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Ustrezno obkrožite ali dopišite, sledite navodilom na hrbtni strani obrazca.
1. UGOVOR
2. ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
a) zoper PLAČILNI NALOG
b) zoper ODLOČBO O PREKRŠKU
c) zoper SKLEP prekrškovnega organa

3. POSREDOVANJE PODATKOV O VOZNIKU (uporablja samo pravna oseba)
4. IZJAVA KRŠITELJA
5. PREDLOG
6. DRUGO: _________________________________________________________________
Številka prekrška / zadeve: _________________________________________________________

VSEBINA VLOGE: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
PRILOGE:
____________________________________________________________________________________________
Lastnoročni podpis vlagatelja:

V kolikor je potrebno, uporabite še dodaten list!

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
Za lažje in hitrejše izpolnjevanje vlog, ki jih želite vložiti na Mestnem redarstvu smo vam pripravili obrazec s kratkim navodilom glede
vložitve rednih pravnih sredstev in preostalih vlog.
V zgornjem levem kotu obrazca vpišite podatke o vlagatelju.
Številka prekrška ali zadeve se nahaja v levem zgornjem kotu obrazca, ki ste ga prejeli. Prosimo, da se sklicujete na navedeno številko zadeve
ali prekrška.
V sredini obrazca obkrožite tisto možnost, na katero se vloga nanaša.
1. Ugovor se vloži ob prejemu plačilnega naloga po 8. odstavku 57. člena Zakona o prekrških in vas na to napotuje pravni pouk, v
katerem je navedeno, da ga lahko vloži oseba, ki ji je bila izrečena sankcija ali njen zakoniti zastopnik oziroma zagovornik v osmih
dneh od vročitve plačilnega naloga pisno pri Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Mestno redarstvo, Proletarska 1, 1000
Ljubljana. V ugovoru, ki šteje kot izjava, mora kršitelj navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne bo več
mogel uveljavljati, ni pa dolžan izpovedovati zoper sebe ali svoje bližnje.

2. Zahteva za sodno varstvo se vloži:
a.) ob prejemu plačilnega naloga po 1. odstavku 57. člena Zakona o prekrških in vas na to napotuje pravni pouk, v katerem je
navedeno, da jo lahko vloži oseba, ki ji je bila izrečena sankcija ali njen zakoniti zastopnik oziroma zagovornik vloži zahtevo za
sodno varstvo v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga in velja za pravočasno, če je oddana zadnji dan roka za vložitev zahteve
priporočeno po pošti ali neposredno pri organu. Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog, plača samo
polovico izrečene globe, če jo plača v osmih dneh po pravnomočnosti, sicer mora plačati celoten znesek izrečene globe v 30 dneh
po pravnomočnosti plačilnega naloga, sicer se prisilno izterja. V primeru plačila globe pred pravnomočnostjo plačilnega naloga,
zahteva za sodno varstvo ni dovoljena.

b.) ob prejemu Odločbe prekrškovnega organa in vas na to napotuje pravni pouk, v katerem je navedeno, da se zoper odločbo o
prekršku lahko vloži zahteva za sodno varstvo v osmih dneh od vročitve odločbe.

c.) ob prejemu Sklepa prekrškovnega organa in vas na to napotuje pravni pouk, v katerem je navedeno, da se zoper sklep lahko vloži
zahteva za sodno varstvo v osmih dneh od vročitve sklepa, pisno pri prekrškovnemu organu, ki je izdal sklep.

3. Posredovanje podatkov o vozniku se vloži ob prejemu zahteve za posredovanje podatkov o vozniku ki vas napotuje, da mora pravna
oseba v roku petih dni od prejema zahteve posredovati podatke o vozniku.

4. Izjava kršitelja se vloži ob prejemu Obvestila kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška ki vas napotuje, da se
lahko kot domnevni kršitelj ali priča v postopku, pisno v petih dneh od vročitve obvestila izjavite o dejstvih oziroma okoliščinah
prekrška, niste pa dolžni tega storiti. V primeru, da boste izjavo podali, niste dolžni izpovedovati zoper sebe ali svoje bližnje. V
izjavi morate navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne boste mogli več uveljavljati.

5. Predlog se vloži v primerih spodaj naštetih vlog:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Predlog za obročno plačilo sodne takse;
Predlog za obročno plačilo globe in sodne takse;
Predlog za plačilo globe na obroke;
Predlog za nadomestitev plačila globe z opravo nalog v splošno korist;
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje;
Predlog za povrnitev stroškov postopka;
Predlog za odpravo klavzule pravnomočnosti in izvršljivosti.

6. Drugo obkrožite, če med navedenimi niste izbrali ustrezne možnosti.
Glede na navedeno, vsa vlaganja v okviru prekrškovnega postopka lahko vloži zgolj naslovnik, na katerega se glasi plačilni nalog, njegov
zastopnik ali pooblaščenec. Pisna vloga mora biti lastnoročno podpisana in se lahko vloži bodisi preko pošte, lahko pa se jo v času uradnih
ur Odseka za redarstvo osebno prinese v operativno komunikacijsko pisarno Mestnega redarstva na naslovu Proletarska 1, 1000 Ljubljana.
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: glavna.pisarna@ljubljana.si.

NE POZABITE PRILOŽITI DOKAZIL TER NAVESTI OKOLIŠČIN PREKRŠKA!
NE POZABITE PODPISATI VLOGE!

