
 

Obrazec št. 1: vpisnik Pn 

Naziv prekrškovnega organa: 
številka zadeve 
 

številka plačilnega naloga 
 

datum izdaje plačilnega 
naloga 
 

osebno ime pooblaščene 
uradne osebe, ki je izdala 
plačilni nalog 

osebno ime storilca 
 
 

osebni podatki storilca 
prekrška (osebno ime, 
EMŠO, datum rojstva, 
državljanstvo, stalno 
prebivališče) 

     

     
     

 

 

 

začasno prebivališče 
storilca 
 

naziv pravne osebe, 
samostojnega podjetnika 
posameznika ali 
posameznika, ki 
samostojno opravlja 
dejavnost 
 

sedež pravne osebe, 
samostojnega podjetnika 
posameznika ali 
posameznika, ki 
samostojno opravlja 
dejavnost 
 

matična številka, če je 
storilec pravna oseba, 
samostojni podjetnik 
posameznik ali 
posameznik, ki 
samostojno opravlja 
dejavnost 
 

podatki o zaposlitvi 
odgovorne osebe 
 

     
     

     
     

 

 

 



 

 

 

kraj storitve prekrška 
 

čas storitve prekrška 
 

pravna opredelitev 
prekrška 

 

znesek izrečene globe 

 

znesek stroškov postopka 
 

     
     

     
     

 

 

 

 

 

  pri prekršku, za katerega je predpisana sankcija kazenskih točk v cestnem prometu: 
 

številke računov za 
plačilo globe 

 

številke računov za 
plačilo stroškov 
postopka 

 

 izrečena stranska 
sankcija kazenskih točk v 
cestnem prometu 

številka vozniškega 
dovoljenja 

organ, ki je izdal vozniško 
dovoljenje in datum izdaje 
vozniškega dovoljenja 

     

     
     

     
 

 

 



 

 

pri prekršku, za katerega je predpisana sankcija kazenskih točk v cestnem prometu:   
oznaka vrste voznika 
(npr. voznik začetnik) 

 

kategorija vozila, s 
katerim je bil storjen 
prekršek 

številka vpisa v evidenco 
o vozniških dovoljenjih 

datum vročitve obvestila o 
prekršku (48.c člen 
zakona) 

datum vložitve odgovora 
na obvestilo o prekršku 
(48.č člena zakona) 
 

     
     

     
     

 

 

 

 

datum obvestila o 
prekršku (osmi odstavek 
57. člena zakona) 

datum plačila globe na 
podlagi obvestila o 
prekršku (osmi odstavek 
57. člena zakona) 

datum vročitve plačilnega 
naloga 
 

datum zapadlosti globe in 
stroškov postopka 

datum prostovoljnega 
plačila globe 
 

     
     

     

 

 

 

 

 



 

 

 

datum prostovoljnega 
plačila stroškov postopka 

datum vložitve predloga 
za obročno plačilo 
izrečene globe in stroškov 
postopka 

datum vložitve zahteve za 
sodno varstvo 

datum umika zahteve za 
sodno varstvo 

datum zavrženja zahteve 
za sodno varstvo 

     
     

     
     

 

 

 

datum vročitve sklepa o 
zavrženju zahteve za 
sodno varstvo 

datum vložitve zahteve za 
sodno varstvo zoper sklep 
o zavrženju zahteve za 
sodno varstvo 

datum odprave plačilnega 
naloga zaradi ustavitve 
postopka 

datum odprave plačilnega 
naloga in vložitve 
predloga pri pristojnem 
prekrškovnem organu 

datum odprave plačilnega 
naloga in izreka opomina 

     

     
     

     

 

 

 

 

 



 

 

datum odprave plačilnega 
naloga in izdaje novega 
plačilnega naloga, s 
katerim je nadomeščen 
stari plačilni nalog 

datum vročitve novega 
plačilnega naloga ali 
odločbe, s katero je 
nadomeščen stari plačilni 
nalog 

datum vložitve zahteve za 
sodno varstvo zoper 
plačilni nalog ali odločbo, 
s katero je nadomeščen 
stari plačilni nalog 

datum odstopa zahteve za 
sodno varstvo pristojnemu 
sodišču 

datum izdaje sodne 
odločitve o zahtevi za 

sodno varstvo 

     
     

     
     

 

 

 

vrsta sodne odločitve o 
zahtevi za sodno varstvo: 
sklep o zavrženju 
zahteve, sodba o zavrnitvi 
zahteve, sodba o odpravi 
plačilnega naloga ali 
odločbe, sodba o 
spremembi plačilnega 
naloga ali odločbe 
 

datum vročitve sodne 
odločitve o zahtevi za 
sodno varstvo 

datum pravnomočnosti 
sodne odločitve o zahtevi 
za sodno varstvo 

datum izvršljivosti sodne 
odločitve o zahtevi za 
sodno varstvo, s katero je 
bila zahteva zavržena, 
zavrnjena ali je bil z njo 
plačilni nalog spremenjen 

datum vložitve pritožbe 
zoper sklep ali sodbo, s 
katero je bilo odločeno o 
zahtevi za sodno varstvo 
 

    50 
     

     
     

 

 



datum umika pritožbe 
zoper sodbo ali sklep o 
zahtevi za sodno varstvo 

datum zavrženja pritožbe 
zoper sodbo ali sklep o 
zahtevi za sodno varstvo 

datum izdaje sodne 
odločitve o pritožbi zoper 
sodbo ali sklep o zahtevi 
za sodno varstvo 

 

vrsta sodne odločitve o 
pritožbi zoper sodbo ali 
sklep o zahtevi za sodno 
varstvo: sklep o zavrženju 
pritožbe, sodba o zavrnitvi 
pritožbe, sodba o 
spremembi sodbe sodišča 
prve stopnje, sklep o 
razveljavitvi sodbe ali 
sklepa sodišča prve 
stopnje 
 

datum pravnomočnosti 

plačilnega naloga ali 
odločbe 

     

     
     

     
 

 

datum izvršljivosti 
plačilnega naloga ali 
odločbe 
 

podatek ali je bila sodna 
taksa odmerjena ali ne 

datum izdaje poziva za 
plačilo sodne takse 

številka poziva za plačilo 
sodne takse 

znesek sodne takse 

     
     

     
     

 

 

 

 

 



 

 

datum vročitve poziva za 
plačilo sodne takse 

podatek o roku za 
prostovoljno plačilo 

sodne takse 

datum prostovoljnega 
plačila sodne takse 
 

datum vložitve predloga 
za nadomestitev globe z 
delom v splošno korist 

datum izdaje sklepa 
sodišča v zvezi z delom v 
splošno korist (predlogu 
ugodeno ali predlog 
zavrnjen) 

     
     

     
     

 

 

datum obvestila sodišča v 
zvezi z delom v splošno 
korist (delo v splošno 
korist opravljeno v celoti 
ali delno) 

datum pošiljanja predloga 
pristojnemu davčnemu 
organu 

datum izvršitve plačilnega 
naloga po pristojnem 
davčnemu organu 
oziroma datum obvestila, 
da izrečena globa ni 
izterljiva 

datum izvršitve plačilnega 
naloga ali odločbe po 
pristojnem davčnemu 
organu oziroma datum 
obvestila, da izrečeni 
stroški postopka niso 
izterljivi 

datum nastopa okoliščine, 
ki preprečuje izvršitev 
plačilnega naloga ali 
odločbe (npr. zastaranje 
izvršitve, smrt storilca 
prekrška) 

     

     
     

     
 

 

 

 

 



 

datum prejema pisne 
pobude za vložitev 
predloga za odpravo ali 
spremembo odločbe 
(171.b člen zakona) 

datum vložitve predloga 
za odpravo ali 
spremembo odločbe na 
predlog prekrškovnega 
organa pri sodišču 

datum odločitve sodišča o 
predlogu za odpravo ali 
spremembo odločbe na 
predlog prekrškovnega 
organa 

vrsta odločitve sodišča o 
predlogu za odpravo ali 
spremembo odločbe na 
predlog prekrškovnega 
organa (171.č člen 
zakona): odprava 
plačilnega naloga ali 
odločbe, sprememba 
plačilnega naloga ali 
odločbe 

datum pošiljanja predloga 
pristojnemu 
prekrškovnemu organu 
oziroma vložitve 
obdolžilnega predloga pri 
pristojnem sodišču (prvi 
odstavek 171.č člena 
zakona) 

     

     
     

     
 

 

 

datum vložitve zahteve za 
varstvo zakonitosti 

datum izdaje sodne 
odločitve o zahtevi za 
varstvo zakonitosti 

vrsta sodne odločitve o 
zahtevi za varstvo 
zakonitosti 

opombe  

     

     
     

     
 


