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ZAPISNIK

Delovnega sestanka Sekcije za promet Zdruzenja upravnih delavcev Slovenije, ki ga je skticala
pedsednica sekcije, lvl i lanka Ne5kovi6. Sestanek je potekaldne 21.6.2012 s prjeetkom ob 10.O0 uriv
prostorih Up€vne enote Maribor, vodila gaje Milena Pusnik, vodja Oddelka za upravne zadeve prometa
na Upravni enoti l\raribor.

Prjsotni po abecednem vrstnem redu:
+ Bergant, Klemen - SRC d-o.o.
+ Gosnik, Maja - Upravna enota Maribor
+ Hribar, JoZe - Javna agencija Republike Slovenije za varnost prcmeta
+ Klembas, lrena - Upravna enota Ljubljana
+ Kotnik, Dusanka - Upravna enota Slovenj Gradec
+ l\4auko, Miroslav - Upfavna enota Lenart
+ ft4ohoria, Darija - Upravna enota Ljutomer
I Netkovic, Milanka - Upravna enota Ajdovsdina
+ Omezel, Vida - Upravna enota KGko
+ Puinik, lvlilena - Upravna enota Maribor
+ Vipotnik, Duska - Ministrsfuo za infrastrukturo in prostol
+ Zgubi6, Martin - Upravna enota Celje

Dnevni led:
1. radunalni6ka podpora in nadgradnja l\rRVL
2. vodenje evidenc- LN, vpisniki, statistika
3. izvajanje nalog prekrSkovnega organa - dobe pEkse in odprta vprasanja
4. razno

Prisotne je nagovorila in pozdravila dr. Bojana Zadravec, predsednic€ Zdruzenja upravnih delavcev
Slovenije.

Sestanek je p defa Milena Puinik, in sicer z uvodno mislijo, da so upravne enote s 1. 1. 2012 na podlagi
4- odstavka 83. 6lena Zakona o motomih vozilih (Ur. list RS 6t. 106/2010) zadele opravljati natoge
prek6kovnega otgana iz 78. dlena navedenega zakona. Ker gre za novo nalogo so upravne enote
priaakovale usmerifue za izv4arye nalog oziroma natandnejsa navodila o vodenju prekdkovnega
postopka, pri vodenju katerega so se postavila Stevilna vp|asanja in dileme. Sestanek je bil sklican
zaradi izmenjave izkusenj, predlogov reSitev za odpravo tehnianih tezav pri izvajanju nalog ter dogovora
o usmeritvah za poenotenje prakse priobravnavi prekrskov in izrekanju glob zanje.



Po statistidnih podatkih, povzetih iz Registra vozil, MRVL, smo v preteklih letih obravnavali naslednje
6tevilo zadev:

Podatki iz MRVL-ia - vse IJE skuDai 2007 2008 2009 2010 2011
DN0015 Obvestila o poteku registracije vozila ali
prenehanja veljavnosti zavarcvalne pogodbe in
vrnitev tablic

31.856 44.483 51.500 68.349 71.570

DN0016 Sprememba statusa v evidenci
rcgistriranih vozil v )Crtano( in predlog za
uvedbo postopka o prekrsku

4.826 8.745 10.943 13.273 '12.476

Ker grc za novo nalogo, so UE skladno z dolodili49. dlena Zakona o drzavni upEvi (ZDU, Uradni list
RS, st. 1f3l05- ZDU-1-UPB4,89/07-od:.US, 48/09-ZDU-1E), ki med drugim doloea, da vsako
ministrstvo na svojem delovnem podrodju daje upravnim enotam usmefitve, strokovne napotke in drugo
shokovno pomoe za izvrsevanje nalog iz svoje pristojnosti, daje upravnim enotam obvezna navodila za
izvrsevanje nalog s svojih upravnih podrc6ij, nadzoruje izvrsevanje upravnah nalog v upravni enoti ter
nalo:i upravnienoti, da v mejah svojih pristojnostiopravi doloeene naloge alisprcjme dobeene ukrepe,
pridakovale usmeritue za izv4anje navedenih nalog oziroma natanenejsa navodila o vodenju
prekrlkovnega postopka, kaj bo tehnidna in progEmska podpora oz. nadgradnja obstojeeega programa
MRVL omogodala in kaj ne, naain vodenja vpisnikov in pomoznih knjig v aplikaciji LN SPIS, predvsem
pa, da bo organizirano dodatno usposabljanje upEvnih enot glede vodenje prekrskovnega postopka in
e-izvrSb.

P sotne je nagovorila in pozdravila tudigospa Neskovid in pozvala gospoda Berganta in gospo Vipotnik,
da predstavita aplikacijo ISPO oz. nadgEdnjo |\4RVL za namen vodenja preknikovnih postopkov.

Gospa l\4ohoria, vodja Delovne skupine naeelnikov za notranje zadeve in prcmet je povedala, da je na
Ministrstvu za pravosodje in javno upravo sklican sestanek na temo vodenja prekrskovnega postopka, ki
se ga bo udele:ila danes in prenesla pedloge za katee se bomo dogovorili.

AD ' I

Gospod Befgant je povedal, da je bila 21. 11. 2011 na Ministrstvu za infrastrukturc in prcstor
prcdstavljena aplikaclja ISPO, ki bi jo lahko priredili za prekskovne postopke v obsegu pooblastil
upravnih enot. Omenjena aplikacija vsebuje tudi aplikacijo APPX, ki omogoda povezavo Lotus a z
drugimi aplikacijami preko spletnih servisov. Omogoda pa tudi izpisovanje obvestil, plaeilnih nalogov,
odlo6b ipd. Program raduna roke, poSilja izvrsbe na Carinsko upravo Republike Slovenije ipd.V primeru
zakonskih sprememb je dokaj enostavno vnesti popravke. Ivlozen je prenos iz MRVL-ja v ISPO in
oDralno.
Meni, da nadgradnja l\ilRVL-ja, ni ustrezna resitev, saj omenjen register prcdstavlja matidni register vozil
in ne prekdkovnih postopkov.

K temu je gospa Vipotnik dodala, da jo je kontaldi|ala InformacUska pooblasdenka in da je vprasljiva
zakonska podlaga nadgradnje MRVL, predvsem iz vidika varstva osebnih podatkov. Nadalje je podala
informacijo, da radunalniske evidence s podrodja vozil in vozniBkih dovoljenj v letu 2013 najveietneje
prehajajo nazaj pod lvlinistrstvo za notranje zadeve ter da bodo v juliju sodisda pridela z vnosom sankcij
v evidenco izdanih vozniskih dovoljenj in pozvala pdsotne predstavnike upravnih enot, da jim nudijo
potrebno pomod.
Gospod Bergani je 6e povedal, da se aplikacija ISPO lahko nalozi za vsako upravno enoto posebej,
lahko pa kot centfalna namestitev in daje slednja opcija dolgorodno cenovno ugodnejsa.

Gospa lvlohofidje povedala, da bo Delovna skupina nadelnikov za notranje zadeve in promet predlagala
testiranje testne verzije aplikacije ISPO predvidoma na lJp€vni enoti Slovenj Gradec in o ugotovituah
porodala ministrstvu.

Gospa Omerzel pa je povedala, da se ji aplikacija ISPO zdi zelo pregledna, v kolikor bo prirejena za
obseg nalog po ZP, kijih opravljajo upravne enote, vendaf pa se z izdajo pladilnih nalogov iz razloga
pomanjkljive raEunalniBke podpoe ne morc ved dakati, saj so UE kot prekrskovn' organi samostojni v
odloaanju, zakonske dolodbe, ki nalagajo vodenje postopkov preknikovnega organa pa so veljavne od
1 .1 .2012 .



Sprejet je bil naslednji sklep:

SKLEP ST.'I :
Podpiramo uvedbo programa ISPO (kot centralno namestitev) zaradi pEKi6nosti upolabe ter
morebitne nadalinje mo:nosti uporabe programa, v kolikor bi bile upravne enote tudi na drugih
podroijih prekrakovni organi (potni listi, osebne izkaznice ipd.).

Gospa Pusnik je povedala, da je bil Ze dne 3. 2. 2012 sestanek v zvezi z uredituio p.ogEma
I4PZT+BLAG na katerem so obravnavali ustreznost pladila glob, doloditev vpladilnega podraauna,
stroske provizije pri pladilu s kartico, plaCilo na obroke ipd.

Gospa Ne5kovi6 je povedala, da program uporablja in da pravjlno deluje v primeru pladib globe z
gotovino.

K temu je gospa Mohorid dodala, da je potrcbno preveriti p|avilnost Stevilke pheilnega podraduna in
podkonta ter da program ne podpira moZnosti plaeila globe s pladilno kartico.

SKLEP 5t. 2:
Predlagamo pospeSitev nadgradnie programa MPZT+BLAG, ki bo omogoEila pladilo glob na
uDravnih enotah.

Gospa Puinik je povedala, da so upfavne enote pridakovale, da bodo UE naloge opravljale ob ustrezni
tehnidni in programski podporiozifoma nadgradnji obstojedega sistema MRVL, obstojeei sistem nudi:

. Tiskanje pladilnih nalogov je mogoi€ le za fiziane osebe, ne pa tudi za pravne osebe, za katere
je potrebno rodno pripraviti odlocbo o prckrgku ali pladilni nalog.

. Pfed izdajo odlodbe o prekniku 6i mora prekrskovni organ pridobiti tudi podatke o odgovomi
osebi pravne osebe alj samostojnega podjetnika posameznika.

. Obvestila policiji za odvzem registrskih tablic se vea ne izpisujejo, ampak jih je treba p p|aviti
rodno z izpisovanjem Wordovih dokumentov.

Gospa Negkovie je predlagala, da bi policija imela dostop do erbnih vozil in jih ne bi bilo ved potrebno
obvesdati o tem. Na UE Ajdovseina pristojni policijski postaji posljejo le seznam drtanih vozil.

Gospod Bergant in gospa Vipotnik sta bila skeptidna glede integ|acije programa s policijo.

Gospe PuSnik in Omezel sta povedali, da poteka praksa posiljanja obvestil policiji dobro ter da se na ta
nadin veliko zadev razcisti, zastopata stalisde, da se Se naprej posilja obvestila policiji po e-posti.

AD2

Gospa Pu6nik je povedala, da je odprto tudi vpraBanje vodenja prekrskovnega vpisnika z vsemi
zahtevami po ZP-1 in Pravilniku o obtiki in vsebini vpisnikov in pomoznih knjig pri prekrSkovnih organih
(Uradni list RS, St. 33/2011). Vodenje evidence v skladu z vpisnikom bo pomenilo Se dodatno
obemenitev za upEvne enote, ki so Ze predlagale, da naj l,ilinistrstvo za infrastrukturo in prostor glede
vodenja evidenc prekrSkovnega postopka na upravnih enotah, na l\4inistrstuo za pravosodje poda
predlog za spremembo Pravilnika o obliki in vsebinivpisnikov in pomoznih knjig pri prekrskovnih organih
v delu, ki se nanasa na UE, in sicer tako, da se z navedenim pravilnikom dolodi vodenje evidence tistih
podatkov, ki ne bodo razvidni iz l\4RVL-ja in aplikacije LN SPIS. Postavlja se vpESanje, ali Razvid z
zahtevnostjo drugih upravnih nalog UE za lelo 2012 z novo toiko 9- PREKRSKI zadostuje zahtevam
glede vodenja evidenc prekskovnega postopka na upravnih enotah.
Nadalje je povedala, da dopolnjen Razvid pomeni, da se vsaka posamezna faza prek6kovnega
postopka knjizi pod drugo DN, kar pomeni, da postopek ne bo zdruZen v eno zadevo, ko pa bomo
odstopilizahtevo za sodno varstvo sodisdu, bomo moraii zadevo na nek nadin zdruziti, ali kopirati.

Stevilka Druge upravne naloge Zahtevnost Nadin
evidenti-



DN0001 Pladilni naloo za orekrsek P2 Nima.
DN0002 OdloCba o oreksku P2 Nima,
DN0003 lzrck oDomina P1 Nima,
DN0004 lzrek opozorila P1 Nima.

DN0005 Odlodanje preknikovnega organa o zahtevi za sodno
varstvo

P2 Nima.

DN0006 OdstoD zahteve za sodno varstvo sodiidu S Nima.
DN0007 Pledloq sodiBdu za doloditev uklonilneoa zaoora P 1 Nima.
DN0008 Pledlog za p silno izteriavo qlobe in ostalih stroskov P 1 Nima.
DN0009 Odlodanie o obrodnem odoladilu qlobe in stroskov P2 Nima,

DN0010
lzdaja plaailnega naloga za plaailo sodne takse in
ostalih strcSkov

Nima.

DN0011 Vradilo stroskov zaoovornika P1 Nima.

Gospa Mohorid je povedala, da aplikacija ISPO podpira tudi vpisnik in da bi z namestituijo navedene
aplikacije resili tudito teZavo.

Gospe Omezel in NeSkovic sta povedali, da se jima ne zdi ustrezna uvrstitev prekrskovnega postopka
kot nalogo DUN (ne raduna pravnomodnosti, ni mogoie knjizitivrodilnice), pa tudi po vsebini postopkov
jih nikako ni mogode Steti"le med druge upravne naloge".

Gospa Vipotnik je povedala, da je mozno dvosmerno delovanje med aplikacijo ISPO in MRVL in da bi
vpisnik bil prjrejen postopkom na upEvnih enotah.

AD3

Gospod Hribar, predstavnik Javne agencije RS za varnost prometa je v imenu agencije pozdravil
prisotne in povedal, da agencija nj prckrskovni organ in jzvaja samo strokovni nadzor. Na prek6kovne
postopke nima posebnih pripomb, kef so prekrskovni organi p svojem delu samostojni.

Gospa Mohoddje dodala, da je lvlinistrstuo za infmstrukturo in prostor upravnim enotam dolzno dati vsaj
okvime usmeritve glede vodenja prekrskovnega postopka in evidenc ozkoma pridobiti odgovore
pristojnega organa, tofej lvlin:strstva za pravosodje, na vp€sanja. Prisotni so bili enotni, da je nujno
pokebna strckovna podpora za vodenje postopkov v obliki usposabljanj, delavnic ipd.

Sprcjet je bil naslednji sklepl

SKLEP ST.3;
MinistFtvo za infEstrukturo in prostor se posredujo pobuda za izvedbo dodatnega
usposabliania upravnih enot glede vodenje prekrdkovnega postopka in e-izvrsb.

P sotni so bili mnenja, da so v zvezi prekskovnega postopka potrebne tudi spremembe Zakona o
motornih vozilih, saj se dolo6eni prekrskiv pristojnosti UE ne morejo izvajati- po ietrtem odstavku 33.
6lena in po prvi, drugi, tretji in cetrti todki drugega odstavka 4o.ilena ZMV.

Gospa Vipotnik je dodala, da je potebno gospoda Jefondida in Cvenka obvestiti o problematiki, saj se
pripravlja sprcmemba Zakona o motornih vozilih.

SKLEP ST. 4:
Minislrstvu za infraEtrukturo in prostor se predlaga, da v spremembe Zakona o motornih vozilih
vkliudi tudi ustrezne spremembe zakona, da bo omogodeno izvajanje vseh prckrskov v
pristojnosti UE - tudi po ietrtem odstavku 33. dlena in po prvi, drugi, tretji in ietrti todki
da.rgega odstavka 4o.Elena ZMV.

Gospa Pusnik je povedala, da je gospod Cvenk povedal, da bodo UE spremenjen Zakon o niotornih
vozilih dobile v pregled in da pridakujejo, da bomo podali pripombe.
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Glede na to, da iz dolodenih informacij izhaja, da bi naj naloge s podrodja prometa presle nazaj na
lllinistrstuo za notranje zadeve tef da ne bi izvajale prek6kovnih nalog, je bil naslednji sktep:

SKLEP ST.5:
Zaradi Ze izvedenih usposabljanj podpiramo stalisce, da se na UE ohrani pristoinost vodenja
prekrskovnih postopkov, tako kotjih doloda sedanjiZMV. Hkrati pa predlagamo, da se v bodode
glede na ugotovljene pozitivne udinke upravnim enotam dodeli pristoinost preknikovnih organov
tudi na drugih podroiiih upravnih notranjih zadev (osebne izkaznice, potne listine, vozniska
dovoljenja. priiava prebivalisda),

Podrobno obrazlo:itev in analizo stanja v zveziz izvedenim prenosom pristojnosti dolodenih prekrskov
po Zl\4V iz Inspektorata RS za notranje zadeve na up€vne enote se lahko pipmvi na podtagi podatkov
iz registra MRVL v okviru obravnave sprememb ZMV (v podporo ohranitvi pristojnosti prekrSkovnih
organov na uE).

Prisoiniso obravnavali vprasanja, ki so bila poslana s strani posameznih upGvnih enot.
UE Madbor:

. Kdaj se zadne prek€kovni postopek, z izdajo obvestila, ali z izdajo plaailnega naloga?
Obvestilo ima naziv )Obvestilo o prekrsku(, Je to pravilno?
Za!"zeli smo staliiEe, da z izdajo plaiilnega naloga. Zato se uporabi boli primeren izraz
kot ie )Obvestilo o prekrsku( (npr. Obvestilo o napovedi uvedbe postopka o prekrsku),
izraz pooblasiena uladna oseba ostane.

. Obdolzilni predlog s strani PP - sami morajo obravnavati prckrsek, Ezen de ga niso zaznali ob
ob€vnavanju drugega prekrska. Ali moramo pozvati stranko, da poda izjavo in nato izdat;
odlodbo?
Glede obdol:ilnih predlogov, kiiih po€iljajo policiiske postaje, ie bilo s strani poticiiske
upraye pridobljeno mnenie, da morajo policisti prekske obravnavati sami, razen 6e so jih
zaznali ob ugotovitvi drugega prekrska.

. Vozilo je registrirano na leasingodajalca, po pejemu obvestila o poteku vetjavnosti pD leasing
UE obvesti, da ima vozilo na podlagi leasing pogodbe v posesti leasingojemalec. Kako |avna
UE?
ee poslje lastnik vozila (leasingodajalec) zahtevo za sodno varsivo z obrazloZitvijo, da
ima vozilo v posesti oziroma uporabi leasingojemalec, se le-ta odstopi sodi56u, kateremu
se posreduie tudi opozorilo, daje leasingodajalec lahko dolo6il uporabnika ob registracui
vozila.

. lzrek opozorila, v kate h primerih bi lahko izrckli opozorilo - glede na dejstvo, da se opozorilo
izrcee po storitvi prekrska, kn6itelj opravi obveznost v rcku, dolodenem v obvestilu, podatka za
izdajo opozoril IVRVL ne tvori (razen s spremembo oz_ nadgEdnjo prog|ama), do podatkov
lahko pridemo le )pei<,
Glede izrcka opozorilaje bilo dogovorjeno, da se ga izreCe te ustno na salterju. predlaga
pa se tudi dopolnitev obrazca obvestila - poziv stranki po ZMV, ki sedai zmotno navaja,
da grc za obveslilo o lvedbi postopka o prekrsku, saj posiopek po Zakonu o prekrsku
5e ni bil uveden. (se doda stavek: de boste zadevo uredili v roku, vzemite lo obvestito
kot bJezpredmetno) .

. lzrek opomina, v katerih prime h bi lahko odpravili plaailni nalog in izrekliopomin (npr. ae na
podlagivlozene zahteve za sodno varstvo ugotovimo, daje krsitelj takoj po prcjemu pladilnega
naloga Ze izpolnil predpisano obveznost). ZP-1 v 21 dl. doloda:
(1) Opomin sme prekrskovni organ in sodisee izredi za prekniek, storjen v takih olajsevalnih
okolisainah, kiga delajo posebno lahkega.
(2) Opomin se sme jzredi tudi, de je preksek v tem, da ni bila izpolnjena predpisana obveznost,
ali je HIa s p.ekdkom povzo6ena skoda, stofilec pa je pred izdajo odlodbe oziroma sodbe o
prekrsku izpolnil predpisano obveznost oziroma popravilali povrnil povzrodeno skodo.
Opomin se ne izreee, v kolikorie bil Ze izdan pladilni natog.

. Zahteva za sodno varstvo, v kateri krsitelji navajajo razlidne razloge, kako ravnati? MoEmo
pozvati kditelja, da poda izjavo?
Zahtevo za sodno varstvo v pdmelu, da prekrskovni organ ni naredil napake, odstopimo
na pristojno sodisie.

. Pfavne osebe in odgovorne osebe pEvne osebe - izdati pladilni nalog ali odloibo?
P.avnim osebam in njihovim odgovomim osebam, ki jih preverimo z vpogledom v
evidenco AJPES se izda pladilni nalog.



. V primeru lastnika vozila, ki je polnoletna oseba brez ustrcznega VD in v ta namen dolodi
uporabnika, je ta kot uporabnik odgovoren za vsa delanja storjena z vozilom, kje. ni bil
ugotovljen dejanskivoznik vozila, se mu izda PN?
lJposteva se dolodbe Zakona o motornih vozilih, ki veliaio za lastnika, smiselno
uporab|jaio tudi za uporabnika.

. Stroski postopka se odmerijo s posebnim PN po Zakonu o sodnih taksah (U|adni list RS, 5t.
37i2004 in 9712010), in sicer najmanj 40 EUR al: 10% od izfedene globe. Stroski postopka
nastanejo tudiz izdajo sklepa o zavrzenju zahteve za sodno varstvo (torej 40 EUR).
V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (Ur. list RS
5t. 972010) so po tarifni Stevilki 821 1 stroiki zavr:enia zahteve za sodno varstvo 50 eu..
Ce zahtevo za sodno va.stvo vloZi neupravicena oseba izdamo sklep o zavrzenju zahteve
za sodno varstvoJ stroSke postopka no6i oseba, ki ie vlozila zahtevo za sodno vaFtvo.

. Pladilo globe na obroke - de krsitelj zamudi placilo obrcka, ali ga je potrebno ponovno obvesdati
o zaDadlosti oreostalih obrokov?
Ni potrebno.

. Prenehanje pravne osebe - sankcija se izrcde pravnemu nasledniku? Kako, z odlodbo ali PN?
Sankcija se izreae z odlodbo zaradi ugotavliania pravnega naslednika pravne osebe.

. Prenehanje S.P., osebni stedaj - sankcija se fizidni osebi, kije bila nosibc dejavnosti? Kako, z
odlodbo ali PN?
Sankciia se izreie z odlodbo zaradi ugotavuania okoliS6in,

UE Lasko:
izrek globe p|avni in odgovorni osebi z odlodbo in v zvezi s tem zaradunavanje stroskov

V pdmeru, da prckskovnemu organu ni znano, kdo je v primeru konkretne pravne osebe odgovorna
oseba za ta prekniek (ni nujno, da je to direktor druZbe, saj ima lahko koga pooblasdenega za to
podrodje - tako so nas udili na predavanjjh), mora prekrskovni organ krsitelja (pravno osebo) najprcj
pozvati, da poda izjavo o prckniku in v nadaljevanju o prekrsku odloditi z odloebo (ne s pladilnim
nalogom, ker ne gre zgolj za osebno zaznavo prckrska - vsaj tako sklepam iz vsebine zakona in
predavanj o prekrskovnizakonodaji), s katero hkrati oglobi pravno in odgovorno osebo
Sklepam, da moram po pfavnomodnosti odlodbe stranki sodno takso za|a6unati, kot sem razb|ala iz
Zakona o sodnih taksah, v visini 10% globe - po taf. 5t. 811 1.

Tu se mi pojavlja d:lema, ali kot prvostopni organ takso sploh smem zaraaunati, ali mo.da pride to v
postev le, de je vlorena zahteva za sodno varstuo (na prvi stopnji pa je nasa odlodba "zastonj", kot so
"zastonj" postopki, 6e izdamo pladilni nalog po 57. dlenu ZP-1). Ce pa takso smem oziroma moram
zaradunati, pa spet ne vem kako naj ravnam:

1. zaratunam 10% takse, to je 225,00 EUR (10dlo od skupne globe 2.250 EUR) in jo nalozim pravni
osebi (kar najbz ni prav) ali
2. pravni osebi zaradunam 10% - 200,00 EUR (10%o od 2000), odgovorni osebi pa 40,00 EUR (kerje 10
o/" od 250 manj kot minimum)
3. in v nadaljevanju, ali sklep o stroskih izdam posebej pravni in posebej odgovorni osebi, ali obema
skupaj, tako kot odlodbo?
Sodno takso torei odmeri prekrskovni organ po pravnomoinosti odloiitve o sankciii, v skladu s
3. todko'144. ilena Zakona o prekrsk:h se pladilo sodne takse doloii za vsakega obdolzenca
posebej.
V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (Ur. list RS 5t.
97/2010) se po tarifni itevilki 8'l'll strcski postopka odmerijo v visini 10% zneska globe oziroma
naimanj 40 eur,

uE Postoina
'1. Kako postopati v primeru, ko smo stranki izdali placilni nalog, ker je potekla veljavnosti prometnega
dovoljenja 4.2.2012, stranka pa je vloZih zahtevo za sodno varstuo, v kateri navaja, da je vozilo prodala
22.6.2011, kar dokazuje z overjeno kopijo KPP. Ali mofamo v tem primeru plaailni nalog odpraviti in
izdati pladilni nalog novemu lasiniku, kizadeve 5e ni uredil.oz. kaj storiii v navedenem primeru?
V kolikor je bila kupoprodaina pogodba skleniena pred 1.7,20'11, globimo novega la6tnika, ee je
bil staremu lastniku ie izdan pla6ilni nalog, ga odpravimo.

2. Alije potrebno v prekrskovnem postopku pravni osebi izdati odlodbo ali pa se lahko izda tudi plaeilni
nalog?
Pravniosebise lahko izda plati lni naloq. 

^



3. Kako je glede e-izvrsbe? Sodelavke na financah so rckle, da je potrebno v aplikacijo ejzvrsb vnesti
tudi podatek o datumu relativnega zastafanja in absolutnega zasta€nja. Zanima nas, ali je to datum
izvrsljivosti pladilnega naloga + 2 leti (relat.zastaralni rok) oz. datum izvniljivosti + 4 leta {absolutni
zastafalnirok).
Glede e-izvrSb je sistemski administrator Vasia Staman iz LrE Liutomer dne 8. 6. 2012 podal
informaciio na listo ue.promel.
v skladu s '1. odstavkom 44. alena zP-{ se sankcije ne smejo zadeti izvrsevati,6e preteieta dve
leti od dnova, koie odloEba, s kateroje bila sankcija izrcdena, postala plgy!949E!3.
4. Pri nas se naprej obvestilo o uvedbi postopka o prekrsku knjizi v Lotus Notes kot dokumentni
seznam. Ce skanka v predpisanem roku zadeve ne ufedi, odpremo novo, samostojno zadevo in izdamo
pla6ilni nalog. Veliko imamo zadev, v katedh stranka ne p'ada predpisane globe in jo moramo zato dati v
izvrsbo. Ali se v tem p meru zadeva zakljudi in spremeni v LN v status RES in jo potem na novo
knjizimo v LN kot predlog za prisilno izte4avo (DUN 0008)?
V skladu z dopolnjenim razvidom z zahtevnostjo drugih upravnih nalog UE za leto 2012 po novi
toeki 9. PREKRSKI, se vsaka posamezna faza prekrSkovnega postopka kniizi pod drugo DN.

UE Kamnik:
1. Obvestilo o poteku reg. ...., se vrne, da je naslovnik neznan in da oseba nima hisnega predalenika -

torej uvedba postopka oz. izdaja PN ni mogoda ??
Glede vrocitev se uposievajo doloibc ZUP.

2. Uporabnikje XY, lastnikje leasing - kateremu posljete PN???
Uoosteva se dolo6be Zakona o motomih vozilih, ki dolo6a, da se dolodbe zakona, ki veliajo
za lastnika, smiselno uporabuaio tudi za uporabnika vozila, iotej so plaiilni nalog poslje
uDorabniku

3. Ali resite tudi sami kaksno zahtevo za sodno vaFtvo in mu izredete opomin, ali vse posljete na
sodiSa€?
ee je postopek voden v skladu z ZP-'|, se zahteva za sodno varstvo poslje pristojnemu
sodiadu.

4. Vloiena zahteva za sodno varstvo. Sodisde ie sklenilo, da se zahteva zavrZe in hkrati dolodilo, da je
sto lec prekraka dolzan pbeati stro6ke postopka. Kdo odmeri stroske postopka, ali mi kot
pfekrskovni organ ali sodisde?
Sodno takso oziroma slroske postopka odmeri prekskovni oruan po pravnomodnosti
odloditve o sankciii.

5. Krsitelj ne plada globe niti stroskov postopka - zadevo damo v e izvrsbo, ali se mora za vsako
zadevo posebaj ali lahko skupaj : GLoBA +sTRosKl PoSToPKA?
O vsakizadevise odlo6a posebej.

6. Kako vodite vpisnike, aliza vsakega storilca posebaj z vsemi (100) podatki ki so zahtevani?
Nekaterc upravne enote ro6no v obliki tabele, druge ra6unalniSko v obliki Excelove tabele,
poenotene prakse ni, pdiakuje se lahko z uvedbo programa ISPO.

7- Kako evidentirate postopke npr- izdajo PN? Ali knjizite vsako zadevo posebaj, ali kot spisovni
seznam in kdo to knjizi, alivloZisde ali sami pooblasdenci?
V skladu z dopolnjenim razvidom z zahtevnostio drugih upravnih nalog UE za leto 2012 po
novi todki L PREKRSKI, se vsaka posamezna faza prekskovnega poslopka knji:i pod drugo
DN. Glede kniiienja ima vsaka upravna enota posebej organizirano, enolne p€kse ni.

L Kako evidentirate nadaljnje postopke npf. zahtevo za sodno varstvo, ali odprete ponovno novo
zadevo, alijo ve:ete na ze izdan PN?
V skladu z dopolnjenim Ezvidom z zahtevnostio drugih upravnih nalog UE za leto 2012 po
novi toCki 9. PREKRSKI, se vsaka posamezna faza prekrskovnega postopka knjizi pod drugo
DN.

L Kako bomo UE prisle do Stevila zadev o prekrskih, ali se to evidentira tudi v MRVL. Te podatke
bomo nedvomno Dotfebovali za Drikaz statistike?
Stevilo izdanih plaEilnih nalogov ie razvidno v MRVL kot DN0016 - Sprememba statusa v
evidenci registriranih vozil v )}diano( in predlog za uvedbo poatopka o prek€ku'

10. V UE Kamnik Se nimamo vseh gesel za e izvrsbo, tako da o tem niti ne znamo postaviti vprasanj,
ker ne vemo kako deluje.
clede e-izvr6b ie sistemski administrator Vasia Staman iz UE Ljutomer dne 8. 5. 2012 podal
informaciio na listo ue.prcmet. Upravna enota mora najpre.iskleniti pogodbo s cuRs.

SKLEP ST.6:
Odgovori na vprasanja se z opombo, da gre za neobvezna mnenja, kot pripomoiek za izvajanje
prek6kovnih postopkov poSlje vsem UE.



SKLEP ST. 7t
elani sekcije podpiramo
ki bi iih UE uporabljale
Fo.m.NET.UE).

kaeiranie enotne baze osnutkov obmzcev za vodenje postopka po ZP,
kot neobvezne pripomocke za vodenie postopkov po ZP. (spletisie

AD4

Gospa Vipotnik je podala informacijo, da bi naj z julijem sodisia sama vnasa ukrepe v register voznikov.
Pregled bodo imeli nad vsemivnosi.

SKLEP ST.8:
Prisotniso za udinkovitejse delo dodatno predlagali naslednje nujne in manj nujne sprcmembe v registru
voznikov in |\4RVL:

. v MRVLje potrebno ustrezno popravitiali spremeniti poimenovanja statusa vozila:
a) v postopku / v postopku (ostane enak status)
b) v postopku / obvestilo (ostane enak status)
c) v postopku / izvdba (predlog za preimenovanje obstojebega statusa v "v postopku / PN")
d) v postopku / drtano (ostane enako)

. doreei 5e nadgradnjo |\4RVL oziroma Form.NET-UE, da bo omogoaal tudi izpis placilnega
naloga za pravne osebe ter opozorila za "zakljudek' postopka o prek€ku,

. pri obstojeeih oziroma novih predlogah obvestil in plaeilnih nalogov izvesti ustrezen popfavek
Form.NET-UE oziroma MRVL, da se bo izpisoval korekten podatek o drzavljanstuu kniitelja ter
naslova za vrodanje pa tudiglava organa skladno s celostno grafieno podobo

. obaazec za vnos zdravniskega spridevala v MRVL naj bo identiden s prcdpisano obliko obrazca
oziroma naj vsebuje enake rubdke,

. na Ministrstvo za zdEvje se poda predlog, da zaradi boljsega pregleda nad izdanimi
zdravniskimi spri6evali le-ta vnasajo v register voznikov vsi pooblasaeni izvajalci zdravniskih
prcgledov sami,

. na spleti6du IMRVL oziroma Form.NET-UE je potrebno za namen statistike ushezno razvrstiti
posamezne postopke, saj imajo 6e zmeraj status )nerazvr6deno(, so pa kot taki doloceni po
razvidu upravnih alidrugih upravnih nalog.

Nujni popEvki so nasteti pod prvimi trcmi alineami.

Sestanek ie bi lzakl iuaen ob 14.30 uri.

Zapisala: l\4aja Gosnik Sestanek vodila: [,lilena PuSnik

IVilanka Ne6kovic, predsednica sekcije za promet
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