Prekrški
Sodišče v prekrškovnem postopku odloča o:
• odgovornosti za prekršek ter izreku sankcije,
• zahtevah za sodno varstvo zoper odločbe, izdane v
postopku o prekršku, ki jih izdajo prekrškovni organi,

Prekrške nadzirajo prekrškovni
organi
Prekrškovni organ je z zakonom ali drugim
predpisom (npr. aktom lokalne skupnosti)
določen organ, ki izvaja nadzor in odloča
o prekrških.

• prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja,
• določitvi nadomestnega zapora ter opravi nalog v
splošno korist namesto izvršitve globe in plačila
stroškov postopka.

Primeri prekrškovnih organov:
• policija,
• mestno redarstvo,
• informacijski pooblaščenec,
• Finančna uprava RS,
• različni inšpektorati (tržni, delovni,
zdravstveni itd.),
• različne agencije (za komunikacijska
omrežja in storitve, za varstvo konkurence
itd.)

Sankcije, ki se lahko izrečejo za
prekršek, so predpisane z zakonom

Več informacij na spletnem mestu:

nasodiscu.si/prekrski

Globa je znesek, ki ga je treba plačati, in je
prihodek proračuna.
Stranske sankcije so npr. kazenske točke,
odvzem predmetov, izgon tujca iz države,
prepoved sodelovanja v postopkih javnega
naročanja itd.
Če ne morete plačati globe in stroškov
postopka v višini najmanj 300 evrov,
lahko predlagate nadomestitev z delom v
splošno korist.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada v okviru operacije Učinkovito pravosodje.
Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo
pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost
za napake v podanih informacijah v brošuri je izključena.
Vsebina je bila nazadnje pregledana dne 1. 7. 2019 (1/19).

Sodstvo Republike Slovenije

Prekrški
Osnovne informacije o
prekrškovnih postopkih pred
sodiščem

Prekrški

Dve vrsti postopkov

Prekršek je vsako dejanje, za katero zakon,
uredba ali odlok samoupravne lokalne
skupnosti (npr. občine) določa, da je
prekršek, in je zanj predpisana sankcija.

Na sodiščih se v zadevah prekrškov vodita dve vrsti postopkov:
1

Postopek z zahtevo za sodno
varstvo — ZSV

2

Redni sodni postopek — PR

Primer: Vidu policist na kraju samem izreče globo

Primer: Vid je vozil pod vplivom alkohola. Policija

zaradi prehitre vožnje. Vid pri policiji vloži zahtevo

mu začasno zaseže vozniško dovoljenje in prepove

za sodno varstvo zoper plačilni nalog, v kateri tudi

nadaljnjo vožnjo ter vloži obdolžilni predlog na

predlaga dokaze za svoje trditve. O zahtevi za sodno

sodišče. Sodišče izvede postopek o prekršku, kjer

varstvo bo odločalo sodišče.

odloči o Vidovi odgovornosti za prekršek in sankcijah.

Kako poteka?

Poenostavljeni koraki postopka
Prekrškovni organ izda
sklep, v katerem ugotovi
odgovornost in izreče
sankcijo (npr. plačilo globe).

Vložite zahtevo
za sodno varstvo.

V prekrškovnem postopku je treba plačati

1
Se nadaljuje le, če se z odločitvijo
prekrškovnega organa ne strinjate.
Prekrškovni organ
ugotovi, da ste
storili prekršek.

2
Prekrškovni organ
na sodišče pošlje
obdolžilni predlog.

Za prekrškovne zadeve so pristojna
okrajna sodišča
Ta odločajo tudi o prenehanju veljavnosti,
začasnem odvzemu in začasni vrnitvi
vozniškega dovoljenja ter o nadomestitvi
globe in stroškov postopka z delom v
splošno korist in o določitvi nadomestnega
zapora.

STROŠKI

Sodišče začne
postopek o
prekršku.

Sodišče odloči o
zahtevi za sodno
varstvo. Sklep sodišča
je pravnomočen.
Sodišče odloči,
ali ste odgovorni
za prekršek, in
izreče sankcijo.
Če ni bila vložena
pritožba, postane
sklep sodišča
pravnomočen.

Konec postopka
Storilec ob koncu postopka (pred
prekrškovnim organom ali sodiščem) prejme
plačilni nalog za plačilo globe. V njem je tudi
določen rok za prostovoljno plačilo.

sodno takso, ki je določena v Zakonu o sodnih
taksah.
Če zamudite rok za plačilo globe, sledi prisilna
izterjava, s čimer so povezani dodatni stroški!

TRAJANJE
Postopek z zahtevo za sodno varstvo — ZSV
• Povprečni postopek z zahtevo za sodno
varstvo traja 12 mesecev.
Redni sodni postopek o prekršku — PR
• Po skrajšanem postopku nekaj dni.
• Okrog 2 meseca, če je bil izvajan dokazni
postopek.
Trajanje je odvisno predvsem od vrste in
zapletenosti zadeve ter ravnanja strank v
postopku.

