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Vprašanje 1: Na osnovi katerega Zakona Finančna uprava vodi “hitri
prekrškovni postopek”? (2. 2015)
Odgovor
FURS
na
podlagi
Zakona
o
prekrških
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2537 vodi »hitri prekrškovni postopek«,
kjer je mogoče glede na olajševalne in obteževalne okoliščine kršitve ter osebo storilca odmeriti
globo v mejah, ki so določene s predpisom za storjeni prekršek, izreči opomin ali odvzeti
predmete prekrška. V primeru, ko gre za prekršek neznatnega pomena, lahko pooblaščena
uradna oseba kršitelja le opozori.

Vprašanje 2: Izrečena mi je bila globa, univerzalni plačilni nalog
(položnica) pa ni bil priložen (2. 2015)
Odgovor
Storilec lahko poravna pri ponudniku plačilnih storitev globo z univerzalnim plačilnim nalogom
(UPN), ki ga na podlagi podatkov iz akta FURS izpolni sam, plačilo pa se lahko izvede tudi
preko spletne banke.

Vprašanje 3: Izrečena mi je bila globa v določeni višini – kako je s
polovičkami? (2. 2015)
Odgovor
Storilec, ki ne vloži pravnega sredstva (zahteve za sodno varstvo) zoper odločbo ali plačilni
nalog (v nadaljevanju: odločba), lahko v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe plača polovico
izrečene globe, sicer mora plačati celoten znesek globe v roku za plačilo globe, določenem v
odločbi. V primeru, ko globa ni plačana, se izrečena globa v celoti prisilno izterja. Če zahteva za
sodno varstvo ni vložena, postane odločba pravnomočna po preteku osmih dni od vročitve.
Če storilec plača globo pred pravnomočnostjo (v osmih dneh po vročitvi), zahteva za sodno
varstvo zoper odločbo ni dovoljena, razen če je moral kršitelj v skladu z določili Zakona o
prekrških globo plačati pred pravnomočnostjo.

Vprašanje 4: Izrečene globe ne morem plačati naenkrat, ali lahko plačam v
obrokih? (2. 2015)
Odgovor
V primeru, ko izrečena globa presega trikratni znesek najnižje globe iz 17. člena Zakona o
prekrških, lahko storilec najpozneje do poteka roka za plačilo globe predlaga plačilo celotne
globe in stroškov postopka v obrokih (možnost plačila v največ dvanajstih mesečnih obrokih).

Vprašanje 5: Izrečene globe zaradi premoženjskega stanja ne morem
plačati, kaj lahko storim? (2. 2015)
Odgovor
Storilec, ki zaradi premoženjskega stanja ali svojih možnosti za plačilo ne more plačati globe,
lahko najkasneje v osmih dneh po poteku roka za plačilo globe pri FURS poda predlog, da se
plačilo globe nadomesti z opravo določenih nalog v splošno korist ali v korist samoupravne
lokalne skupnosti. FURS predlog odstopi v odločanje pristojnemu sodišču.
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Vprašanje 6: Ugotovitev prekrškovnega organa ni pravilna, kaj lahko
storim? (2. 2015)
Odgovor
Če menite, da je prekrškovni organ pri odločanju ugotovil napačno dejansko stanje, ali so bili
kršeni materialni predpisi oziroma prekrškovni postopek, lahko v osmih dneh od vročitve
odločbe vložite zahtevo za sodno varstvo skladno s pravnim poukom, ki je naveden v odločbi.
Če vložite zahtevo za sodno varstvo, izgubite pravico do plačila polovice izrečene globe.

Vprašanje 7: Kdo lahko vloži zahtevo za sodno varstvo, kje se jo vloži in
kakšen je rok za vložitev? (2. 2015)
Odgovor
V primerih izdaje odločbe o prekršku lahko storilec, njegov zakoniti zastopnik oziroma
zagovornik ter lastnik odvzetih predmetov v osmih dneh od vročitve odločbe vloži zahtevo za
sodno varstvo. Zahteva za sodno varstvo se vloži pisno pri organu, ki je prekrškovni akt izdal,
ter velja za pravočasno, če je oddana zadnji dan roka za vložitev zahteve priporočeno po pošti
ali neposredno pri organu. Zahteva za sodno varstvo zadrži izvršitev odločbe o prekršku.

Vprašanje 8: Kaj FURS stori z vloženo zahtevo za sodno varstvo? (2. 2015)
Odgovor
Pooblaščena uradna oseba FURS najprej preveri formalne predpostavke vloženega akta
(pravočasnost, pravilna oseba) nato pa preveri še razloge zahteve za sodno varstvo, ki jih
navaja storilec. Če pooblaščena uradna oseba ugotovi, da je zahteva za sodno varstvo
utemeljena, izda drug ustrezen akt in zahtevi za sodno varstvo ugodi, v nasprotnem primeru pa
zahtevo za sodno varstvo odstopi v reševanje pristojnemu sodišču.

Vprašanje 9: Kakšne so posledice, če sodišče zahtevi za sodno varstvo ne
ugodi? (2. 2015)
Odgovor
V primeru za storilca neuspešne rešitve zahteve za sodno varstvo, je storilec dolžan plačati
celotno globo in stroške prekrškovnega postopka (npr. sodno takso).

Vprašanje 10: Odločitev prekrškovnega organa je pravnomočna. Z
vsebino se kljub temu ne strinjam, kaj lahko storim? (2. 2015)
Odgovor
Zoper pravnomočno odločitev prekrškovnega organa je ob upoštevanju zakonskih razlogov
možno vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti ali predlog za odpravo ali spremembo odločbe o
prekršku. Zahtevo za varstvo zakonitosti lahko vloži državni tožilec po uradni dolžnosti ali na
pobudo osebe, ki ima pravico do pravnega sredstva. Sodišče, ki je pristojno za odločanje o
zahtevi za sodno varstvo, lahko na predlog prekrškovnega organa odpravi ali spremeni
pravnomočno odločbo o prekršku.
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Vprašanje 11: Ali mi lahko prekrškovni organ – FURS odvzame v postopku
o prekršku dokumente ali predmete? (2. 2015)

Odgovor
Če storilec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in obstaja bojazen, da se bo med
postopkom o prekršku skril oziroma odšel v tujino ali neznano kam in se tako izognil
odgovornosti za prekršek, se mu lahko zaradi zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku začasno
odvzamejo potna listina, vozniško dovoljenje, dokumenti vozila, prevozne listine ali drugi
dokumenti, ki spremljajo blago, vrednostni papirji, prevozna sredstva ali druge premičnine, ki jih
ima pri sebi, ne glede na to, ali je njihov lastnik ali ne. Začasni odvzem lahko traja največ šest
mesecev in se lahko s sklepom podaljša še za največ šest mesecev. Ko storilec plača globo in
druge stroške postopka, se mu začasno odvzete listine in predmeti vrnejo. Če storilec ne plača
globe in drugih stroškov postopka, se začasno odvzete listine vrnejo organu, ki jih je izdal,
predmeti se prodajo in se iz kupnine poravna globa in stroški postopka, presežek pa se vrne
storilcu.

Vprašanje 12: Ali mi lahko prekrškovni organ – FURS z odločbo o
prekršku odvzame predmete? (2. 2015)
Odgovor
Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali pa so nastali s prekrškom, se
smejo odvzeti, če so storilčeva last, ali če z njimi razpolaga pravna oseba, ki je storilec
prekrška. Prekrškovni organ FURS mora z odločbo o prekršku odvzeti predmete prekrška, če
zakonodaja predpisuje, da je potrebno predmete prekrška obvezno odvzeti (npr. Zakon o
izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti, Zakon o trošarinah, Zakon o orožju, Zakon o
gozdovih).
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