Številka: 710-1614/2013 - 2
Datum izdaje naloga: 17.9.2013
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat za kmetijstvo in okolje izdaja na podlagi 46. in 57. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, 29/11, ZP-1-UPB8, 21/13) – v nadaljevanju ZP, po pooblaščeni uradni
osebi XXXXXXXXXXXX

PLAČILNI NALOG št.: 36046
Priimek: XX
EMŠO: XXXXX

Ime: XX
Državljanstvo: SLO

Stalno oz. začasno prebivališče: XXXXXXXXXXXX
Čas prekrška: 6.9.2013 ob 11.05
Kraj prekrška: Komatevra
Opis dejanskega stanja z dokazi: Pri nadzoru spoštovanja režima uporabe gozdne ceste je bilo ugotovljeno,
da je kršitelj uporabljal gozdno cesto v Komatevro z osebnim vozilom registrske številke XXXXXXXXXXXX,
ki je z režimom uporabe zaprta za ves promet od 20.7. do 20.10, kar je razvidno iz prometnega znaka in
dopolnilne table.
Kršitelj je s tem kršil določbo 2. odstavka 39. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02,
110/07, 106/10, 63/13) in s tem storil prekršek po 26. točki 1. odstavka 79. člena istega zakona, za kar se
mu, v skladu s 3. odstavkom 79. člena zakona o gozdovih,
izreče GLOBA v znesku 400 EUR, z besedo štiristo 00/100 evrov .
Kršitelj mora globo v celoti plačati na podračun IRSKO, Parmova 33, Ljubljana,
IBAN: SI56 0110 0845 0047 072, model 00, sklic 36046 ali po priloženem UPN.
Povzetek izjave kršitelja o prekršku:
Kršitelj je v na kraju samem povedal, da so trije šli okrog osme ure zjutraj nabirat gobe in da je bila zapornica
dvignjena. Znaka ni videl.
Kršitelj je dolžan plačati globo v 15 dneh po pravnomočnosti plačilnega naloga. Če izrečena globa presega
trikratni znesek najnižje globe po ZP-1 (več kot 120 evrov), lahko storilec najpozneje do poteka roka za
plačilo globe predlaga, da se globa plača v obrokih.
Kršitelj, ki bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil plačilu globe, mora plačati globo takoj na
kraju prekrška. Če kršitelj globe ne plača, bo pooblaščena uradna oseba izvedla vse ukrepe za zavarovanje
izvršitve.
Stroški postopka do izdaje plačilnega naloga niso nastali, če bodio nastali v morebitnem nadaljevanju
postopka bo o stroških prekrškovni organ izdal poseben sklep.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: zoper plačilni nalog je moč vložiti zahtevo za sodno varstvo v osmih dneh
od prejema plačilnega naloga pisno pri prekrškovnemu organu, to je IRSKO, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Zahtevo je potrebno poslati po pošti ali izročiti neposredno v dveh izvodih in velja za pravočasno, če je
oddana zadnji dan roka za vložitev.
Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo v predpisanem roku, lahko v osmih dneh po pravnomočnosti
plačilnega naloga plača polovico izrečene globe, sicer mora plačati celotni znesek izrečene globe v 15
dneh po pravnomočnosti plačilnega naloga. V primeru plačila globe pred pravnomočnostjo plačilnega
naloga zahteva za sodno varstvo ni dovoljena. Če kršitelj ne plača globe v predpisanem roku in v znesku,
določenem v plačilnem nalogu in ne vloži zahteve za sodno varstvo, pošlje prekrškovni organ plačilni nalog
v izvršitev organu, ki je pristojen za izterjavo davkov, da globo brez predhodnega pisnega opomina prisilno
izterja.

XXXXXXXXXXXX
pooblaščena uradna oseba
gozdarski inšpektor

Vročiti: XXXXXXX – obvezno osebno

