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Datum: 19. 3. 2018

Zadeva: Obvestilo prekrškovnim organom v zvezi z izvajanjem petega odstavka 

57.c člena Zakona o prekrških

Ministrstvo za pravosodje je bilo s strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v 

nadaljevanju: UJP) ter s strani Ministrstva za finance seznanjeno, da je bil v Uradnem listu RS, 

št. 7/18 objavljen Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in 

plačilnih sistemih1 (v nadaljevanju: ZPlaSSIED), ki med drugim določa, da prejemnik plačila ne 

sme zahtevati nadomestil za uporabo plačilnih instrumentov, za katere drugo poglavje Uredbe 

2015/751/EU določa uporabo medbančnih provizij, in za tiste plačilne storitve, za katere se 

uporablja Uredba 260/2012/EU (tretji odstavek 126. člena ZPlaSSIED).

Navedeno po mnenju Ministrstva za finance, ki ga posredujemo v prilogi, velja tudi v primeru, 

ko je prejemnik plačila globe in stroškov postopka v prekrškovnem postopku država oziroma 

samoupravna lokalna skupnost, kar pomeni, da tretji odstavek 126. člena ZPlaSSIED vpliva na 

peti odstavek 57.c člena Zakona o prekrških2 (v nadaljevanju: ZP-1) v delu, ki se nanaša na 

zaračunavanje stroškov negotovinskega plačila. Po stališču Ministrstva za finance prekrškovni 

organi od uveljavitve  ZPlaSSIED (ta je začel veljati dne 22. 2. 2018) storilcem prekrškov ne 

smejo več zaračunavati stroškov negotovinskega plačila kot to sicer med drugim določa peti 

odstavek 57.c člena ZP-1.

Glede na navedeno Ministrstvo za pravosodje seznanja vsa ministrstva, inšpekcijske organe, 

združenja občin ter nekatere večje prekrškovne organe z novo ureditvijo na področju plačilnih 

storitev, ki vpliva na poslovanje prekrškovnih organov. V primeru nejasnosti predlagamo, da se 
                                                  
1 Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.
2 Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 
– odl. US



2

za pojasnila obrnete na Ministrstvo za finance kot resorno pristojno ministrstvo oziroma na 

Banko Slovenije, ki je pristojna za nadzor nad izvrševanjem ZPlaSSIED.

S spoštovanjem,

mag. Nina KOŽELJ

v. d. generalne direktorice

Priloga:

- mnenje Ministrstva za finance v zvezi z vplivom tretjega odstavka 126. člena ZPlaSSIED na peti 

odstavek 57.c člena ZP-1 s prilogo

Naslovniki:

Vsem ministrstvom

Policija gp.policija@policija.si

Finančna uprava Republike Slovenije gfu.fu@gov.si

Skupnost občin Slovenije info@skupnostobcin.si

Združenje občin Slovenije info@zdruzenjeobcin.si

Združenje mestnih občin Slovenije zmos@koper.si

Inšpekcijski svet gp.mju@gov.si

Informacijski pooblaščenec gp.ip@ip-rs.si

Javna agencija za civilno letalstvo RS info@caa.si

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS info.box@akos-rs.si

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke info@jazmp.si

Inšpektorat RS za delo gp.irsd@gov.si

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo irsko.mko@gov.si

Inšpektorat RS za kulturo in medije gp.irskm@gov.si

Inšpektorat RS za notranje zadeve inz.mnz@gov.si

Inšpektorat za obrambo irso@mors.si

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami irsvndn@mors.si

Inšpektorat RS za šolstvo in šport inspektorat-solstvo.mss@gov.si

Inšpektorat za javni sektor gp.ijs@gov.si



3

Inšpektorat RS za infrastrukturo gp.irsi@gov.si

Zdravstveni inšpektorat RS gp.zirs@gov.si

Tržni inšpektorat RS gp.tirs@gov.si

Inšpektorat RS za okolje in prostor gp.irsop@gov.si

Urad RS za nadzor proračuna mf.unp@mf-rs.si

Urad RS za preprečevanje pranja denarja mf.uppd@mf-rs.si

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin gp.uvhvvr@gov.si

Uprava RS za pomorstvo ursp.box@gov.si

Urad za kemikalije gp-ursk.mz@gov.si

Uprava RS za varstvo pred sevanji gp-ursvs.mz@gov.si

Urad RS za meroslovje gp.mirs@gov.si

Uprava RS za jedrsko varnost gp.ursjv@gov.si

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence gp.avk@gov.si

Agencija za trg vrednostnih papirjev info@atvp.si

Agencija za zavarovalni nadzor agencija@a-zn.si

DARS d.d. gp@dars.si

V vednost:

Vrhovno sodišče Republike Slovenije urad.vsrs@sodisce.si

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije dtrs@dt-rs.si

UJP ujp@ujp.gov.si

Banka Slovenije bostjan.jazbec@bsi.si
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