plačilnim nalogom ni namenjena identifikaciji voznika, pač pa identifikaciji 

vozila. Oblika sodobnih vozil z zelo položnimi vetrobranskimi stekli namreč povzroča odblesk na 

steklenih površinah, kar v največjem številu primerov onemogoča identifikacijo voznika. Zakon o 

pravilih cestnega prometa določa, da za prekršek odgovarja lastnik vozila, razen če le ta ne dokaže, 

da prekrška ni storil. To pomeni, da mora lastnik vozila s primernimi dokazi podkrepiti navedbo, da 

vozila na ta dan ni mogel uporabljati. Kar se tiče ogleda fotografije, ima do tega pravico lastnik vozila, 

njegov pooblaščenec ali zastopnik. Vpogled se izvrši na sedežu Skupne občinske uprave 5G, Taborska 

cesta 1, 1290 Grosuplje. 

16. Kdo rešuje zahteve za sodno varstvo? 

Krajevno pristojno okrajno sodišče. Skupna občinska uprava 5G kot prekrškovni organ ima 

pristojnosti omejene na ugotavljanje pravilnosti dejanskega stanja in popolnosti vloženega pravnega 

sredstva. 

 

 

 



17. Na posneti fotografiji je moje vozilo, vendar pa ga nisem upravljal v času prekrška. Kaj 

lahko storim? 

V roku 8 dni vložite pravno sredstvo, v kateri boste pojasnili okoliščine ter predložili ustrezne dokaze, 

ki bodo prekrškovnemu organu omogočili ustrezno odločitev (ustavitev postopka zoper vas ter 

morebitni pričetek postopka zoper dejanskega uporabnika vozila). Oseba, ki je uporabljala vozilo, 

lahko vaši zahtevi za sodno varstvo priloži osebno podpisano in notarsko overjeno izjavo. Zahtevo za 

sodno varstvo lahko osebno prinesete ali pošljete na naslov Skupne občinske uprave 5G, Taborska 

cesta 1, 1290 Grosuplje ali po elektronski pošti z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim 

potrdilom na e-poštni naslov: redarstvo@grosuplje.si. 
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