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Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 26, 2000 Maribor, po pooblaščeni uradni osebi, izdaja na podlagi 57. člena Zakona o
prekrških (Ur.l. RS, št. 29/11 – UPB 8 s spremembami in dopolnitvami) v postopku o prekršku
naslednji
PLAČILNI

NALOG

KRŠITELJ: pravna oseba A.B. d.o.o.
PODATKI O PREKRŠKU:
1. kraj storitve prekrška: VEČSTANOVANJSKI OBJEKT, M. cesta 5, čas storitve prekrška:
5. 10. 2015.
2. kraj storitve prekrška: VEČSTANOVANJSKI OBJEKT, K. cesta 8, čas storitve prekrška:
27. 10. 2015.
OPIS DEJANSKEGA STANJA PREKRŠKA Z NAVEDBO DOKAZOV:
1. ob inšpekcijskem nadzoru pri zavezancu VEČSTANOVANJSKI OBJEKT, M. cesta 5
(zapisnik št. 0611-1293/2016-1 z dne 25.4.2016) je bilo ugotovljeno, da je kršiteljica
pravna oseba A.B. d.o.o. odgovorna za prekršek, ki ga je dne 5.10.2015 pri opravljanju
njene dejavnosti v njenem imenu in za njen račun storil storilec odgovorna oseba XY s
tem, da je na objektu VEČSTANOVANJSKI OBJEKT, M. cesta 5 opravil storitev
servisnega vzdrževanja ter izdal Potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnikov z dne
5.10.2015 za gasilnike proizvajalca C.D., kljub temu, da za opravljanje te storitve po
veljavnem pooblastilu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. - z dne za pregledovanje brezhibnosti delovanja gasilnikov po navodilih proizvajalca ter za
servisno vzdrževanje, ki vključuje ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo
izrabljenih ali pokvarjenih delov gasilnika ni bila pooblaščena;
2. ob inšpekcijskem nadzoru pri zavezancu VEČSTANOVANJSKI OBJEKT, K. cesta 8
(zapisnik št. 0611-1295/2016-1 z dne 25.4.2016) je bilo ugotovljeno, da je kršiteljica
pravna oseba A.B. d.o.o. odgovorna za prekršek, ki ga je dne 27.10.2015 pri
opravljanju njene dejavnosti v njenem imenu in za njen račun storil storilec odgovorna
oseba XY s tem, da je na objektu VEČSTANOVANJSKI OBJEKT, K. cesta 8 opravil
storitev servisnega vzdrževanja ter izdal Potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnikov z
dne 27.10.2015 za gasilnike proizvajalca C.D. kljub temu, da za opravljanje te storitve
po veljavnem pooblastilu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. - z dne
- za pregledovanje brezhibnosti delovanja gasilnikov po navodilih proizvajalca ter za
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servisno vzdrževanje, ki vključuje ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo
izrabljenih ali pokvarjenih delov gasilnika ni bila pooblaščena.

PRAVNA OPREDELITEV PREKRŠKA:
1. pravna oseba je z dejanjem pod točko 1 kršila prvi odstavek 40. člena Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12) in s tem storila prekršek
po 14. točki prvega odstavka 61. člena Zakona o varstvu pred požarom, ker je
vzdrževala ročne gasilne aparate in za to ni bila pooblaščena;
2. pravna oseba je z dejanjem pod točko 2 kršila prvi odstavek 40. člena Zakona o varstvu
pred požarom in s tem storila prekršek po 14. točki prvega odstavka 61. člena Zakona o
varstvu pred požarom, ker je vzdrževala ročne gasilne aparate in za to ni bila
pooblaščena;

VIŠINA IZREČENE GLOBE POD TOČKO 1: 1.300,00 eurov
VIŠINA IZREČENE GLOBE POD TOČKO 2: 1.300,00 eurov
VIŠINA IZREČENE (ENOTNE) GLOBE: 2.600 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 06666663-1160000395-11; 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,
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 26, 2000 Maribor. 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 v tem roku predlaga plačilo celotne globe v obrokih,
sicer se izrečena globa prisilno izterja v celoti. Če kršitelj ne plača globe v predpisanem roku in
v znesku, določenem v plačilnem nalogu in ne vloži zahteve za sodno varstvo, se pošlje plačilni
nalog v izvršitev organu, ki je pristojen za izterjavo davkov, da globo prisilno izterja, brez
predhodnega pisnega opomina. Če kršitelj plača globo pred pravnomočnostjo plačilnega
naloga, zahteva za sodno varstvo ni dovoljena.
Vročiti: zavezancu osebno po ZUP
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