V primeru neplačila globe, se postopek nadaljuje z izdajo plačilnega naloga fizični osebi, v kolikor gre za pravno osebo, državni organ ali samoupravno lokalno
skupnost pa z zahtevo za posredovanje podatkov. Z zahtevo za posredovanje podatkov se pravno osebo in druge organe pozove, da v roku petih dni od prejema
zahteve posreduje podatke o vozniku kot so njegovo ime, EMŠO, naslov stalnega
ali začasnega bivališča in državljanstvo. Na podlagi pridobljenih podatkov, se dejanskemu vozniku – kršitelju izda plačilni nalog. Na tem mestu velja omeniti 2.
odstavek 8. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, ki napotuje na odgovornost pravne osebe, saj v kolikor ne posreduje podatkov o vozniku, bo plačilni
nalog prejela odgovorna oseba.

Mestno redarstvo je eden od dveh prekrškovnih organov Mestne uprave Mestne
občine Ljubljana. Pooblaščene uradne osebe Mestnega redarstva imajo pristojnost
in dolžnost, da odločajo v postopkih o prekrških. Za zakonitost in ažurnost pri
vodenju prekrškovnih postopkov skrbi Odsek za prekrškovni postopek Mestnega redarstva.
Prekršek je ravnanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade ali odloka samoupravne lokalne skupnosti in je opredeljeno kot prekršek, zanj pa je predpisana
sankcija.
Za vodenje postopkov o prekrških veljajo določila Zakona o prekrških, ki določa
pravice in obveznosti vseh udeležencev v postopku.

V primeru osebne zaznave kršitve predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v
cestnem prometu, je potek postopka opisan v nadaljevanju:
v primeru neplačila globe na Obvestilo o prekršku kršitelj (lastnik vozila) prejme plačilni nalog, kjer ima možnost poravnati globo v polovičnem znesku v
roku osmih dni od pravnomočnosti plačilnega naloga;
oseba, ki ji je bila izrečena sankcija, njegov zakoniti zastopnik ali zagovornik lahko
vloži pravno sredstvo imenovano »Ugovor« v roku osmih dni od prejema plačilnega naloga. Postopek vložitve je enak kot velja za vložitev zahteve za sodno
varstvo;
po prejemu ugovora prekrškovni organ o navedbah kršitelja odloči z odločbo o
prekršku, kjer lahko postopek ustavi, izreče opomin (sankcijo omili) ali izreče
globo (potrdi ugotovitev redarja);
tudi na podlagi odločitve je mogoče plačati globo v polovičnem znesku, vendar
poudarjamo, da kršitelj, ki mu je bil z odločbo izrečen opomin oziroma globa,
postane zavezanec za plačilo stroškov postopka – sodne takse;
v primeru, da se kršitelj z izdano odločbo prekrškovnega organa ne strinja, ima
možnost vložitve ZAHTEVE ZA SODNO VARSTVO, ki jo rešuje krajevno pristojno okrajno sodišče.

ZP-1 ločuje plačilni nalog glede na vrsto prekrška, od katerega je odvisen pravni
pouk, morebitno vloženo pravno sredstvo in postopek odločanja na:
a) plačilni nalog, ki se izda v primeru osebne zaznave kršitve ali pa se ugotovi z
uporabo ustreznih tehničnih sredstev,
b) plačilni nalog, ki se izda za kršitve predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v
cestnem prometu.

Pričetek postopka o prekršku se prične:
I. po uradni dolžnosti, ko opravi prekrškovni organ v okviru svoje pristojnosti v ta
namen kakršnokoli dejavnost;
II. z vložitvijo pisnega predloga oškodovanca, državnega tožilca ali državnega organa, nosilca javnih pooblastil ali samoupravne skupnosti (predlagatelji).

V primeru osebne zaznave prekrška oz. zbiranja obvestil ali zaznave s tehničnim
sredstvom – samodejno merilno napravo, je potek postopka opisan v nadaljevanju.
po prejemu plačilnega naloga je možno poravnati globo v polovičnem znesku v
roku osmih dni od pravnomočnosti plačilnega naloga;
oseba, ki ji je bila izrečena sankcija, njegov zakoniti zastopnik ali zagovornik
lahko vloži pravno sredstvo imenovano »Zahteva za sodno varstvo« v roku
osmih dni od prejema plačilnega naloga. Zahtevo za sodno varstvo se pošlje
ali osebno prinese na naslov Mestno redarstvo, Proletarska 1, 1000 Ljubljana,
lahko pa se pošlje po elektronski pošti, podpisano z digitalnim potrdilom na
naslov glavna.pisarna@ljubljana.si;
prejeto zahtevo za sodno varstvo obravnava prekrškovni organ, ki lahko postopek z izdajo odločbe o ustavitvi postopka o prekršku ustavi (če kršitelju ni
dokazano, da je storil prekršek) ali z odločbo o prekršku namesto globe izreče
opomin (če kršitelj dokaže ustrezne olajševalne okoliščine). Če prekrškovni organ ugotovi, da zahteva za sodno varstvo ni utemeljena (kršitelj ne izkaže olajševalnih okoliščin), prekrškovni organ zadevo odstopi v reševanje pristojnemu
sodišču. V primeru, da kršitelj v postopku ne uspe, mora plačati stroške, ki so
nastali v postopku o prekršku (sodna taksa).

Fotografija: arhiv MR

V kolikor je globa poravnana na obvestilo o prekršku in kršitelj vloži ugovor, se
le-ta zavrže kot nedovoljen.

II. Pričetek postopka na podlagi pisnega predloga oškodovanca, državnega tožilca ali državnega organa, nosilca javnih pooblastil ali samoupravne skupnosti (predlagatelji)
Postopek na predlog oškodovanca in ostalih subjektov se prične, ko prekrškovni
organ prejme predlog za pričetek postopka o prekršku. V tem primeru prekrškovni
organ lastnika vozila pozove, da se v roku petih dni izjavi o dejstvih in okoliščinah
prekrška, pravni osebi pa se posreduje zahtevo za posredovanje podatkov. V primeru, da kršitelj pravočasno vloži izjavo in prekrškovni organ ugotovi, da v izjavi
kršitelj ni navedel takšnih okoliščin prekrška zaradi katerih bi prekrškovni organ
lahko ustavil postopek o prekršku oz. v primeru, da kršitelj ne vloži izjave, prekrškovni organ odloči o prekršku z odločbo. V odločbi o prekršku je določeno tudi
plačilo stroškov postopka – sodne takse. V primeru, da iz izjave kršitelja izhaja, da
obstajajo takšne okoliščine prekrška, zaradi katerih bi prekrškovni organ postopek
o prekršku lahko ustavil, se o odločitvi prekrškovnega organa kršitelja obvesti z
dopisom, da odločba o prekršku ne bo izdana in se postopek o prekršku zaključi. V
primeru, ko je lastnik vozila pravna oseba in ta ne sporoči podatkov o uporabniku
vozila, se postopek vodi zoper odgovorno osebo pravne osebe.
POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI:
Na posneti fotografiji ni moje vozilo. Kaj lahko storim?
Na podlagi pravnega pouka v plačilnem nalogu v roku osmih dni je potrebno
vložiti zahtevo za sodno varstvo oz. ugovor, kjer se to dejstvo navede. Prekrškovni
organ v teh primerih postopek ustavi.
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I. Pričetek postopka po uradni dolžnosti
Postopek se prične na podlagi osebne zaznave mestnega redarja ali s pomočjo
uporabe tehničnega sredstva – samodejne merilne naprave (radar).
Na podlagi osebne zaznave prekrška mestni redarji v večini primerov obravnavajo
prekrške s področja kršitev predpisov o ustavitvi in parkiranju vozil, kjer se ob
ugotovitvi prekrška, o katerem kršitelja ni bilo mogoče seznaniti na kraju prekrška, na primernem mestu na vozilu pusti obvestilo o prekršku. Obvestilo o prekršku vsebuje naslednje pouke:
v primeru, da kršitelj globo v polovični vrednosti plača v zakonsko predpisanem
roku osmih dni se šteje, da je bil plačniku izdan plačilni nalog za prekršek, ki je
postal tudi pravnomočen, saj se je kršitelj odpovedal vložitvi pravnega sredstva;
v primeru pravočasnega plačila globe, stroški postopka ne bodo odmerjeni, prav
tako se prekršek ne bo vpisal v evidenco prekrškov. Postopek je namreč s plačilom zaključen;
v primeru neplačila globe, obvestilo o prekršku nima pravnih posledic, vendar
pa se po poteku roku za plačilo globe, postopek nadaljuje zoper lastnika oziroma
imetnika pravice uporabe vozila z izdajo plačilnega naloga.

Na posneti fotografiji je moje vozilo, vendar pa ga nisem upravljal v času prekrška. Kaj lahko storim?
V roku osmih dni vložite pravno sredstvo, v katerem 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.

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 osmih dni vložiti pravno sredstvo. V pravnem sredstvu je potrebno priložiti vse relevantne dokaze ter navesti vse okoliščine, ki lahko vplivajo
na presojo prekrškovnega organa, saj jih sicer v postopku ne bo več mogoče uveljavljati. Pravnega sredstva ne pozabite lastnoročno podpisati.
V času zaznave prekrška nisem bil več lastnik vozila. Kaj lahko storim?
Na podlagi pravnega pouka v plačilnem nalogu se v roku osmih dni vloži zahtevo
za sodno varstvo, v kateri se pojasni okoliščine ter predloži 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 prepis, tako kot določa Zakon o motornih vozilih. Mestno redarstvo 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
petnajstih 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 petnajstih 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.

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. V primeru, da globa v dneh
dneh ni plačana, to nima posledic za kršitelja, pomeni le, da se izvede običajni
prekrškovni postopek z izdajo plačilnega naloga.
Plačal bi položnico preko spletnega bančništva. Kako izpolnim položnico,
da bom pravilno nakazal globo?
Preko spletnega bančništva uporabite naslednje podatke:
- transakcijski račun: SI56 0126 1461 0566 850
- referenca: SI12 7560XXXXXXXXX (osemmestna številka plačilnega naloga ali
obvestila o prekršku in nato kontrolna številka, npr. 7560280357213)
- koda namena: COST
- BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
- višina globe, ki jo boste plačali: IZREČENA GLOBA (v polovični višini)
- podatki plačnika: VAŠI PODATKI
- podatke prejemnika: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1,
1000 LJUBLJANA
- namen: GLOBA ZA PREKRŠKE

Plačilni nalog je bil poslan na naslov, kjer ne živim več. Kaj lahko storim?
Odgovor je sicer odvisen od tega, v kateri fazi je postopek. V najkrajšem možnem
času na prekrškovni organ naslovite vlogo, v kateri navedete naslov prebivališča, na katerega prejemate poštne pošiljke, prekrškovni organ pa bo ukrenil vse
potrebno (vključno z dodatnimi pravnimi koraki, če bodo potrebni), da boste v
prekrškovnem postopku deležni vseh pravic, ki vam pripadajo. Skladno z Zakonom o prijavi prebivališča, pa morate prijaviti stalno prebivališče in spremembo
naslova stanovanja, odjaviti stalno prebivališče, če se za stalno odselite z območja
Republike Slovenije, prijaviti začasni odhod z območja Republike Slovenije, ki
traja več kot tri mesece, prijaviti in odjaviti začasno prebivališče ter naslov za vročanje, saj boste le tako zagotovili prejem pošiljk na pravilni naslov.
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 katerih kršitelja ni bilo mogoče seznaniti na kraju prekrška, se pritrdi na primernem
mestu na vozilu. Obvestilo o prekršku omogoča kršitelju takojšnje plačilo globe
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