
Priloga 

 

PREDLOGA ZA PISNO OBVESTILO O PREKRŠKU IN OBRAZEC ZA ODGOVOR NA 
OBVESTILO 

iz člena 5. Direktive 2011/82/EU in prvega odstavka 48.c člena tega zakona 

[Naslovna stran] 

[Ime, naslov in telefonska številka pošiljatelja] 

[Ime in naslov naslovnika] 

PISNO OBVESTILO 

o prometnem prekršku, povezanem z varnostjo v cestnem prometu, storjenem v/na … 

[ime države članice, v kateri je bil storjen prekršek] 

Stran 2 

Dne … je … 

[datum] 

[naziv pristojnega organa] 

ugotovil prometni prekršek, povezan z varnostjo v cestnem prometu, ki je bil storjen z 
vozilom z registrsko številko …, znamke …, modela … 

[možnost 1] (1) 

Registrirani ste kot imetnik potrdila o registraciji zgoraj navedenega vozila. 

[možnost 2] (1) 

Imetnik potrdila o registraciji zgoraj navedenega vozila je izjavil, da ste to vozilo v času, ko 
je bil storjen prometni prekršek, povezan z varnostjo v cestnem prometu, vozili vi. 

Glavne podrobnosti prekrška so opisane na strani 3. 

Denarna kazen za ta prekršek znaša … EUR/ [nacionalna valuta]. 

Rok za plačilo je … 

Če ne plačate te denarne kazni, vam svetujemo, da izpolnite priloženi obrazec za odgovor 
(stran 4) in ga pošljete na navedeni naslov. 

To pismo bo obravnavano v skladu z nacionalno zakonodajo … 

[ime države članice prekrška] 

(1) Neustrezno črtati. 

Stran 3 

Podrobnosti o prekršku 

(a) Podatki o vozilu, s katerim je bil storjen prekršek: 

Registrska številka: …  

Država registracije: …  



Znamka in model: …  

(b) Podatki o prekršku: 

Kraj, datum in čas, kjer in ko je bil prekršek storjen: 

Vrsta in pravna klasifikacija prekrška: 

prekoračitev dovoljene hitrosti, neuporaba varnostnega pasu, vožnja skozi rdečo luč, 
vožnja pod vplivom alkohola, vožnja pod vplivom mamil, vožnja brez zaščitne čelade, 
uporaba prepovedanega voznega pasu, nezakonita uporaba prenosnega telefona ali drugih 
komunikacijskih naprav med vožnjo (1). 

Podroben opis prekrška: 

Sklic na ustrezni(-e) pravni(-e) predpis(-e): 

Opis dokaza o prekršku ali sklic nanj: 

(c) Podatki o napravi, s katero je bil ugotovljen prekršek (2) 

Vrsta naprave za ugotavljanje prekoračitve dovoljene hitrosti, neuporabe varnostnega 
pasu, vožnje skozi rdečo luč, vožnje pod vplivom alkohola, vožnje pod vplivom mamil, vožnje 
brez zaščitne čelade, uporabe prepovedanega voznega pasu, nezakonite uporabe 
prenosnega telefona ali druge komunikacijske naprave med vožnjo (1): 

Podatki o napravi: 

Identifikacijska številka naprave: 

Rok za naslednjo overitev: 

(d) Rezultat uporabe naprave: 

[primer za prekoračitev hitrosti; ustrezno navesti druge prekrške:] 

Največja dovoljena hitrost: 

Izmerjena hitrost: 

Izmerjena hitrost, popravljena z dovoljenim odstopanjem: 

(1) Neustrezno črtati. 

(2) Če ni bila uporabljena nobena naprava, se ne izpolni. 

Stran 4 

Obrazec za odgovor 

(izpolnite z velikimi tiskanimi črkami) 

A. Podatki o vozniku: 

Polno ime: …  

Kraj in datum rojstva: …  

Številka vozniškega dovoljenja … izdano (datum): … v (kraj): …  

Naslov: …  

B. Vprašanja: 

1. Ali je vozilo znamke … z registrsko številko … registrirano na vaše ime? 



da/ne (1) 

Če ni, navedite imetnika potrdila o registraciji: …  

(priimek, ime, naslov) 

2. Ali se strinjate, da ste storili prometni prekršek? 

da/ne (1) 

3. Če se ne strinjate, navedite razloge zakaj: 

Izpolnjeni obrazec v 60 dneh po datumu tega pisnega obvestila pošljite naslednjemu 
organu: …  

na naslednji naslov: …  

OBVESTILO 

Primer bo obravnaval pristojni organ …  

[ime države članice, v kateri je storjen prekršek] 

[ime države članice, v kateri je storjen prekršek]. 

(1) Neustrezno črtati. 

Če bo primer preganjan, bo uporabljen naslednji postopek: 

[izpolni država članica prekrška – kakšen bo potek postopka, vključno s podrobnostmi o 
možnostih in postopku pritožbe zoper odločitev o pregonu tega primera. Te podrobnosti v 
vsakem primeru vključujejo naslednje: naziv in naslov organa, pristojnega za pregon tega 
primera; rok za plačilo; naziv in naslov zadevnega pritožbenega organa; pritožbeni rok]. 

To pismo samo po sebi nima pravnih posledic. 


