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Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ptuj, Slomškova ulica
10, 2250 Ptuj po pooblaščeni uradni osebi, izdaja na podlagi 57. člena Zakona o prekrških (Ur.l.
RS, št. 29/11 – UPB 8, 21/13 in 111/13) v postopku o prekršku naslednji

PLAČILNI

NALOG

KRŠITELJ: XY, stanujoč cesta C v D, EMŠO, vodja organizacije.

PODATKI O PREKRŠKU:
Kraj storitve prekrška: poslovna enota pravne sebe A.B. d.o.o., ulica XX v C
Čas storitve prekrška: 27.3.2018

OPIS DEJANSKEGA STANJA PREKRŠKA Z NAVEDBO DOKAZOV:
Dne 27.3.2018 je bil pri kršitelju pravni osebi A.B. d.o.o., opravljen redni inšpekcijski nadzor na
področju varstva pred požarom. Na nadzoru (zapisnik št. 0611-1039/2018-1 z dne 27.3.2018)
je bilo ugotovljeno, da je kršitelj odgovorna oseba XY, ki je pri pravni osebi A.B. d.o.o. (kot vodja
organizacije) pooblaščen opravljati delo v njenem imenu in na njen račun, kot odgovorna oseba
pri opravljanju dejavnosti pravne osebe A.B. d.o.o. storil prekršek, ker v poslovni enoti A.B.
d.o.o., ulica XX v C ni zagotovil prostih evakuacijskih poti v vsej širini (1.20 m), kot je to
določeno v načrtu evakuacije (številka 0032-05-16 ELPO RED), saj je bila evakuacijska pot
založena s košarami, vrtečimi stojali z obešalniki in kolesi (kjer je prosti prehod znašal med 0,60
do 0,80 m).
Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12) namreč med drugim
določa v 4. odstavku 35. člena, da morajo biti evakuacijske poti in prehodi, dostopi ter dovozi
prosti, prehodni in označeni skladno s predpisi. Oprema, naprave ali druga sredstva ob
evakuacijski poti pa morajo biti nameščena tako, da ne morejo zapreti evakuacijskih poti.

PRAVNA OPREDELITEV PREKRŠKA:
Kršitelj je s svojim dejanjem, ker ni zagotovil prostih evakuacijskih poti v vsej širini (ki znaša
minimalno 1,20 m, kot je to predvideno v načrtu evakuacije, kršil 4. odstavek 35. člena Zakona
o varstvu pred požarom v povezavi s 6. odstavkom istega člena istega zakona in s tem storil
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prekršek po 2. odstavku 62. člena Zakona o varstvu pred požarom v povezavi s 5. točko 1.
odstavka 62. člena Zakona o varstvu pred požarom.
GLOBA, IZREČENA ZA PREKRŠEK : 600 eurov

Kršitelj mora plačati celoten znesek izrečene globe v roku 15 dni od pravnomočnosti plačilnega
naloga na transakcijski račun (IBAN) št. SI5601100-8450051049; BIC banka prejemnika
BSLJSI2X; referenca SI11 06666663-1180000129-11; ime in naslov prejemnika: MORS,
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana; koda namena: GOVT; namen/rok plačila: plačilo globe.
Kršitelj lahko plača samo polovico zgoraj izrečene (enotne) globe, če jo plača v osmih dneh po
pravnomočnosti plačilnega naloga

PRAVNI POUK:
Zoper plačilni nalog lahko vloži kršitelj zahtevo za sodno varstvo v osmih dneh od prejema
plačilnega naloga pisno pri Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Izpostava Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj. Zahteva se pošlje po pošti ali izroči neposredno v
dveh izvodih in velja za pravočasno, če je oddana zadnji dan roka za vložitev zahteve priporočeno
po pošti ali neposredno pri organu.
Kršitelj, ki v predpisanem roku ne vloži zahteve za sodno varstvo, lahko v osmih dneh po
pravnomočnosti tega plačilnega naloga plača polovico zgoraj izrečene (enotne) globe, sicer mora
plačati celoten znesek izrečene globe v roku 15 dni od pravnomočnosti plačilnega naloga, lahko
pa po preteku roka za plačilo globe predlaga pri Finančni upravi RS plačilo globe v obrokih,
sicer se bo globa prisilno izterjala.
Če kršitelj zaradi svojega premoženjskega stanja oziroma zmožnosti za plačilo, ki bi bil
upravičen do redne brezplačne pravne pomoči po materialnem kriteriju iz zakona, ki ureja
brezplačno pravno pomoč, globe v višini najmanj 300 eurov ne more plačati, lahko najpozneje
do poteka roka za plačilo pri organu, ki je izdal ta plačilni nalog, vloži predlog, da se plačilo
globe nadomesti z delom v splošno korist. O predlogu bo odločalo sodišče. Neplačana globa se
bo izterjala prisilno. Če globe ne bo mogoče izterjati niti prisilno, se bo lahko v skladu z
zakonom izvršila z nadomestnim zaporom.
Če kršitelj plača globo pred pravnomočnostjo plačilnega naloga, zahteva za sodno varstvo ni
dovoljena.

Vročeno:
XY (osebno po ZUP-u)

pooblaščena uradna oseba

