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ime prekrškovnega organa 

številka 
zadeve 

osebni podatki storilca prekrška (osebno 
ime, EMŠO, rojstni podatki, državljanstvo, 

stalno prebivališče) 

začasno 
prebivališče 

storilca 

naziv pravne osebe, 
samostojnega 
podjetnika ali 

posameznika, ki 
samostojno opravlja 

dejavnost 

sedež pravne osebe, 
samostojnega 
podjetnika ali 

posameznika, ki 
samostojno opravlja 

dejavnost 

matična številka, če je storilec 
pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik ali 

posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost 
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podatki o 
zaposlitvi 

odgovorne 
osebe 

kraj storitve 
prekrška 

čas storitve 
prekrška 

pravna opredelitev prekrška datum vročitve 
obvestila o 
prekršku 

datum vložitve 
odgovora na obvestilo o 

prekršku 

podatek ali gre za 
postopek po uradni 

dolžnosti 

7 8 9 10 11 12 13 

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 



 

datum vložitve 
predloga o 
prekršku 

podatki o 
predlagatelju 

datum zaznambe 
da prekrškovni 

organ ne bo vložil 
obdolžilnega 

predloga 

datum vložitve obdolžilnega 
predloga 

podatek ali je 
prekrškovni 

organ predlagal 
začasni odvzem 

vozniškega 
dovoljenja 

datum izdaje 
sklepa o 

začasnem 
odvzemu 

vozniškega 
dovoljenja 

datum vročitve sklepa o 
začasnem odvzemu 

vozniškega dovoljenja 

14 15 16 17 18 19 20 

       

       

       

       

       

 
 
 

 

datum 
odločitve 
okrajnega 
sodišča o 

ugovoru zoper 
sklep o 

začasnem 
odvzemu 

vozniškega 
dovoljenja 

vrsta odločitve 
okrajnega 
sodišča o 

ugovoru zoper 
sklep o 

začasnem 
odvzemu 

vozniškega 
dovoljenja 

datum vročitve 
odločitve 
sodišča o 

ugovoru zoper 
sklep o 

začasnem 
odvzemu 

vozniškega 
dovoljenja 

datum vložitve 
pritožbe 

prekrškovnega 
organa zoper 

odločitev 
sodišča o 
ugovoru 

odločitev 
višjega 

sodišča o 
pritožbi 

datum vročitve 
odločitve 
višjega 

sodišča o 
pritožbi zoper 

sklep, s 
katerim je 
okrajno 
sodišče 

odločilo o 
ugovoru 

datum vročitve 
sklepa, s 

katerim je bil 
zavržen ali 
zavrnjen 

predlog za 
začasni 
odvzem 

vozniškega 
dovoljenja 

datum vložitve 
pritožbe zoper 

sklep, s 
katerim je bil 
zavržen ali 
zavrnjen 

predlog za 
začasni 
odvzem 

vozniškega 
dovoljenja 

odločitev 
višjega 

sodišča o 
pritožbi zoper 

sklep, s 
katerim je bil 
zavržen ali 
zavrnjen 

predlog za 
začasni 
odvzem 

vozniškega 
dovoljenja 
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datum vročitve 
odločitve višjega 
sodišča o pritožbi 

zoper sklep, s katerim 
je okrajno sodišče 
zavrglo ali zavrnilo 
predlog za začasni 
odvzem vozniškega 

dovoljenja 

podatek ali je 
bil vložen 
enoten 

obdolžilni 
predlog 

podatek ali je 
bil obdolžilni 

predlog v delu, 
ki se nanaša na 

vodenje 
enotnega 

postopka pred 
sodiščem, 
zavržen 

datum umika 
obdolžilnega 

predloga 

datum 
zahteve za 
dopolnitev 

obdolžilnega 
predloga 

datum 
vložitve 

dopolnjenega 
obdolžilnega 

predloga 

datum izdaje 
sklepa o 
zavrženju 

obdolžilnega 
predloga 

datum izdaje 
sodbe o 
zavrnitvi 

obdolžilnega 
predloga 

datum izdaje 
sodbe o 

prekršku na 
podlagi 

obdolžilnega 
predloga 
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vrsta sodbe o prekršku: sodba o 
ustavitvi postopka ali sodba, s katero 

je obdolženec spoznan za 
odgovornega 

datum vložitve 
pritožbe 

datum izdaje odločitve 
višjega sodišča o pritožbi 

navedba vrste sodne odločitve o 
pritožbi 

opombe 

39 40 41 42 43 

     

     

     

     

     

 


