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POVZETEK
Podjetje A1 – Remont Kranj d. o. o. je gospodarska druţba, ki opravlja registracijo
vozil, tehnične preglede in druge dejavnosti na podlagi javnega pooblastila ministra
za notranje zadeve. Dejavnost podjetja se izvaja na način gospodarske javne sluţbe.
Pomembna aktivnost podjetja je inšpekcijski nadzor. Inšpektorji opravljajo nadzor
nad izvajanjem oz. spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. Nadzor nad
izvajanjem predpisov o registraciji motornih in priklopnih vozil ter tehničnimi pregledi
opravlja ministrstvo za notranje zadeve. Strokovni nadzor nad izvajanjem predpisov o
ugotavljanju skladnosti vozil opravlja ministrstvo za promet.
Tehnični pregled vozil je obvezen v Evropski uniji za večino kategorij vozil, obvezen
je še v nekaterih azijskih drţavah (Japonska, Singapur), medtem ko ni obvezen v
Zdruţenih drţavah Amerike (razen v nekaterih drţavah, zlasti za gospodarska vozila)
ter Juţni Ameriki in Afriki.
Registracija vozila pravzaprav sodi med posebne upravne postopke. Je eden izmed
ključnih elementov podjetja, poleg ostalih storitev, ki jih opravljajo pooblaščene
uradne osebe.
Posebni upravni postopki registracije vozil predstavljajo najpomembnejše elemente, s
katerimi se srečujemo vsi drţavljani Slovenije, zlasti udeleţenci v cestnem prometu.
Posebni upravni postopki registracije lahko v veliki meri prispevajo k boljši
preglednosti vozil, ki so evidentirana v cestnem prometu, in tako tudi k boljšemu
poznavanju cestnoprometnih predpisov.
Ključne besede: registracija vozila, tehnični pregled, prometno dovoljenje, stranke,
pristojnost, javno pooblastilo, inšpekcijski nadzor.
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SUMMARY
Company A1- Kranj, Ltd. is a company that performs vehicle registration, technical
inspection and other activities on the basis of a mandate the Minister of Home
Affairs. Activities are implemented in the way public utilities. An important activity of
the company is inspection. The inspectors carried out monitoring of the
implementation of and respect for laws and regulations. Monitoring the
implementation of the registration of motor vehicles and technical inspection carried
out by the Ministry of Internal Affairs. Legal Control over the implementation of
regulations on conformity assessment of vehicles carried out by the Ministry of
Transport.
Vehicle is mandatory in the European Union for most categories of vehicles, it is
mandatory in some Asian countries (Japan, Singapore), while not mandatory in the
U.S. (except in some countries, especially for commercial vehicles), and South
America and Africa.
Registration of the vehicle actually belongs to the specific administrative procedures.
It is one of the key elements of businesses in addition to the services provided by an
authorized official persons.
Specific administrative procedures of registration of vehicles representing the most
important elements to meet all citizens of Slovenia, especially road users. In
particular, the specific administrative registration procedures can significantly
contribute to greater transparency of vehicles that are registered in the road, and
also to better understanding of the road - the traffic regulations.
Key words: vehicle registration, roadworthiness, vehicle license, the parties,
jurisdiction, public authority, inspection.
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1 UVOD
Podjetje A1 − Remont Kranj kot nosilec javnega pooblastila ministra za notranje
zadeve opravlja dejavnost registracije vozil in druge storitve. V diplomski nalogi je
opisano podjetje in nadzorstvo nad podjetjem v Sloveniji. V nadaljevanju so prikazani
upravni postopki kot temeljni viri podjetja pri registraciji motornih in priklopnih vozil.
Podrobneje je predstavljen slovenski sistem registracije vozil.
V diplomski nalogi je predstavljen sistem registracije vozil, najpomembnejši upravni
postopki in inšpekcijsko nadzorstvo nad podjetjem. Namen te predstavitve je
podrobnejša seznanitev s celotnim področjem upravnega poslovanja pri registraciji
vozil in izvajanjem nadzora nad podjetjem.
Eno najpomembnejših področij podjetja je prometna varnost. Zaposleni v podjetju se
s konkretnimi problemi na področju prometa srečujemo vsak dan. V današnjem času
se stvari hitro spreminjajo, predvsem tehnologija, pa tudi naš odnos do voţnje in
prometa. Kljub hitrim spremembam je namen podjetja, da se doseţe večja raven
varnosti v cestnem prometu. Skrb za vozilo in pravočasni tehnični pregled je eden od
pogojev za večjo prometno varnost na naših cestah. Na področju varnosti v prometu
je podjetje trdno odločeno iskati rešitve, ki lahko hitro in učinkovito poseţejo v našo
vsakdanjo voţnjo ter nam pomagajo na najbolj enostaven način dvigniti raven
varnosti.
Zaradi boljše preglednosti je pomembno, da so vozila, ki so udeleţena v prometu na
območju RS, evidentirana v registru vozil in prometnih listin. Register je zasnovan
tako, da zagotavlja strokoven in sodoben pregled poslovanja. Slovenija je 1. maja
2004 postala polnopravna članica Evropske unije (EU). Na območju Evrope je vsako
leto ukradenih pribliţno milijon osebnih avtomobilov. Po strokovni oceni Europola del
teh vozil zapusti Evropsko unijo, del pa jih ostane v njej. Pogosto storilci ukradeno
vozilo prepeljejo v drugo drţavo članico, kjer se običajno registrira na podlagi
ponarejenih dokumentov. Ob vstopu Slovenije v schengensko območje leta 2007 je
prišlo do poostrenega nadzora vozil. Vozila so sedaj samodejno preverjena po
Schengenskem informacijskem sistemu (SIS), kar pomeni preventivno delovanje, saj
organ še pred registracijo lahko ugotovi, ali je vozilo ukradeno. Da bi se izognila
zlorabam, je Evropska komisija predlagala uvedbo sistema Eucaris. Sistem bo
organom za registracijo vozil in policiji omogočal laţje preverjanje motornih vozil in
njihovih dokumentov v drţavah EU. V Sloveniji je sistem trenutno v fazi preizkušanja.
V diplomski nalogi je uporabljena primerjalna analiza. Analiza je izvedena s pomočjo
podatkov, ki so dostopni na internetu in na sedeţu podjetja. Rezultati primerjalnih
analiz so grafično prikazani s strukturnimi diagrami in tabelami.
Na začetku je opisan zgodovinski razvoj podjetja ter sedanji status in poloţaj. V
sklopu tega poglavja je grafično in tabelarno prikazano letno poročilo o poslovanju
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podjetja. Predstavljena je pristojnost podjetja, ki se opravlja na podlagi javnega
pooblastila ministra za notranje zadeve. V naslednjem poglavju je opisan inšpekcijski
nadzor nad podjetjem, ki ga izvaja pristojni Inšpektorat RS za notranje zadeve.
Celoten postopek izvajanja nadzora nad podjetjem ter pravice in dolţnosti strank so
obširno predstavljene. V nadaljevanju so opisani nadzorstveni in pritoţbeni organ ter
upravna inšpekcija. Podrobno so opisani posebni upravni postopki registracije vozila
in ostale storitve podjetja. Diplomsko delo na koncu obravnava sistem in postopek
registracije vozil ter varnost v cestnem prometu.
Vsi udeleţenci v cestnem prometu v RS so dolţni spoštovati pravila po 1. členu
Zakona o varnosti cestnega prometa.
Podjetje poleg registracije vozil in tehničnih pregledov opravlja tudi ostale storitve, ki
jih stranke potrebujejo ob registraciji vozila.
Glavni namen raziskave je opredeljen na vsa motorna in priklopna vozila, ki so
udeleţena v cestnem prometu. Podrobno je predstavljen sistem in postopek
registracije vozil. Zaradi večje prometne varnosti morajo biti vsa motorna vozila, ki so
udeleţena v cestnem prometu na območju RS, ustrezno evidentirana in tehnično
brezhibna. Na koncu poglavja so grafično in tabelarno prikazani letni podatki o
prometnih nesrečah in njenih posledicah v RS ter cilj nacionalnega programa EU za
zmanjšanje posledic le-teh.
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2 PREDSTAVITEV PODJETJA A1 – REMONT KRANJ D. O. O.
Ustava poleg različnih načel ureja varstvo posameznih človekovih pravic, med katere
sodijo tudi gospodarska razmerja. Zakon po 74. členu Ustave RS (URS, Uradni list
RS, št. 33/91) določa pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij. Mednje so
uvrščene tudi registracijske organizacije.
2.1 ZGODOVINA PODJETJA
Druţba Alpetour Remont, ki ima sedeţ podjetja na Ljubljanski cesti 22 v Kranju, je
bila v sodni register leta 1990 vpisana kot delniška druţba.
V zgodnejšem obdobju so se v podjetju opravljali servisi in popravila vozil znamk
Zastava, Škoda in Lada. Leto 1987 predstavlja pomembno prelomnico, saj je bil
takrat odprt pooblaščeni servis za vozila znamke Renault. Leta 1991 je podjetje z
izgradnjo novega avtosalona pridobilo popolno koncesijo za vozila znamke Renault.
V zadnjem desetletju je podjetje Alpetour Remont doţivelo največji razvoj. V letu
2000 je druţba uvedla sistem kakovosti ISO 9001. Merjenje zadovoljstva kupcev
storitev je stalna naloga podjetja, izvajanje korektivnih ukrepov za dvig zadovoljstva
pa stalna obveznost podjetja (Podjetje A1 – Remont d. o. o., Kranj, 2008).
Alpetour Remont je julija 2003 zgradil nov objekt tehničnih pregledov na lokaciji
Primskovo v Kranju. Tehnični pregledi se izvajajo za osebna vozila, lahke priklopnike,
motorna kolesa, kolesa z motorjem, kmetijske traktorje ter tovorna vozila do 3,5
tone. Tehnični pregledi za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse se izvajajo na
sedeţu podjetja na Ljubljanski cesti 22 v Kranju. V tem obdobju je druţba investirala
tudi v novo kleparsko-ličarsko delavnico. Z dodatno dejavnostjo, sodobno opremo in
izobraţenimi kadri so bili izpolnjeni vsi pogoji za visoko kvalitetno, ekološko prijazno
in rentabilno poslovanje.
Oktobra 2003 je podjetje podpisalo novo koncesijsko pogodbo z Renault Slovenija d.
o. o., ki je v skladu z novo uredbo o skupinskih izjemah na področju distribucije
osebnih vozil. Dejavnost podjetja je usmerjena v zdruţevanje vseh storitev,
povezanih z vozilom, na enem mestu. Poleg nakupa vozil lastnikom podjetje nudi tudi
servisne storitve, popravila, avtokleparske, ličarske in vulkanizerske storitve, tehnične
preglede in registracijo, prodajo rezervnih delov in dodatne opreme, odkup rabljenih
vozil oz. menjavo po sistemu »staro za novo« in kratkoročni ter dolgoročni najem
vozil. Dejavnost podjetja je tako usmerjena na širše območje Gorenjske (Podjetje A1
– Remont d. o. o., Kranj, 2008).
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Z novo investicijo, ki je bila zaključena v januarju 2005, je bil zgrajen nov, večji salon
za prodajo novih vozil Renault, ki je povezan s tehničnimi pregledi, ter nov objekt za
prodajo nadomestnih delov in dodatne opreme. Odprt je bil nov Center gospodarskih
vozil Renault in prodajalna ter servis vozil Dacia. Skupaj je druţba prenovila 2.000
m² notranjih površin, zgradila nov objekt v velikosti 500 m², nova pa je tudi zunanja
ureditev, ki se razteza na 2.800 m². Na prostoru starega salona in dela
avtomehanične delavnice je podjetje oddalo prostor v najem Avtohiši Kranj, ki je
koncesionar za prodajo in servisiranje vozil Citroen (Podjetje A1 − Remont d. o. o.,
Kranj, 2008).
Druţba je v letu 2006 zaključila postopek preimenovanja in preoblikovanja, kot
določa Zakon o gospodarskih druţbah. Iz imena Alpetour Remont je nastalo ime A1
− Remont Kranj, prav tako pa se je druţba preoblikovala iz delniške druţbe v druţbo
z omejeno odgovornostjo. Novo ime druţbe je tako A1 − Remont Kranj d. o. o., vsi
ostali podatki o druţbi ostajajo enaki. Sprememba je vpisana v sodni register dne 10.
2. 2006, pod št. 1/00746/00. V tem obdobju je druţba sporazumno prekinila
koncesijsko pogodbo o prodaji in servisiranju vozil Renault in Dacia. S pogodbo o
prenosu je dejavnost prenesla na Avtohišo Real, ki je prevzela vse zaposlene na tem
programu, vse zaloge in del opreme, nepremičnine pa ostajajo v lasti podjetja A1 −
Remont.
V letu 2007 je podjetje pridobilo Slovensko akreditacijo za segment dodelave in
predelave vozil, ki je nadaljevanje in osnova za razširitev poslovnega asortimenta
storitev na opravljanje homologacij osebnih vozil.
Kljub temu da podjetje ne izvaja več prodaje in servisiranja direktno, z oddajo
poslovnih prostorov Avtohiši Real in Avtohiši Kranj skupaj z njima zagotavlja ustrezne
storitve (Podjetje A1 – Remont d. o. o., Kranj, 2008).
2.2 SEDANJI STATUS IN POLOŢAJ PODJETJA
Podjetje Remont je gospodarska druţba, pravna oseba, ki na trgu samostojno
opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost na podlagi Zakona o
gospodarskih druţbah (Uradni list RS, št. 42/06 (60/06 popr.), 26/07-ZSDU-B, 33/07ZSReg-B, 67/07-ZTFI (100/07 popr.), 10/08, 68/08, 23/09 Odl. US: U-I-268/06-35,
42/09, ZGD-1, 3. člen).
A1 – Remont d. o. o., Kranj ţe dobrih 50 let opravlja storitve tehničnih pregledov.
Vsa ta leta si je podjetje prizadevalo opraviti storitve tehničnih pregledov čim bolj
strokovno in kvalitetno, tako na osebnih kot na tovornih vozilih. Zaupanje strank v
dobro opravljeno delo daje podjetju moţnost za nadaljnji razvoj in širitev. Vizija
podjetja je celotna storitev na enem mestu.

4

Danes A1 − Remont Kranj d. o. o. opravlja storitve tehničnih pregledov na dveh
lokacijah, na sedeţu podjetja na Ljubljanski cesti 22 in v bliţini trgovskega centra na
Primskovem, Cesta Staneta Ţagarja 65a, Kranj.
Obe enoti lastnikom in uporabnikom motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu
nudita storitve podaljšanja veljavnosti registracije, odjavo vozila iz prometa,
registracijo novega vozila, registracijo vozila, pridobljenega iz EU ali uvoţenega iz
tujine, vpis spremembe podatkov v prometno dovoljenje, zamenjavo prometnega
dovoljenja, zamenjavo registrskih tablic, deponiranje tablic, spremembo lastništva,
izdajo preizkusnih tablic, registracijo starodobnega vozila, plačilo letne dajatve za
uporabo cest, obvezno in kasko zavarovanje, druge upravne in posebne postopke
(izdajo dvojnika prometnega dovoljenja, upravne overitve, homologacije …) (A1 –
Remont Kranj, 20. 3. 2009).
Tabela 1: Tehnični pregledi v obdobju 2007–2008

TP LABORE

pregledi

pregledi

MESEC

2007

2008

JANUAR

989

FEBRUAR

pregledi

pregledi

MESEC

2007

2008

881

JANUAR

895

843

1.017

986

FEBRUAR

891

870

MAREC

1.457

1.411

MAREC

1.247

1.184

APRIL

1.473

1.464

APRIL

1.291

1.075

MAJ

2.123

2.033

MAJ

1.950

1.737

JUNIJ

1.661

1.509

JUNIJ

1.461

1.330

JULIJ

1.238

1.154

JULIJ

1.106

1.004

992

1.038

AVGUST

903

786

SEPTEMBER

1.058

1.041

SEPTEMBER

952

829

OKTOBER

1.160

1.215

OKTOBER

957

973

931

1.101

NOVEMBER

831

884

806

969

DECEMBER

14.905

14.802

AVGUST

NOVEMBER
DECEMBER
SKUPAJ

TP PRIMSKOVO

SKUPAJ

640

762

13.124

12.277

Vir: Podjetje A1 – Remont Kranj, 2008
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Grafikon 1: Tehnični pregledi v obdobju 2007−2008

Vir: Podjetje A1 – Remont Kranj, 2008
Druţba namerava v tekočem letu s trţenjem lastnih nepremičnin doseči pomemben
deleţ svojih prihodkov. Sedeţ podjetja postaja poslovni center, kjer se opravljajo
različne storitve, od servisiranja in prodaje vozil, prodaje nadomestnih delov,
tehničnih pregledov, računalniških storitev, varovanja in gostinske ponudbe.
Dejavnost tehničnih pregledov se razvija še naprej, druţba je po postopku pridobitve
slovenske akreditacije v fazi njene razširitve, katere namen so strokovne in prijazne
storitve, ki jih opravlja za svoje kupce.
A1 – Remont je kot kontrolni organ akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC
170020/C K-061 pri slovenski akreditaciji (SA) v RS (Podjetje A1 − Remont Kranj, d.
o. o., 2008).
Predvideno je, da bo druţba povečevala svoj trţni deleţ na področju tehničnih
pregledov. Čeprav se pričakuje relativno velik upad celotnega trga tehničnih
pregledov, bo podjetje z aktiviranjem prostih nepremičnin poizkušalo ublaţiti
negativne trende. Hitro prilagajanje ter nudenje kvalitetnih in celotnih storitev,
povezanih z vozili, je temelj za varno rast in stabilen razvoj druţbe.
S povečevanjem tehnološkega razvoja avtomobilov postaja znanje eden
najpomembnejših dejavnikov razvoja druţbe. Potrebni minimalni obsegi poslovanja
6

za izvajanje posameznih aktivnosti na področju tehničnih pregledov narekujejo oster
boj za ohranitev in povečevanje trţnega deleţa (Podjetje A1 − Remont d. o. o.,
Kranj, 2008).
V letu 2008 je podjetje pridobilo pooblastilo DRSC za opravljanje homologacij, ki jih
določa Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/04, 17/07
(18/07 popr.), 31/09).
Vsa vozila morajo biti pred registracijo odobrena v skladu s homologacijskimi
predpisi, ki so usklajeni s predpisi drţav članic EU. Vozila, ki so bila ţe registrirana v
kateri od drţav članic EU, pa morajo biti pred registracijo identificirana z vnosom
tehničnih podatkov v enotno republiško podatkovno bazo. Posamična odobritev ali
tehnična identifikacija vozil se izvaja v pooblaščenih strokovnih organizacijah (A1 –
Remont d. o. o.). V tej organizaciji se izvaja postopek identifikacije in ocena
tehničnega stanja vozila ter se izda potrdilo o skladnosti, ki je osnova za registracijo
vozila (A1 – Remont Kranj, 20. 3. 2009).
Podjetje v skladu s standardi ISO 9001 nadzira postopke ravnanja z nevarnimi
snovmi in odpadki ter emisijami nevarnih snovi v ozračje. V skladu s pravilniki
periodično opravlja kontrole postopkov in uporablja zunanje sodelavce, in sicer:
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (ZZV), VPD Lampič d. o. o., Dimnikarstvo Dovrtel
d. o. o in druge subjekte.
Podjetje namerava izboljšati izobrazbeno strukturo z izobraţevanjem ob delu, večjih
sprememb v zaposlenosti pa ne predvideva. Trenutno je v podjetju na obeh lokacijah
skupaj zaposlenih 44 strokovnih oseb. Druţba vsako leto povečuje investicije v
izobraţevanje zaposlenih. Vsako leto izda poročilo o stanju zaposlenih s področja
varstva pri delu in stanju delovnega okolja ter poročilo o poslovanju (ZGD-1, 61.
člen).

7

Tabela 2: Poročilo o poslovanju podjetja za leto 2008
TEHNIČNI PREGLEDI
SKUPAJ 1−12
LABORE
2008

PRIMSKOVO
2008

14.802
EUR
467.352

12.277
EUR
310.249

SKUPAJ
2008
kom.
27.079
EUR
777.602

Št. cestnin:

21.189

22.677

43.866

Reg. novega vozila:
Cestnina − provizija:

8.377
36.926

8.903
29.931

17.280
66.856

Triglav AO:
Kasko:
Kratkoročne police:
Skupaj:

21.221
60.741
81.962

23.267
66.641
89.908

44.488
127.382
171.870

Adriatic AO:
Kasko:
Kratkoročne police:
Skupaj:

16.028
5.210
5.390
26.627

21.577
4.000
5.242
30.819

37.605
9.209
10.632
57.446

Tilia AO:
Kasko:
Kratkoročne police:
Skupaj:

2.192
2.192

3.503
3.503

5.695
5.695

Maribor:
Kasko:
Kratkoročne police:
Skupaj:

1.044
300
1.344

1.624
251
1.875

2.669
551
3.220

Generali:

2.430

1.567

3.997

Zavarov. skupaj:

114.556

127.672

242.228

Usluge skupaj:

281.863

256.576

538.439

SKUPAJ:

900.697

724.428

1.625.125

Št. teh. pregledov:
Prih. od pregledov:

Vir: Podjetje A1 – Remont Kranj, 2008
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2.3

A1 – REMONT
POOBLASTILA

D.

O.

O.,

KRANJ,

KOT

NOSILEC

JAVNEGA

Javno pooblastilo je ustavna kategorija po določbi 121. člena Ustave RS iz leta 1991.
Ministrstvo za notranje zadeve je na vlogo gospodarske druţbe A1 – Remont Kranj
investicijsko upravljanje, d. o. o., Ljubljanska cesta 22, Kranj, na podlagi 205. člena
Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04, 35/05,51/05-UPB1,
67/05 Odl. US: U-I-32/05-13, 69/05, 76/05-ZDCOPMD, 97/05-UPB2, 108/05, 25/06UPB3, 70/06-ZIKS-1B, 105/06, 123/06 Odl. US: P-72/05-17, U-I-327/05, 133/06UPB4, 139/06-ZORed, 37/08, 56/08-UPB5, 57/08-ZLDUVCP, 73/08 Odl. US: U-I295/05-38, 58/09, ZVCP-1, ZVCP-1), izdalo pooblastilo za opravljanje tehničnih
pregledov ter registracije motornih in priklopnih vozil.
Prvostopenjski organ je na podlagi 154. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05-UPB1, 119/05,
24/06-UPB2, 105-06-ZUS-1, 126/07, 65/08, ZUP), dne 27. 3. 2007 opravil ustno
obravnavo z ogledom prostorov, opreme, naprav in predpisane zasedbe delovnih
mest, potrebnih za opravljanje tehničnih pregledov vozil na obeh lokacijah podjetja.
O ustni obravnavi in ogledu je bil sestavljen zapisnik, iz katerega izhaja, da podjetje
izpolnjuje pogoje za nadaljnje poslovanje.
Registracijska organizacija mora izpolnjevati pogoje glede prostorov, kadrov in
opreme, določene z ZVCP-1 in Pravilnikom o tehničnih pregledih motornih in
priklopnih vozil.
Minister, pristojen za notranje zadeve, lahko organizaciji za tehnične preglede
odvzame pooblastilo, če ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa temeljni zakon (ZVCP-1,
213. člen).
Ministrstvo za notranje zadeve je po uradni dolţnosti izdalo pooblastilo pravni osebi
A1 – Remont Kranj d.o.o., Tehnični pregledi Primskovo, Ulica Staneta Ţagarja 65a,
Kranj. Iz zahtevanih podatkov in dokazil ter odločbe Ministrstva za notranje zadeve
št. 1344/02-127/125-02 je bila 16. 6. 2003 registracijska organizacija pooblaščena za
opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil ter ostalih storitev.
»Za vsako javno pooblastilo posebej mora zakon določiti, katere vrste nalog se
prenašajo in v kakšnem obsegu« (Kovač, 2006, str. 162).
»Izvajanje javnega pooblastila namreč pomeni določanje pravic in obveznosti oseb
oz. odločanje o le-teh« (Kovač, 2006, str. 20).
Podjetje A1 – Remont Kranj, d. o. o., na podlagi 3. člena Pravilnika o registraciji
motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 66/05, 48/06, 66/07), uporablja svoj
ţig s šifro registracijske organizacije 292.
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»Javno pooblastilo pomeni ne glede na ozko opredelitev oblastnih ali neoblastnih
nalog kot predmeta javnega pooblastila izvajanje oblasti, zato sodi v sklop ustavne
materije, ki na splošno ureja razmerje med oblastnimi organi in posamezniki«
(Kovač, 2006, str. 19).
Ustava RS javno pooblastilo ureja po izročilu prej veljavnih ustav, veljavnih na našem
ozemlju, kot samostojni ustavnopravni institut v 121. členu. Javno pooblastilo ni
urejeno s samostojnim členom, temveč je opredeljeno pod naslovom "naloge
upravnih organov", ki v prvem odstavku določa, da naloge uprave opravljajo
neposredno ministrstva, drugi odstavek pa določa, da z zakonom lahko samoupravne
skupnosti, podjetja in druge organizacije ter posamezniki dobijo javno pooblastilo za
opravljanje nekaterih funkcij drţavne uprave (Kovač, 2006, str. 19−20).
Z vidika ustavnega in upravnega prava je javno pooblastilo pravni institut. Nosilci
javnih pooblastil torej sodijo v ustavnopravni druţbeni sistem.
Javna pooblastila so urejena tudi s področnimi predpisi, saj ena temeljnih pravnih
zapovedi določa, da se podelijo z zakonom oz. na njegovi podlagi. Posamični
področni zakoni morajo biti skladni z ustavo, upoštevali pa naj bi tudi smernice
sistemskih horizontalnih zakonov (Kovač, 2006, str. 162).
Odločanje o pravicah, pravnih koristih in obveznostih strank v upravnem postopku,
torej izdajanje konkretnih upravnih aktov v posamičnih zadevah, je najpogostejša
oblika javnega pooblastila poleg izdaje splošnih aktov in opravljanja materialnih
dejanj. Definicija upravne zadeve po področnem zakonu pove, kdaj gre za javno
pooblastilo. Nosilci javnih pooblastil vodijo postopek in odločajo preteţno po ZUP. Po
načelu subsidiarnosti pa seveda prednostno v zvezi s posamičnimi vprašanji
uporabljajo postopkovne določbe področnih zakonov (Jerovšek in Kovač, 2007, str.
29−30).
»ZUP ureja delovanje nosilcev javnih pooblastil na več mestih, kjer eksplicitno
poudarja podrejenost postopanja po temu zakonu, seveda pa zanje veljajo tudi vse
druge določbe ZUP, razen če poseben zakon ne določa drugače. Nosilec javnega
pooblastila odloča kot organ javne oblasti, torej prisilno in v načelu neodvisno od
volje teh oseb, njihovi posamični akti pa imajo pravno naravo posamičnih aktov
drţavnih organov« (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 30).
Med različnimi javnimi pooblastili, tudi novimi, ki jih zakon iz l. 2004 določa za novo
javno agencijo, je najstarejše pooblaščanje organizacij za opravljanje tehničnih
pregledov. ZVCP-1 pravi, da tehnične preglede motornih in priklopnih vozil kot fazo
ugotovitvenega postopka v upravni zadevi podeljevanja oz. podaljšanja registracije
opravljajo pravne osebe, ki jih za to pooblasti minister za notranje zadeve. Tem
strokovnim nalogam se pridruţujejo tudi oblastne, saj registracijske organizacije
odločajo tudi v posamičnih zadevah po ZUP, ko gre za prometna dovoljenja. Pri tem
gre za javno pooblastilo, ki je materialni akt (pregled) v koneksiteti s siceršnjim
javnim pooblastilom odločanja o registraciji kot posamični upravni zadevi, čeprav se
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je kot javno pooblastilo najprej razvil tehnični pregled in šele naknadno upravni
postopek izdaje prometnega dovoljenja. Pooblaščene pravne osebe naj bi delo
opravljale bistveno bolj racionalno – pri istem pooblaščencu bo stranka opravila
pregled in pridobila dovoljenje, kar skrajša čas storitve, prav tako naj bi to tudi
zmanjšalo skupne stroške poslovanja (Kovač, 2006, str. 325−326).
2.4 PRISTOJNOST
Stvarna pristojnost
Registracijo vozil opravljajo upravne enote in organizacije, ki opravljajo tehnične
preglede motornih in priklopnih vozil, ter gospodarske druţbe in samostojni
podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost prodaje motornih oz. priklopnih vozil,
ki jih z javnim pooblastilom določi minister, pristojen za notranje zadeve. Strokovni
nadzor nad delom opravlja ministrstvo za notranje zadeve (ZVCP-1, 193. člen).

»Pooblastilo ministra se torej izda v obliki upravne odločbe kot konstitutivnega

individualnega upravnega akta ministra, ki konkretni pravni osebi (pooblaščeni
organizaciji) ob upoštevanju zakonskih kriterijev podeli status, iz katerega
neposredno izhajajo njene pravice in obveznosti« (Kovač, 2006, str. 326).
Opravljanje tehničnih pregledov motornih vozil je gospodarska pridobitna dejavnost,
ki se lahko izvaja v skladu z zakonsko opredeljenim javnim interesom. Ta
gospodarska dejavnost se mora zaradi javnega interesa na trgu stalno izvajati in je
zato zaradi stabilnega povpraševanja uporabnikov teh storitev podjetniško zanimiva
tudi za zasebni sektor. Ko določena pravna oseba konkurira za pridobitev pooblastila
za opravljanje dejavnosti, se poteguje za uresničevanje pravice do svobodne
gospodarske pobude, ki je ustavna pravica iz določila 74. člena Ustave RS. Ko
minister odloča o tem, ali bo pravni osebi izdal pooblastilo za opravljanje dejavnosti,
odloča o uresničevanju pravice do svobodne gospodarske pobude na področju
opravljanja tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil (Kovač, 2006, str. 327).
Krajevna pristojnost
Za registracijo motornih in priklopnih vozil ne velja krajevna pristojnost. Opravljajo jo
registracijske organizacije ne glede na prebivališče lastnika oz. uporabnika. Januarja
2005 je bila z novelo Uredbe o upravnem poslovanju ukinjena krajevna pristojnost pri
registraciji vozil, kar pomeni, da stranka lahko vozilo registrira kjerkoli, ne le tam,
kjer ima prijavljeno stalno prebivališče (Uredba o upravnem poslovanju, Uradni list
RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 (122/07 popr.), 31/08,
35/09).
Registracijo motornih in priklopnih vozil sedaj opravljajo registracijske organizacije:
upravne enote, pooblaščene organizacije, ki opravljajo tehnične preglede vozil,
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pooblaščene gospodarske druţbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo
dejavnost prodaje vozil.
Ne glede na teritorialno organizacijo posameznih organov in ne glede na krajevno
pristojnost ter bivališče stranke lahko o določenih upravnih zadevah odloči katerakoli
upravna enota (npr. o izdaji osebne izkaznice, prometnega dovoljenja, vozniškega
dovoljenja in o nekaterih drugih dejanjih, kot so overitve podpisov, prepisov, kopij,
izdaje potrdil iz centraliziranih evidenc (Uredba o upravnem poslovanju, 2. člen).
Določbe predpisov o krajevni in stvarni pristojnosti imajo značaj prisilnih norm (ius
cogens), kar pomeni, da je dogovor med strankami in organi o določitvi pristojnosti
nedopusten, vsak organ pa mora po uradni dolţnosti ves čas med postopkom paziti
na svojo stvarno in krajevno pristojnost. Kršitev pravil o pristojnosti pomeni procesno
kršitev v upravnem postopku in je lahko sankcionirana na podlagi uporabe pravnih
sredstev z odpravo odločbe (Virant v: Jerovšek et al., 2004, str. 136−137).
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3 NADZORSTVO PODJETJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Na podlagi določbe 2. člena Ustave je Slovenija pravna drţava. Pravna drţava pa
določa, da morajo biti vsi zakoni in predpisi v skladu z ustavo.
Vsa motorna in priklopna vozila, ki so udeleţena v cestnem prometu, morajo
spoštovati temeljni zakon (ZVCP-1) ter na podlagi tega zakona izdane podzakonske
akte, torej predpise, ki dopolnjujejo krovni zakon. Predpisi so razni pravilniki,
odredbe in direktive Sveta Evropske skupnosti.

3.1 TEMELJNA NAČELA V UPRAVNIH ZADEVAH
Organizacija kot zavezanec ali stranka mora, kadar gre za upravno zadevo,
upoštevati naslednja temeljna načela.
1) Načelo zakonitosti (ZUP, 6. člen)
Organizacija mora v času postopka delovati po zakonu. To načelo zagotavlja pravno
varnost stranke, nepristransko delo in pravilno odločanje v določeni upravni zadevi.
To načelo pomeni:
Formalno zakonitost – upravni organ je v času postopka dolţan upoštevati
pravila posebnega upravnega postopka, subsidiarno pa pravila splošnega
upravnega postopka.
Materialno zakonitost – pri izdaji odločbe mora upravni organ uporabiti ustrezni
materialni zakon oz. predpis.
To načelo predpisuje tudi uporabo predpisov v skladu s hierarhijo pravnih aktov, kar
pomeni, da se v primeru nesoglasja vedno upošteva tisti, ki je hierarhično višji.
Načelo zakonitosti velja tudi, ko organ odloča po prostem preudarku ali diskreciji, ki
se nanaša le na materialno zakonitost. Pri tem mora odločati v skladu z namenom ter
v mejah pooblastila, ker v nasprotnem primeru ravna nezakonito.
»Načelo zakonitosti se nanaša na celotno postopanje organa in na pravilno uporabo
prava v konkretni zadevi. Svoj temelj ima to načelo tudi v Splošni deklaraciji o
človekovih pravicah« (Jerovšek et al., 2004, str. 54).
2) Načelo varstva pravic strank in varstvo javnih koristi (ZUP, 7. člen)
Inšpektor mora v postopku izvajanja inšpekcijskega nadzora zavezancu omogočiti, da
zavaruje in uveljavlja svoje pravice, pri čemer ne sme posegati v pravice drugih in ne
sme delovati v nasprotju z javno koristjo. Pred izdajo končne odločbe v upravni
zadevi mora inšpektor ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za
odločitev. Stranko pouči o procesnih in materialnih pravicah ter ji nudi pomoč, ker ji
zaradi neukosti lahko nastane škoda.
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3) Načelo materialne resnice (ZUP, 8. člen)
Upravni organ je dolţan ugotoviti dejansko stanje z največjo stopnjo gotovosti oz.
prepričanja. Dejstva, ugotovljena v postopku, morajo biti skladna z dejstvi, ki
resnično obstajajo. Zakon pa v nekaterih primerih dopušča sprejem odločitev tudi na
niţji stopnji prepričanja, to je verjetnost. Taka odločitev se sprejme, kadar gre za
manj pomembno upravno stvar ali za nujne ukrepe.
4) Načelo zaslišanja stranke (ZUP, 9. člen)
Inšpektor mora stranki nuditi moţnost seznanitve z rezultatom izvedenega
inšpekcijskega nadzora. Stranka ima pri tem pravico podati svoje mnenje o dejstvih
in okoliščinah ter uveljaviti svoje pravice. To sodelovanje mora biti razvidno iz
dokumentacije zavezanca. V nekaterih primerih zavezanec poda ustno izjavo.
Verodostojnost izjave inšpektor presoja po načelu proste presoje dokazov, stranko pa
opozori o kazenski in materialni odgovornosti v primeru krive izjave.
5) Dolţnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic (ZUP, 11. člen)
Stranka mora v postopku govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice. Če upravni
organ ugotovi, da je stranka zavestno navajala neresnična dejstva, lahko zahteva
izpodbojnost odločbe v pritoţbenem postopku, omogoči obnovo postopka ali izrek
ničnosti odločbe. Zoper krivo izjavo zavezanca je dolţan vloţiti kazensko ovadbo.
6) Načelo samostojnosti pri odločanju (ZUP, 12. člen)
Upravni organ je pri vodenju postopka samostojen, to pa zagotavlja strokovno in
objektivno delo, ki temelji na načelih resnice, proste presoje dokazov in zakonitosti.
7) Načelo pravice do pritoţbe (ZUP, 13. člen)
Odločba, ki jo izda upravni organ, vsebuje pouk o pravnem sredstvu z navedbo, da
se zoper odločbo lahko vloţi pritoţba. To pravico imajo vse osebe, katerim zakon
priznava pravico do udeleţbe v postopku s pravicami stranke.
»Temeljna načela upravnih postopkov so torej minimalni procesni standardi v vseh
delih postopkov, ki se nanašajo neposredno na komuniciranje med organi in
strankami. Ne gre jih pojmovati samo kot omejitvene dejavnike, temveč kot
razlagalna pravila v mejnih institucijah, ki naj se z vidika komunikacije praviloma
razrešijo v korist strank« (Kovač, 2/2004, str. 80).
3.2 SPLOŠNO O UPRAVNIH POSTOPKIH
Upravni postopek se začne pred pristojnim organom po uradni dolţnosti ali na
zahtevo stranke (ZUP, 125. člen). Organ in stranka sta obvezna udeleţenca
postopka. Stranka v upravnem postopku je lahko vsaka fizična in pravna oseba, ki je
lahko nosilec pravic in obveznosti. Stranka pa je lahko tudi oseba, ki nima lastnosti
niti fizične niti pravne osebe, če je lahko nosilec pravic in obveznosti (skupina).
Stranka je lahko tudi oseba, ki v postopek vstopi, da bi v njem zavarovala svoje
pravne koristi; tako osebo imenujemo stranski udeleţenec ali stranski intervenient.
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Stranka v upravnem postopku je lahko:
1.
aktivna – postopek je začet na njeno zahtevo (prometno dovoljenje),
2.
pasivna – zoper katero teče postopek (davčni, inšpekcijski postopek) in se ji
nalagajo obveznosti,
3.
stranski udeleţenec – vstopi v postopek, začet na zahtevo aktivne stranke in v
njem brani svoje pravne koristi. Stranski udeleţenec mora v svoji vlogi izkazati
pravni interes. Pravni interes pa izkazuje, če lahko navede, da v tem postopku
varuje kakšno svojo osebno pravico ali korist.
Uradna oseba, ki vodi postopek, mora ves čas postopka po uradni dolţnosti paziti na
to, da so v postopek povabljene vse osebe, ki bi lahko izkazale pravni interes za
vstop v postopek. Uradna oseba je oseba, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za
odločanje ali za opravljanje posameznih dejanj v upravnih postopkih (Jerovšek, 1999,
str. 149).
Pravna in procesna sposobnost
Oseba, ki ţeli nastopati v postopku kot stranka, mora imeti tri pravno pomembne
lastnosti (ZUP, 49. člen):
1.
2.
3.

pravno sposobnost, torej biti nosilec pravic in obveznosti, o katerih se odloča,
procesno sposobnost, se pravi samostojno nastopati in opravljati dejanja v
postopku (polnoletnost),
stvarno legitimacijo, namreč uveljavljati kakšno svojo pravico ali pravno korist.

Stranka lahko v postopku nastopa sama ali po svojem zakonitem zastopniku ali
pooblaščencu.
Po zakonitem zastopniku nastopa v upravnem postopku oseba, ki nima
opravilne − poslovne sposobnosti (starši mladoletnih otrok). Zakoniti zastopniki
so lahko določeni s samim zakonom, z odločbo sodišča ali skrbstvenega organa.
Po samem zakonu so starši zakoniti zastopniki mladoletnih otrok. Direktor ali
predstojnik organa, predsednik uprave gospodarske druţbe ali predstojnik
zavoda so ţe po samem zakonu zakoniti zastopnik teh pravnih oseb. Osebam, ki
jim je odvzeta opravilna sposobnost (duševna zaostalost), sodišče postavi
zakonitega zastopnika. Zakoniti zastopnik v imenu stranke opravlja vsa dejanja
v postopku, ki veţejo stranke.
Stranka, ki je opravilno sposobna oz. njen zakoniti zastopnik, si lahko postavi
pooblaščenca za zastopanje v postopku, če sama ne ţeli nastopati v postopku
razen pri dejanjih, pri katerih mora sama dajati izjave.
Pooblaščenec je lahko:
1.
vsaka opravilno sposobna fizična oseba,
2.
odvetnik ali odvetniška druţba,
3.
strokovna organizacija, ki opravlja registrirane dejavnosti ali naloge, ki so v
neposredni zvezi z upravno zadevo.
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Pooblaščenca postavi stranka oz. zakoniti zastopnik s pooblastilom. Lahko je pisno,
dano na zapisnik pri organu, splošno za ves postopek ali posebno – specialno, za
določena posamezna dejanja.
Če je pooblastilo splošno in dano fizični osebi, lahko tak pooblaščenec stranko
zastopa oz. opravlja vsa dejanja v postopku, ne sme pa:
1.
umakniti zahtevka,
2.
ne sme se poravnati,
3.
ne more svojega pooblastila prenesti na drugega pooblaščenca,
4.
ne sme vlagati izrednih pravnih sredstev.
Za ta dejanja potrebuje posebno pooblastilo.
Če je pooblaščenec odvetnik ali odvetniška druţba, lahko na podlagi splošnega
pooblastila opravlja vsa dejanja, ne sme pa vlagati izrednih pravnih sredstev. Za to
potrebuje posebno pooblastilo. Pooblastilo podpiše oseba, ki je pooblastilo za
zastopanje dala. V primeru, da ga ne zna ali ne more podpisati, ga podpišeta dve
priči (ZUP, 42.–61. člen).
3.3 STRANKE V REGISTRACIJSKIH POSTOPKIH
Vsaka stranka v postopku ima svoje pravice in dolţnosti. Ţe po zakonu je določeno,
da se upravni postopek začne po uradni dolţnosti ali na zahtevo stranke. Za
posamezna dejanja pri registraciji vozila mora stranka predloţiti dokazila, ki jih po
uradni dolţnosti zahteva uradna oseba v določenem upravnem postopku. Vozilo se
registrira na zahtevo stranke, uradna oseba pa na podlagi predloţenih dokazil in
ostalih pogojev presodi, ali se vozilo lahko evidentira v register vozil in prometnih
listin.
Stranka mora pri registraciji vozila predloţiti dokazilo o istovetnosti, torej potni list,
osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje. Za opravljanje posameznih dejanj v
postopku registracije mora biti oseba opravilno – poslovno sposobna. Fizične osebe
to pridobijo s polnoletnostjo, pravne osebe pa je nimajo, zato določijo pravnega
zastopnika. V primeru, da je lastnik vozila mladoletna oseba, ki je mlajša od 15 let,
mora pri odločitvi prodaje ali odjave vozila predloţiti soglasje Centra za socialno delo,
prisoten pa mora biti tudi eden od staršev. Mladoletnik, ki dopolni 15 let, lahko sam
sklepa pravne posle, vendar je za veljavnost teh poslov potrebna odobritev staršev.
Starši so ţe po samem zakonu zakoniti zastopniki mladoletnih otrok. Zakoniti
zastopniki so lahko določeni tudi na podlagi odločbe sodišča ali na podlagi
skrbstvenega organa (CSD).
»Sposobnost biti stranka pomeni sposobnost biti nosilec pravic in dolţnosti, o katerih
se odloča v upravnem postopku. Sposobnost biti stranka je sposobnost nastopati v
vsakem, ne samo konkretnem upravnem postopku in je tesno povezana s pravno
sposobnostjo, ki pomeni biti nosilec pravic in dolţnosti po materialnem pravu«
(Virant, 2004, str. 181).
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3.4 INŠPEKCIJSKI NADZOR
Stranke v inšpekcijskih postopkih imajo vedno poloţaj pasivne stranke, ker so
postopki brez izjeme uvedeni po uradni dolţnosti zoper stranko. Zakon o
inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02, 26/07, 43/07-UPB1, ZIN) stranko
poimenuje kot zavezanca, ker so v okviru nadzorovanih dejavnosti vsi zavezani
spoštovati predpise. Postopek uvede inšpektor tudi na podlagi prijave, ki jo mora
obravnavati, celo v primeru anonimnosti. Prijavitelj nima statusa stranke oz.
stranskega udeleţenca, lahko pa pisno zahteva, da ga inšpektor obvesti o
opravljenem nadzoru, ugotovitvah in ukrepih. Inšpektor je dolţan varovati tajnost
vira prijave in drugih informacij, na podlagi katerih opravlja nadzor (ZIN, 16.−24.
člen).
Inšpektorat RS za notranje zadeve opravlja naloge prekrškovnega organa v primerih
kršitve Zakona o varnosti cestnega prometa.
Postopek inšpekcijskega nadzora je predpisan z materialnim predpisom, Zakonom o
inšpekcijskem nadzoru ter Zakonom o splošnem upravnem postopku. Glede
inšpekcijskega postopka velja pravilo, da se v inšpekcijskem nadzoru uporabljajo
posebni (materialni) predpisi samo glede tistih vprašanj, ki niso urejena s posebnimi
zakoni. Glede vseh postopkovnih vprašanj, ki niso urejena z ZIN ali s posebnim
zakonom, se uporabljajo določila ZUP.
Inšpekcijski postopki se vedno začnejo po uradni dolţnosti, nikoli na zahtevo stranke.
Postopek je uveden, ko inšpektor opravi prvo procesno dejanje (ogled, zaslišanje),
ne izda pa sklepa o začetku nadzora. Inšpektor mora prijavo obravnavati, vendar mu
postopka ni treba začeti. V okviru svojih pooblastil sam presoja, ali je prijava
utemeljena.
V primeru kršitve zakona inšpektor odloča po enostavnem – hitrem postopku. To
pomeni, da po uradni dolţnosti hitro in enostavno ugotovi vsa potrebna dejstva in
dokaze, ki so potrebni za odločitev o prekršku. Inšpektor mora pred izdajo odločbe
stranki dati moţnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za
odločitev, zlasti pa o vseh dokazih, na katere lahko opre svoje ugotovitve. Vse
podatke in ugotovitve v postopku nadzora je dolţan varovati kot poslovno skrivnost.
V primeru kršenja je inšpektor lahko kazensko ali odškodninsko odgovoren.
V inšpekcijskih postopkih veljajo vsa temeljna načela po ZUP. Vendar pa ZIN pozna
še 4 specialna načela, ki se uporabljajo vzporedno z načeli splošnega upravnega
postopka, to so:
1.
2.
3.
4.

načelo
načelo
načelo
načelo

samostojnosti,
varstva pravic strank in javnih koristi,
sorazmernosti oz. proporcionalnosti,
javnosti (ZIN, 4.–7. člen).
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Zapisnik o inšpekcijskem pregledu (ZUP, 74.–81. člen)
Inšpektor mora v postopku inšpekcijskega nadzora sestaviti zapisnik v skladu s
predpisi. Zapisnik mora biti pisen, je javna listina in dokaz o vsebini in poteku
postopka ter danih ustnih izjavah. Zapisnik se naredi s pomočjo zapiskov, ki jih je
inšpektor naredil med samim postopkom. V njem ni dovoljeno ničesar brisati.
Vsebovati mora vse splošne podatke o zavezancu, kraj in datum pregleda, odgovorno
osebo, izjave strank, prič, izvedencev in drugih udeleţencev v postopku, podatke o
pregledani dokumentaciji, ugotovitve dejanskega stanja, pravno presojo in pouk o
pravnem sredstvu. Overi ga uradna oseba s svojim podpisom. Sestavi in vroči se v
roku 15 dni po končanem pregledu. Vsa nesoglasja mora zavezanec sporočiti v roku
15 dni od prejema zapisnika.
Vse spremembe in dopolnitve ţe sklenjenega zapisnika se podpišejo in overijo.
Inšpektor lahko zaradi razjasnitev določenih dejstev in okoliščin v postopku razpiše
ustno obravnavo. Po zaključku ustne obravnave sestavi zapisnik, v katerega mora
vključiti vse izjave strank in drugih udeleţencev postopka ter dokaze, da se vidi
celoten potek obravnave.
Kadar se izvaja inšpekcijski pregled v poslovnih prostorih zavezanca, inšpektor ţe na
samem kraju sestavi zapisnik o ogledu. Če pri opravljanju nadzora ugotovi, da
organizacija krši določbe temeljnega zakona, odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti
in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi. Po poteku roka inšpektor izda odločbo. Če
zavezanec nepravilnosti odpravi sam in o tem obvesti inšpektorja, inšpektor ne izda
odločbe (ZUP, 74.–81. člen).
»Zapisnik ima v upravnem postopku poseben pomen, saj mu 80. člen ZUP določa
značaj javne listine, seveda, če je sestavljen v skladu z zakonom. Zato zakon skoraj
do podrobnosti določa, kaj vse mora vsebovati in kako ga je potrebno pisati« (Horvat
v: Jerovšek in Trpin, 2004, str. 269−270).
3.5 MNZ KOT NADZORSTVENI ORGAN
MNZ KOT NADZORSTVENI ORGAN (ZVCP-1, 222.–229. člen)
Strokovni nadzor nad izvajanjem predpisov o registraciji motornih in priklopnih vozil
ter tehničnih pregledih opravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Nadzor nad
izvajanjem predpisov o ugotavljanju skladnosti vozil pa opravlja ministrstvo za
promet.
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ZVCP-1 in predpisov, izdanih na njegovi podlagi,
opravlja Inšpektorat RS za notranje zadeve kot organ v sestavi ministrstva. Če ni z
Zakonom o varnosti cestnega prometa določeno drugače, se za opravljanje
inšpekcijskega nadzora uporablja še Zakon o inšpekcijskem nadzoru in Zakon o
splošnem upravnem postopku.
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Inšpekcijski nadzor izvajajo inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili. Pri
izvajanju nalog so v okviru svojih pooblastil samostojni. Inšpektor izkazuje
pooblastilo s sluţbeno izkaznico in značko po predhodni izdaji ministra za notranje
zadeve. Inšpektorji opravljajo nadzor v prostorih avtošol, registracijskih organizacij
ter organizacij za tehnične preglede. Inšpektor sme opravljati nadzor tudi v cestnem
prometu, pri čemer ima pravico ustaviti vozilo in pregledati naprave, opremo,
dokumente in druga dokazila, ki jih mora imeti udeleţenec v cestnem prometu.
Inšpektor, ki opravlja nadzor nad izvajanjem tehničnih pregledov motornih in
priklopnih vozil, lahko od voznika zahteva ponovni tehnični pregled. Pri opravljanju
nadzora ima inšpektor pravico pregledati poslovne prostore, naprave, opremo, listine,
pogodbe, spise in druge dokumente organizacije. V organizaciji sme ugotavljati
istovetnost oseb ter preveriti, ali izpolnjujejo pogoje za opravljanje dela, ki ga določa
ZVCP-1 in ostali podzakonski predpisi (ZVCP-1, 222.−229. člen).
Pri opravljanju nalog pa ima pravico pregledati evidence, pridobiti in uporabljati
osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov. Pravico ima
zaseči listine in druge dokumente, zaslišati stranke in priče, opraviti ponovni tehnični
pregled vozil na napravah in opremi organizacije ter druga dejanja v skladu nadzora.
Če inšpektor v postopku nadzora ugotovi, da organizacija krši predpise, odredi
ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi.
Organizaciji lahko začasno prepove poslovanje, izda plačilni nalog, poda kazensko
ovadbo, predlaga uvedbo disciplinskega postopka, z odločbo napoti zaposleno osebo
na ponovno opravljanje preizkusa usposobljenosti, predlaga pristojnemu organu
odvzem pooblastila, dovoljenja ali izbris iz registra, odredi ukrepe za odpravo
nepravilnosti pri vodenju, uporabi ali posredovanju podatkov iz uradnih evidenc in
prepove delo osebi, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev (ZVCP-1, 222.−229. člen).
Inšpekcijski nadzor naj bi se uporabljal kot instrument zagotavljanja minimalnih
standardov kakovosti.
Pritoţbeni postopek
Pritoţba mora biti razumljiva. Vsebovati mora ime, priimek, naslov pritoţnika in
njegov podpis ter kraj, čas in opis dogodka. K pritoţbi se predloţijo tudi morebitna
dokazila, ki se nanašajo na pritoţbo (dokumenti).
Pritoţba je lahko pisna, dana ustno na zapisnik ali posredovana na uradni elektronski
naslov ministrstva (Ministrstvo za notranje zadeve, 15. 6. 2009).
Pritoţba je praviloma vedno dovoljena, razen kadar jo izključuje zakon. O pritoţbi
zoper odločbo nosilca javnega pooblastila drţave odloča organ, določen z zakonom.
Kadar tak organ ni določen, odloča stvarno pristojno ministrstvo. S pritoţbo stranka
uveljavlja varstvo svojih pravic in pravnih koristi. Vsaka pritoţba mora izpolnjevati
formalne pogoje, torej dopustnost, upravičenost ter upoštevanje roka za vloţitev
pritoţbe. Pritoţbo zoper odločbo, izdano na I. stopnji, lahko vloţi vsak, ki meni, da so
mu bile kršene pravice ali pravne koristi. Pritoţba se vloţi v roku 15 dni od prejema
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odločbe. V odločbi je navedeno, da pritoţba ne zadrţi izvršitve. O pritoţbi praviloma
odloča organ II. stopnje. Izjemoma pa o pritoţbi odloča organ prve stopnje, če meni,
da pritoţba ni utemeljena. Vsak zavezanec mora z vloţitvijo pritoţbe hkrati plačati
tudi upravno takso, kot to določajo predpisi. Če pritoţba ne izpolnjuje formalnih
pogojev, jo organ s sklepom zavrţe. Zoper sklep je dovoljena pritoţba v roku 15 dni
od prejema. Organ prve stopnje lahko nadomesti izpodbijano odločbo z novo, vendar
le v primeru, da je pritoţba v celoti utemeljena. Če odločbe ne nadomesti z novo,
lahko pritoţbo v 15 dneh odstopi pristojnemu organu v novo odločitev (ZUP, 229.–
250. člen).
Zakon določa, da se pritoţbeni rok šteje za vsako osebo in vsak organ, ki se mu
odločba vroči, od dneva vročitve odločbe. Navedeno pomeni, da ima vsaka stranka
ali stranski udeleţenec, ki mu je odločba vročena, samostojni rok za pritoţbo, ki teče
neodvisno od pritoţbenih rokov drugih oseb, ki imajo po zakonu pravico do pritoţbe
(Sodba VS RS, št. I Up 252/99).
»Ureditev upravnega postopka v Republiki Sloveniji izhaja iz načela dvostopenjskega
odločanja, kar pomeni, da morata o vsaki upravni zadevi odločati dve stopnji
upravnih organov: organ, ki je pristojen za odločanje na prvi stopnji, ter organ, ki je
pristojen za odločanje o pritoţbi. Izključitev pritoţbe je moţna le izjemoma na
podlagi izrecne zakonske določbe, saj gre za poseg v temeljno človekovo pravico do
učinkovitega pravnega sredstva, ki jo določa URS (25. člen). Prav tako je le v posebej
utemeljenih razlogih mogoče z zakonom poseči v druge pravne učinke pritoţbe kot
pravnega sredstva (suspenzivnost in devolutivnost) ter v posebej utemeljenih
primerih določiti, da npr. pritoţba ne zadrţi izvršitve odločbe« (Kerševan v: Jerovšek
et al., 2004, str. 642).
Pravica do pritoţbe zoper odločbo, izdano na I. stopnji, ima vsaka stranka v
postopku, torej vsaka oseba, ki je imela poloţaj stranke ţe v postopku odločanja na
I. stopnji (Sodba VS RS, št. U 885/93−10).
»V pritoţbenem postopku po ZUP se odloča o isti zadevi kot pred organom na prvi
stopnji, tako da odločitev o pritoţbi predstavlja zaključek istega upravnega postopka.
Skladno s to interpretacijo je mogoče pred sodišči v upravnem sporu izpodbijati le
odločbo o pritoţbi, s katero je bil upravni postopek dokončno zaključen. Morda bi bilo
smiselno tako ureditev spremeniti ter dopustiti izpodbijanje pred sodiščem tiste
odločbe, s katero je bilo oblikovano materialno javnopravno razmerje med organom
in stranko, torej tiste odločbe, s katero je bilo vsebinsko odločeno o zadevi. To pa bi
terjalo tudi nekoliko drugačno razumevanje vloge pritoţbe v upravnem postopku, saj
bi tedaj predstavljala predvsem poseben postopek upravnega instančnega nadzora
nad odločitvijo v stvari in ne več sestavni del istega upravnega postopka« (Kerševan
v: Jerovšek et al., 2004, str. 642).
Pritoţba je edino redno pravno sredstvo. Z njo se izpodbija konkretni upravni akt, ki
še ni postal dokončen. Predmet izpodbijanja s pravnimi sredstvi je izrek ali dispozitiv
odločbe, saj se z njim odloči o upravni zadevi.
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3.6 UPRAVNA INŠPEKCIJA
Upravna inšpekcija je organizirana pri Ministrstvu za javno upravo (MJU). Naloga
inšpekcije je, da opravlja nadzor nad izvajanjem Zakona o splošnem upravnem
postopku ter drugih posebnih upravnih postopkov.
Sektor za upravno inšpekcijo izvaja nadzor v organih drţavne uprave, upravah
samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilcih javnih pooblastil. Pooblastila upravne
inšpekcije pri opravljanju nadzora ureja Zakon o drţavni upravi.
Inšpekcija:
v primeru ugotovljenih nepravilnosti predlaga predstojniku, da v določenem
roku odpravi nepravilnosti oz. izvede ustrezne ukrepe,
enkrat letno poroča vladi o svojem delovanju in ugotovitvah,
sodeluje pri oblikovanju sistemskih rešitev s področja upravnih procesov in euprave,
izvaja naloge prekrškovnega organa (Ministrstvo za javno upravo, 15. 6. 2009)
O nadzoru inšpektor sestavi zapisnik, v katerem navede ugotovljene nepravilnosti in
pomanjkljivosti ter določi rok za odpravo le-teh. Predstojnik lahko zoper zapisnik
ugovarja. O ugovoru odloči minister, pristojen za upravo, s sklepom, zoper katerega
ni upravnega spora. Minister, pristojen za upravo, lahko predlaga predstojniku,
pristojnemu ministru ali vladi ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih
pomanjkljivosti.
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4 POSEBNI UPRAVNI POSTOPKI, KI JIH IZVAJA A1 − REMONT
D. O. O., KRANJ
4.1 UPRAVNI POSTOPKI
Posebni upravni postopki predstavljajo posebna pravila upravnega postopanja
drţave, torej pravila na specifičnih upravnih področjih. ZUP dovoljuje oz. omogoča,
da se pravila posebnega upravnega postopka uporabljajo dopolnilno ali subsidiarno.
Pravila se lahko načeloma urejajo samo z zakonom. Zakon, ki ureja posebni upravni
postopek, pa določa, da se podrobnejša pravila o upravnem postopku uredijo s
podzakonskimi predpisi. Posebne upravne postopke lahko urejajo samostojni zakoni,
kot je npr. Zakon o varnosti cestnega prometa, ali pa so pravila urejena z
materialnim zakonom, ki vsebuje tudi procesna pravila.
Ne glede na to, v kakšnem zakonu je urejen posebni upravni postopek, se splošna
pravila v vseh upravnih stvareh uporabljajo po ZUP. Kot določa 3. člen ZUP, posebni
upravni postopki urejajo razmerja med splošnim upravnim postopkom in krovnim
zakonom (ZVCP-1). Tako se na posameznih upravnih področjih postopa po določbah
posebnega zakona. Za ostala vprašanja, ki jih posebni zakoni ne urejajo, pa se
uporabljajo pravila, ki jih določa ZUP.
Posebni upravni postopki pa ne morejo in ne smejo v celoti izključiti temeljnih načel
splošnega upravnega postopka, lahko pa so posamezna načela drugače urejena ali
dopolnilno urejena s posebnim upravnim postopkom.
Splošni upravni postopek ter vsi posebni upravni postopki skupaj tvorijo upravno
procesno pravo.
Nekatera področja so tako specifična, da splošna pravila splošnega upravnega
postopka ne ustrezajo ali ne zadostujejo, zato v takem primeru lahko poseben zakon
uredi posamezno postopkovno vprašanje drugače, kot to veleva ZUP. V takih
primerih pa se ZUP uporablja podrejeno oz. dopolnilno (Jerovšek in Kovač, 2007, str.
22).
Registracija vozila sodi med posebne upravne postopke. V kolikor ZVCP-1 z
izvedbenimi akti postopka registracije ne določa drugače, se uporabljajo pravila, ki jih
vsebuje ZUP. Temeljna načela ZUP pa niso predmet subsidiarnosti, ki veljajo v vseh
upravnih postopkih, tudi pri registraciji motornih vozil.
4.1.1 Registracija novega vozila
Vozilo se registrira na predlog lastnika vozila, ki mora glede na vrsto postopka
predloţiti različna dokazila.
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Registracija vozila je vpis podatkov o registrski oznaki, vozilu in lastniku v evidenco
registriranih motornih in priklopnih vozil. V Sloveniji so registrirana vozila, katerih
lastniki imajo v Sloveniji prebivališče oz. sedeţ, vozila diplomatskih in konzularnih
predstavništev, misij tujih drţav, mednarodnih predstavništev ter tujih trgovinskih,
prometnih in kulturnih predstavništev v Sloveniji.
Za registracijo novega vozila stranka potrebuje račun, veljavno potrdilo o skladnosti
(homologacijo), obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, dokazilo o
poravnani obveznosti iz naslova plačila povračila za uporabo cest, dokazilo o plačilu
predpisanih taks in drugih obveznosti ter dokazilo o istovetnosti (za fizične osebe je
to veljavna listina s fotografijo, ki jo izda drţavni organ, za pravne osebe pa dokazilo
o registraciji ter obvestilo o razvrstitvi).
Vozilo, ki je predmet pogodbe o lizingu, pogodbe o zakupu ali prodaje s pridrţkom
lastninske pravice, se lahko registrira na uporabnika, če lastnik vozila poda pisno
soglasje. V takem primeru se v prometno dovoljenje navede tudi lastnik vozila. V tem
primeru se določbe zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo tudi za
uporabnika (ZVCP-1, 192.–194. člen).

4.1.2 Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja
Predlog za podaljšanje prometnega dovoljenja poda lastnik vozila. Prometno
dovoljenje se podaljša, če so izpolnjeni pogoji: dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila
(ne sme biti starejše od 30 dni), podatki v prometnem dovoljenju se morajo ujemati
z dejanskim stanjem, prometno dovoljenje ni poteklo pred več kot 30 dnevi oz. več
kot 1 letom, da predlog ni podan več kot 30 dni pred potekom veljavnosti, da je
plačano letno povračilo za uporabo cest oz. da je lastnik oproščen plačila, da je
plačano obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti.
V primeru smrti lastnika vozila se veljavno prometno dovoljenje podaljša s soglasjem
vseh pravnih naslednikov, do izdaje pravnomočnega sklepa o dedovanju (Pravilnik o
registraciji motornih in priklopnih vozil, 11. člen).
4.1.3 Zamenjava prometnega dovoljenja
Namesto pogrešanega prometnega dovoljenja registriranega vozila se izda novo
prometno dovoljenje. Predlog poda lastnik vozila pri registracijski organizaciji. V
predlogu je potrebno navesti okoliščine, v katerih je prometno dovoljenje izgubljeno
ali ukradeno.
Namesto pogrešanega prometnega dovoljenja tistega vozila, ki je odjavljeno, se izda
potrdilo iz evidence vozil. Lastnik vozila, za katero je izdan dvojnik prometnega
dovoljenja, mora najdeno pogrešano prometno dovoljenje vrniti registracijski
organizaciji, ki ga uniči.
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V primeru obrabe ali poškodbe lastnik vozila lahko poda predlog za izdajo novega
prometnega dovoljenja, obrabljeno in poškodovano prometno dovoljenje pa se
odvzame in uniči (Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil, 9. člen).
4.1.4 Sprememba podatkov o lastniku ali vozilu
Lastništvo vozila se dokazuje z računom o nakupu vozila ter z raznimi pogodbami
(kupoprodajno, darilno, sklepom o dedovanju, komisijsko pogodbo, dogovorom). Pri
pravnem poslu, ki je sklenjen s komisijsko pogodbo, komisionar sam odvede davek
na motorna vozila (DMV). Pri vseh ostalih pogodbah pa je potreben ţig davčne
uprave o odmeri oz. oprostitvi DMV.
Lastnik vozila mora v 15 dneh prijaviti vsako spremembo (tehnično spremembo,
spremembo lastništva, prebivališča oz. sedeţa ter odjavo vozila).
1) Predlogu za spremembo lastništva vozila ali podatkov o lastniku je treba priloţiti
zadnje slovensko prometno dovoljenje oz. ustrezno potrdilo, če je prometno
dovoljenje izgubljeno ali ukradeno, dokazilo o spremembi lastništva vozila oz.
podatkov o lastniku, dokazila, potrebna na podlagi drugih predpisov ter dokazilo o
istovetnosti stranke.
2) Predlogu za spremembo tehničnih podatkov registriranega vozila se priloţi
prometno dovoljenje ter dokazilo o izvoru in lastnini posamezno naknadno vgrajenih
delov vozila. Tehnične spremembe se prevzamejo iz računalniške evidence.
3) Izjeme: dokazila o lastništvu ni treba predloţiti za registracijo starodobnega vozila,
za traktorje in traktorske priklopnike, ki so bili izdelani pred l. 1977 in po l. 1976 niso
bili registrirani in njihovo lastništvo ni sporno (Pravilnik o registraciji motornih in
priklopnih vozil, 12. člen in ZVCP-1, 194. člen).
4.1.5 Odjava vozila
Pri odjavi lastnik vozila poda izjavo o lokaciji vozila za osebna, kombinirana in
tovorna vozila do 3,5 tone. Lastnik pri odjavi predloţi zadnje slovensko prometno
dovoljenje ter dokazilo o istovetnosti.
Lastnik mora odjaviti vozilo in izročiti registrske tablice v primerih, če je vozilo
uničeno, odsvojeno v tujino oz. bo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika
vozila, če je vozilo ukradeno, če je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za
začasno registrirano vozilo, če je potekla veljavnost prometnega dovoljenja pred več
kot 30 dnevi oz. več kot 1 letom za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa,
lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobna vozila
in če je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna
pogodba (ZVCP-1, 197. člen).
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Registracijska organizacija hrani registrske tablice za odjavljena osebna vozila 15 dni,
za vsa ostala vozila pa 1 leto od dneva izročitve. Če v tem roku ni registrirano isto
vozilo, se izročene registrske tablice uničijo.
V primeru, da lastnik ne odjavi vozila in ne izroči registrskih tablic, upravna enota
pisno opozori lastnika na izpolnitev obveznosti v 15 dneh. Če lastnik v tem roku ne
izpolni obveznosti, upravna enota črta vozilo iz evidence registriranih vozil in obvesti
policijo, ki odvzame registrske tablice na stroške lastnika (Pravilnik o registraciji
motornih in priklopnih vozil, 16. člen).
Registrskih tablic pa ni treba izročiti v primeru pogrešitve, kraje vozila, z izbranim
delom označbe – registrske tablice po lastni ţelji lastnika vozila (ZVCP-1, 197. člen).
4.1.6 Izdaja preizkusnih tablic in potrdila za preizkusno voţnjo
Predlog za izdajo preizkusnih tablic in potrdilo za preizkusno voţnjo poda lastnik
vozila na podlagi dokazila o izvoru oz. lastništvu vozila, obveznega avtomobilskega
zavarovanja ter istovetnosti stranke (Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih
vozil, 23. člen).
Preizkusnih tablic in potrdila se ne izda za vozilo, ki ni obvezno zavarovano. Predloge
in kopije potrdil za preizkusno voţnjo hrani registracijska organizacija 1 leto od
izdaje.
Preizkusne tablice in potrdilo za preizkusno voţnjo sta javni listini, ki dovoljujeta
lastniku začasno uporabo neregistriranega vozila na območju Republike Slovenije, za
čas, ki je potreben, da se vozilo registrira, torej za dobo največ do 5 dni (ZVCP-1,
199. člen).
4.1.7 Zamenjava registrskih tablic
Lastnik vozila mora zamenjati registrske tablice za nove v primeru obrabljenosti, če je
ena registrska tablica pogrešana ali uničena. Namesto pogrešane, uničene ali
obrabljene se na zahtevo lastnika izda nova ponovljena registrska tablica. Obrabljeno
registrsko tablico mora lastnik vozila vrniti registracijski organizaciji, da jo uniči
(ZVCP-1, 196. člen).
Pri zamenjavi registrskih tablic zaradi obrabljenosti mora lastnik vozila izročiti
obrabljene registrske tablice, prometno dovoljenje ter predloţiti dokazilo o
istovetnosti. Na predlog lastnika vozila se izdajo nove registrske tablice ter novo
prometno dovoljenje.
V vseh primerih zamenjave registrskih tablic mora lastnik vozila predloţiti prometno
dovoljenje ter dokazilo o istovetnosti.
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Vsa vozila v cestnem prometu morajo biti označena z dvema registrskima tablicama,
razen motornih koles, koles z motorjem, trikoles, lahkih štirikoles, štirikoles,
priklopnih vozil, traktorjev in traktorskih priklopnikov, ki so označeni z eno tablico.
Registrska tablica vsebuje razpoznavni znak RS (evropski logotip), registracijsko
območje (11 v Sloveniji), prostor za grb občine, kjer je sedeţ upravne enote ter
registrsko oznako, ki jo sestavlja kombinacija črk in številk (Pravilnik o registrskih
tablicah motornih in priklopnih vozil, 2.−4. člen). Tudi mere, material, vrste, obliko,
barvo, oznako in vsebino registrskih tablic določa Pravilnik o registrskih tablicah
motornih in priklopnih vozil na podlagi predpisov MNZ.

4.1.8 Registracija starodobnega vozila
Starodobno vozilo je mehanično gnano vozilo, izdelano pred več kot 25 leti,
ohranjeno in tehnično vzdrţevano, v zgodovinsko pravilnem stanju, za katero skrbi
oseba ali organizacija in se zaradi zgodovinskega in tehničnega pomena ne uporablja
za vsakodnevne prevoze. Ministrstvo, pristojno za homologacijo, izda odločbo o
statusu takega vozila (ZVCP-1, 194. člen).
Za podelitev statusa starodobnika je treba priloţiti dokumente, iz katerih je razviden
proizvajalec, leto izdelave in tehnični podatki. Zahtevo za podelitev statusa poda
fizična ali pravna oseba na podlagi vloge pri strokovni organizaciji. Ta od vloţnika
lahko zahteva predloţitev mnenja o izpolnjevanju zahtev, izdan s strani nacionalne
organizacije za starodobnike, ki je članica Mednarodne zveze starodobnikov (FIVA), s
pravico izdaje dokumentov o razvrstitvi vozil (Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil,
8. člen).
Starodobno vozilo se registrira na podlagi homologacije brez dokazila o lastništvu. V
prometnem dovoljenju pa se pod opombe vpiše starodobnik.
4.1.9 Registracija vozila, pridobljenega iz EU ali uvoţenega iz tujine
Lastnik mora pri registraciji vozila, pridobljenega iz EU, predloţiti račun iz tujine,
zadnje tuje prometno dovoljenje oz. drug ustrezen dokument, ki ga je izdal organ
tuje drţave, potrdilo o skladnosti, potrdilo o plačilu DDV, DMV in okoljskih dajatev,
dokazilo o istovetnosti, dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, dokazilo o poravnani
obveznosti z naslova plačila povračila za uporabo cest ter obvezno zavarovanje
avtomobilske odgovornosti.
Za vozilo, ki je uvoţeno iz tujine, lastnik poleg dokazil iz prejšnje alineje potrebuje
tudi dokument ECL – enotno carinsko listino oz. carinsko deklaracijo, kjer so
prikazani vsi davki, ki se plačajo kot uvozna dajatev (Registracija vozila, kupljenega v
tujini, 25. 7. 2009).
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4.2 TEHNIČNI PREGLEDI (ZVCP-1, 204.–211. člen)
Tehnični pregled motornega in priklopnega vozila je postopek, s katerim
registracijska organizacija za tehnične preglede ugotavlja podatke o vozilu, stanje
naprav in opreme ter druge pogoje, določene z zakonom.
Tehnične preglede opravljajo kontrolorji tehničnih pregledov. O opravljenem
tehničnem pregledu se vodi in izda zapisnik na predpisanem obrazcu. Tehnični
pregled nadzira inšpektor za upravne zadeve prometa, ki je po določbah 204. člena
ZVCP-1 postopek, s katerim organizacija za tehnične preglede ugotavlja podatke o
vozilu, stanje naprav in opreme vozila in izpolnjevanje drugih pogojev za vozilo,
določenih s krovnim zakonom in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov.
Roki za opravljanje tehničnih pregledov;
Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, razen motokultivatorjev in delovnih
strojev, se opravijo najmanj enkrat na leto.
Vsakih 6 mesecev se opravi tehnični pregled za:
avtobuse,
vozila za javni prevoz potnikov,
usposabljanje kandidatov,
vozila s prednostjo oz. za spremstvo, razen gasilskih vozil, ki so last
prostovoljnih gasilskih društev.
Prvi
-

tehnični pregled se opravi eno leto po prvi registraciji za:
tovorna in vlečna vozila nad 3,5 tone,
delovna vozila,
avtobuse,
vozila za izposojo brez voznika,
za usposabljanje kandidatov,
intervencijska, ki so opremljena kot vozila s prednostjo oz. za spremstvo,
vozila, ki prevaţajo nevarno blago,
priklopna vozila, razen za lahke, bivalne, traktorske priklopnike, priklopna vozila
za prevoz čolnov, skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, nad 750 kg
do 3,5 tone.

Tehnični pregled se opravi 4. leto po prvi registraciji za vsa druga motorna in
priklopna vozila ter 4. leto po nakupu za lahke priklopnike.
Tehnični pregled nadzira inšpektor za upravne zadeve prometa, ki je po določbi 204.
člena ZVCP-1-UPB2 postopek, s katerim registracijska organizacija za tehnične
preglede ugotavlja izpolnjevanje pogojev na podlagi izdanih predpisov.
Motorna in priklopna vozila, ki so opravila tehnični pregled v 7. letu starosti (po
sistemu 3 + 2 + 2), opravijo naslednji tehnični pregled v 9. letu starosti. Vozila, ki so
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opravila prvi tehnični pregled 3. leto po prvi registraciji, imajo določen pregled vsake
2 leti do 9. leta starosti. Vozila, ki so ţe imela prvi tehnični pregled in niso starejša od
8 let, opravijo tehnični pregled vsake dve leti (ZVCP-1D, 16. člen).
Pooblaščene organizacije opravljajo tehnične preglede vozil kot redne in izredne.
Redni tehnični pregled je tisti, ki se opravi na zahtevo stranke. Na izredni tehnični
pregled pa je stranka napotena po odredbi policista ali inšpektorja (Pravilnik o
tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, 45. člen).
Slika 1: Potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu

Vir: Podjetje A1 – Remont Kranj, 2008
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5 OSTALE STORITVE PODJETJA
Podjetje A1 − Remont Kranj, d. o. o., poleg tehničnih pregledov in registracije vozil
opravlja tudi druge storitve, npr. izdajo potrdil za lahke priklopnike, izdajo potrdil, ki
nadomeščajo prometno dovoljenje, izdajo fotokopij, prodajo okvirjev za vozila,
prodajo vinjet, grbov in prve pomoči ter hrambo arhivskega gradiva.
Poleg teh storitev pa podjetje kot nosilec javnega pooblastila od 7. 7. 2008 opravlja
tudi upravne overitve lastnoročnega podpisa fizične osebe, ki je bila lastnik vozila
pred sklenitvijo pogodbe, ter vpliva na spremembo podatkov v prometnem
dovoljenju. V letu 2008 je bilo na obeh enotah podjetja opravljenih skupaj 2.951
upravnih overitev komisijskih in kupoprodajnih pogodb za motorna in priklopna vozila
(A1 – Remont Kranj, 20.3.2009).
Upravno overitev lastnoročnega podpisa opravi uradna oseba ne glede na bivališče
ali sedeţ osebe. Predlagatelj dokaţe pristnost lastnoročnega podpisa listine na
podlagi istovetnosti (ZUP, 178. člen).
Uradne osebe podjetja si lahko pridobijo osebne podatke iz sodnega registra,
matičnega registra, centralnega registra prebivalcev in drugih uradnih evidenc po
uradni dolţnosti. S temi podatki pa morajo postopati v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05-ZlnfP, 51/07-ZustS-A, 67/07,
94/07-UPB1, ZVOP-1).
Podjetje pa poleg ostalih storitev opravlja tudi homologacije. Homologacija je
postopek posamične odobritve oz. identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil. Je
postopek ugotavljanja skladnosti z vozilom. Kot je bilo ţe napisano, je potrdilo o
skladnosti podlaga za registracijo vozila.
Vsa vozila morajo biti pred registracijo odobrena v skladu s homolgacijskimi predpisi,
ki so usklajeni s predpisi drţav članic EU. Vozila, ki so bila ţe registrirana v kateri od
drţav članic EU, pa morajo biti pred registracijo identificirana z vnosom tehničnih
podatkov v enotno republiško podatkovno bazo. Posamična odobritev ali tehnična
identifikacija vozil se izvaja v pooblaščenih strokovnih organizacijah (A1 – Remont
Kranj, 20.3.2009).
Stranke v registracijskih postopkih pa lahko uveljavljajo tudi vračilo pripadajočega
sorazmernega deleţa letne dajatve ob odjavi vozila. Povračilo je moţno samo preko
vloge, naslovljene na Direkcijo RS za ceste (DRSC), in sicer najkasneje v 30 dneh po
odjavi.
Letno povračilo za uporabo cest se ne plačuje za motorna vozila, ki imajo vgrajen
samo električni pogonski motor, za traktorje in traktorske priklopnike, za kolesa z
motorjem, trikolesa in lahka štirikolesa, za gasilska vozila, vozila prve pomoči, vozila
MNZ in MORS ter konzularnih in diplomatskih predstavništev.
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Plačila letne dajatve so po Zakonu o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu
oproščeni invalidi, slepe osebe, osebe z zmerno, teţjo ali teţko telesno in duševno
prizadetostjo ter otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list RS,
št. 57/08, ZLDUVCP, 6. člen).
O oprostitvi plačila cestnine odloča DRSC z odločbo, zoper katero je dovoljena
pritoţba na Ministrstvo na promet.
Niţja letna dajatev pa se po novih določbah zakona upošteva za starodobna vozila in
eno osebno vozilo, ki je v lasti druţine s štirimi ali več otroki (Uredba o načinu
določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, Uradni list RS,
št. 100/2008, 8. člen).
V okviru podjetja deluje A1 − Kritje, zavarovalno zastopanje d. o. o., ki opravlja vse
vrste avtomobilskih zavarovanj. Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in
kasko zavarovanje agencija sklene ali obnovi za zavarovalnice Adriatic Slovenica d.
d., Triglav d. d., Maribor d. d., Tilia d. d. in Generali d. d. V okviru zavarovanja
avtomobilske odgovornosti (AO) je z dogovorom in doplačilom moţno skleniti tudi
ostala zavarovanja, npr. zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AOplus), nezgodno zavarovanje, zavarovanje avtomobilske asistence, zavarovanje
pravne zaščite in pridobiti zeleno karto (A1 – Remont Kranj, 20. 3. 2009).
Registracijska organizacija opravlja storitve zavarovalnega zastopanja na podlagi
dovoljenja, ki ga izda Agencija za zavarovalni nadzor (Zakon o zavarovalništvu,
Uradni list RS, št. 13/00 (91/00 popr.), 12/01 Skl. US: U-I-131/00-11, 21/02, 52/02ZJA, 91/02, 29/03 Odl. US: U-I-131/00-22, 50/04, 65/04 Skl. US: U-I-300/02-31,
102/04-UPB1, 79/06, 109-06-UPB2, 9/07,102/07, 69/08, 19/09, 49/09, ZZavar, 238.
člen).
Podjetje kot nosilec javnega pooblastila mora Agenciji za zavarovalni nadzor
posredovati podatke in dokumente, potrebne za izvedbo postopka nadzora, vključno
s podatki, ki so na podlagi 39. člena ZGD-1 določeni kot poslovna skrivnost (ZzavarE, 294.a člen).
Sklepanje zavarovalnih pogodb avtomobilskih zavarovanj opravljajo zavarovalni
zastopniki. Vsebino, obliko in pogoje za sklenitev zavarovalne pogodbe določa
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 Odl. US: U-I-300/04-25,
29/07 Odl. US: U-I-267/06-41, 40/07, 97/07-UPB1.OZ-UPB1, OZ, 15.−21. člen).
Vrste obveznih zavarovanj za motorna in priklopna vozila določa Zakon o obveznih
zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94, 29/96, 67/02, 13/05, 35/05-UPB1,
30/06, 110/06-UPB2, 52/07, 93/07-UPB3, ZOZP).
Z odgovornim in strokovnim izvajanjem zavarovalnih in drugih finančnih storitev
agencija ustvarja varnejšo in bogatejšo prihodnost za stranke in zaposlene. Delo
agencije je usmerjeno v uresničevanje ključnih poslovnih ciljev, npr. doseganje
zadovoljstva strank z zavarovalnimi storitvami na področju trţenja zavarovanj in
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reševanja škod ter kot povečanje realnega obsega poslovanja in ohranitev trţnega
poloţaja na obstoječem zavarovalnem trgu.
Grafikon 2: Zavarovalniške storitve v obdobju 2007−2008

Vir: Podjetje A1 − Remont Kranj, 2008
Grafikon 3: Realizacija zavarovanj v obdobju 2007−2008

Vir: Podjetje A1 − Remont Kranj, 2008
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6 SISTEM IN POSTOPEK REGISTRACIJE VOZIL
Glede registracije vozila se predpisuje nujnost tehničnih pregledov in izdaja
prometnega dovoljenja, in sicer zaradi javnega interesa v smislu večje varnosti
udeleţencev v cestnem prometu.
Varnost v cestnem prometu zadeva vse drţavljane, saj lahko vsi prispevamo k
izboljšanju le-te. Čeprav so bili do zdaj sprejeti ukrepi učinkoviti, število smrtnih ţrtev
na cestah v Evropski uniji ostaja zelo visoko. Na leto se zgodi 1,3 milijona prometnih
nesreč, v katerih umre 43 000 ljudi, poškodovanih pa je 1,7 milijona. Glavni vzrok za
smrtnost je prevelika hitrost, voţnja pod vplivom alkohola ali mamil, utrujenost,
neuporaba varnostnih pasov … (Varnost v cestnem prometu, 10. 7. 2009).
Temu vprašanju EU namenja vedno več pozornosti. Slovenija si je skupaj z EU
zastavila cilj, torej zmanjšanje števila nesreč na cestah za 50 % do leta 2010 v
primerjavi z letom 2001. Ta cilj se lahko doseţe samo s sistematičnim pristopom.
Grafikon 4: Posledice prometnih nesreč v EU in cilj nacionalnega programa

Vir: Varnost v cestnem prometu, 10. 7. 2009
V evropskem akcijskem programu za varnost v cestnem prometu je opredeljenih
nekaj glavnih področij dejavnosti: spodbujanje uporabnikov cest k bolj odgovornemu
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vedenju, podpiranje tehničnega napredka, da bi povečali varnost vozil, in izboljšanje
cestne infrastrukture z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije.
Grafikon 5: Program zmanjšanja nesreč v Sloveniji v obdobju 2001−2010

Vir: Varnost v cestnem prometu, 10. 7. 2009
Med načrtovanimi pobudami so tudi zbiranje in analiza podatkov o fizičnih poškodbah
zaradi prometnih nesreč in raziskave o najboljših rešitvah. Za uspeh je pomembno,
da si odgovornost delijo vse drţave članice, regionalni in lokalni organi, industrija,
prevozniki in zasebni uporabniki. Akcijski program predlaga njihovo splošno
zavezanost Evropski listini o varnosti v cestnem prometu (Varnost v cestnem
prometu, 10. 7. 2009).
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Tabela 3: Prometne nesreče in posledice v obdobju 2002−2008

Prometne nesreče
Leto

Nesreče s
Vse nesreče

smrtnim
izidom

Posledice
Nesreče s
poškodbo

Mrtvi

Hudo

Lahko

telesno

telesno

poškodovani

poškodovani

2002

39732

240

10065

269

1561

12538

2003

41319

220

11595

242

1411

15487

2004

43136

253

12710

274

1396

17662

2005

31669

229

10343

257

1295

13424

2006

32123

233

11404

262

1261

15363

2007

30890

263

11377

293

1295

15108

2008

23196

201

8939

215

1094

11618

242065

1639

76433

1812

9313

101200

Skupaj

Vir: Prometne nesreče in posledice, 25. 7. 2009
Grafikon 6: Ţrtve prometnih nesreč v obdobju 2002−2008

Vir: Prometne nesreče in posledice, 25. 7. 2009
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6.1 ZAČETEK POSTOPKA IN VLOGE STRANK
Z vlogami so mišljene zahteve, predlogi, prijave, prošnje, pritoţbe, ugovori in druga
dejanja, s katerimi se posamezniki ali pravne osebe obračajo na organe, ki vodijo
posamezne upravne postopke (ZUP, 63. člen).
»Vloge so kakršnakoli sporočila (in dejanja) stranke organu. Posebej pomembna
vloga je zahtevek, ko gre za postopke na zahtevo strank, saj je taka vloga dejavnik
sproţitve postopka in se od trenutka njene popolnosti šteje rok za odločitev o
zadevi« (Kovač, 2/2004, str. 84).
Vloga je lahko dana v pisni obliki. Lahko je lastnoročno sestavljena in izročena
neposredno organu ali pa poslana po pošti. Vloga se lahko vloţi tudi v elektronski
obliki ali pa je dana ustno na zapisnik. Kot ustna vloga se šteje kratko sporočilo po
telefonu, ki je dano k obstoječi pisni vlogi.
Organ, ki sprejme vlogo, najprej preveri, ali je za sprejem vloge sploh pristojen. Če je
vloga prispela po pošti in organ ugotovi, da ni pristojen za reševanje vloge, le-to
odstopi pristojnemu organu in o tem obvesti stranko. Če ne ve, kateri organ bi bil za
vlogo pristojen, le-to s sklepom zavrţe in sklep vroči vlagatelju.
V primeru, da vlagatelj prinese vlogo osebno ali jo ţeli dati na zapisnik in organ za
tako vlogo ni pristojen, napoti vloţnika k pristojnemu organu. Če stranka vztraja pri
sprejemu vloge, jo mora organ sprejeti, vendar jo takoj s sklepom zavrţe. Zoper tak
sklep je dovoljena pritoţba (ZUP, 67. člen).
Vlagatelj lahko svojo vlogo poda tudi ustno na zapisnik. Vloga, ki je dana v fizični
obliki, mora biti lastnoročno podpisana, vloga v elektronski obliki pa mora biti
podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom – elektronsko
zavarovanim podpisom.
K vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih
evidenc. Nosilci javnih pooblastil in drugi drţavni organi si te podatke pridobijo po
uradni dolţnosti. Podatke si torej pridobijo uradne osebe, ki so za posamezne
upravne zadeve pristojne.
Vloga mora biti razumljiva in mora vsebovati vse, kar je potrebno, da jo organ lahko
obravnava, to je:
naziv organa, kateremu se vloga pošilja,
zadevo, iz katere je razvidna vsebina,
opredeljen zahtevek – vloga mora biti jasno in razumljivo napisana,
ime, priimek in naslov vlagatelja oz. naziv in sedeţ firme,
pooblastilo njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca in
podpis vlagatelja.
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Pri registraciji vozila predlagatelj poda predlog oz. vlogo za registracijo ali
spremembo podatkov. Obrazec vsebuje logotip in naziv podjetja, šifro, podatke o
lastniku ali uporabniku vozila, upravne postopke, priloge, opombe, kraj in datum,
podpis predlagatelja, podpis uradne osebe in ţig organizacije. Na hrbtni strani je
pisna izjava predlagatelja, da je opozorjen na kazensko in materialno odgovornost v
primeru krive izjave, kot to določa 188. člen ZUP.
6.2 UGOTOVITVENI IN DOKAZNI POSTOPEK
Za skrajšani ugotovitveni postopek je značilno, da ni zaslišanja stranke, glavne ali
ustne obravnave, dokazi se ne izvajajo s pričami, izvedenci ter ogledi. Uradna oseba
odloči na podlagi podatkov, ki so v vlogi ali evidenci ali so njej znani.
Uradna oseba odloči po skrajšanem ugotovitvenem postopku:
če je stranka v svoji vlogi navedla dejansko stanje tako popolno, da se ga da
ugotoviti na podlagi njene vloge ali na podlagi splošno znanih oz. organu znanih
dejstev (prometno dovoljenje),
če se dejansko stanje lahko ugotovi na podlagi podatkov iz uradnih evidenc,
če gre za zadevo, ki se lahko reši na podlagi verjetno izkazanih dejstev in
okoliščin ter nihče ne ugovarja postavljenemu zahtevku,
če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, s katerimi ni mogoče odlagati,
dejstva pa so dokazana ali vsaj verjetno izkazana (ZUP, 144. člen).
V skrajšanem ugotovitvenem postopku mora organ izdati odločbo takoj ali čim prej, v
vseh primerih pa najkasneje v enem mesecu od vloţitve zahtevka oz. začetka
postopka po uradni dolţnosti, sicer nastopi molk organa.
Če gre za nujne ukrepe, lahko izda tudi ustno odločbo, s klavzulo, da pritoţba ne
zadrţi njene izvršitve.
Vsaka vloga mora biti obvezno lastnoročno podpisana. Če vlagatelj vloge ne more
podpisati, lahko vlogo podpiše tudi kakšna druga oseba (zakonec, oče, mati), vendar
mora vlagatelj pojasniti, zakaj stranka ni mogla vloge podpisati sama.
Organ, ki je pristojen za vodenje upravne zadeve, je dolţan sprejeti vlogo in izdati
potrdilo o prejemu. Tehnični pregled se opravi na podlagi skrajšanega
ugotovitvenega postopka. Ugotavljajo se pogoji, ki so potrebni pri sami registraciji
vozila. Predlagatelj poda vlogo za tehnični pregled, uradna oseba pa na podlagi
splošno znanih dejstev odloči, ali se vozilo lahko registrira. Vozilo se registrira, če je
tehnično brezhibno.
Če je vloga nepopolna ali tako pomanjkljiva, da je ni mogoče obravnavati, pristojni
organ pozove stranko k dopolnitvi vloge, in sicer v roku, ki ga sam določi. Če stranka
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dopolni vlogo v roku, se šteje za dan vloţitve datum, ko je prispela prva vloga. Rok
za izdajo odločbe pa teče od dneva dopolnitve.
V primeru, da vlagatelj na poziv organa vloge ne dopolni v roku, pa organ izda sklep,
s katerim vlogo zavrţe kot neutemeljeno.
»V ugotovitvenem in dokaznem postopku se nosilci javnih pooblastil izrecno navajajo
kot organizacije, ki vodijo uradne evidence in morajo po uradni dolţnosti pridobivati
in posredovati podatke iz teh evidenc za potrebe upravnih postopkov, enako kot
drţavni in občinski organi (139. člen in podrobneje Uredba o upravnem poslovanju)«
(Jerovšek in Kovač, 2007, str. 34).
Če niso podani razlogi za skrajšani ugotovitveni postopek, organ izvede posebni
ugotovitveni postopek. Uradna oseba odreja vrsto, kraj, čas, način in roke
ugotovitvenih dejanj. Zbrati mora vsa dejstva in izvesti vse dokaze za ugotovitev
dejanskega stanja.
Gospodar postopka je uradna oseba, ki postopek vodi. Uradna oseba določa
postopek po pravilih posebnega zakona in ZUP ter glede na vnaprej pogosto
nepredvidljive okoliščine primera (naravo zadeve, sodelujoče osebe, kontradiktornost
…), zato velja načelo arbitrarnega poteka, in sicer tako v postopkih po uradni
dolţnosti kot na zahtevo stranke (Kovač v: Jerovšek et al., 2004, str. 442).
Za registracijo dvoslednega vozila (kolo z motorjem), ki je starejše od 25 let, dokazila
o izvoru in lastništvu niso potrebna. Prometno dovoljenje se za tako vozilo lahko izda
na podlagi zapisnika o zaslišanju stranke in ob prisotnosti dveh pravno in procesno
sposobnih prič. Verodostojnost izjave stranke se presoja po načelu proste presoje
dokazov. V tem primeru gre za posebni ugotovitveni postopek.
Sestavni del ugotovitvenega postopka je dokazovanje zatrjevanih dejstev in
ugotovljenih okoliščin, ki so po materialnih predpisih relevantne za odločitev.
Kot dokaz se lahko uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja zadeve in kar
ustreza posameznemu primeru, zlasti pa listine, potrdila, izjave strank, priče,
izvedenci in ogledi (ZUP, 164. člen).
Za dokazni postopek je značilna uporaba temeljnega načela proste presoje dokazov
(ZUP, 10. člen). Katera dejstva je šteti za dokazana, presodi pooblaščena uradna
oseba za vodenje postopka oz. odločanje v upravni zadevi po svojem prepričanju, na
podlagi skrbne presoje vsakega dokaza posebej ter na podlagi uspeha celotnega
postopka.
»Iz dokazovanja so poleg splošnih znanih dejstev izvzete pravne domneve, ki se
lahko izpodbijajo (praesumptio iuris) in pravne fikcije (neizpodbojne domneve,
praesumptio iuris et de iure). Te določajo tako področni zakoni kot ţe sam Zakon o
splošnem upravnem postopku« (Kovač, 2004, str. 486).
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»Presoja dokazov, ki jo je potrebno izvesti dosledno, se konča, ko uradna oseba
pride do notranjega prepričanja o objektivni stvarnosti stanja upravne zadeve, o
kateri odloča« (Jerovšek, 2004, str. 93).
Uradna oseba na podlagi zbranih dejstev presoja, kaj je sporno in kaj je treba
dokazovati ter kako. V primeru tehničnega pregleda se dokazuje brezhibnost vozila.
Stranke lahko predlagajo izvedbo konkretnih dokaznih sredstev oz. podajo mnenje o
drugih predlogih. V skladu s prvim in drugim odstavkom 140. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku mora dejstva dokazati tisti, ki jih zatrjuje.
Uradna oseba sama odreja okoliščine, ki jih je potrebno dokazovati (Sodba VS RS, št.
U 1377/93-6).
Pri zavarovanju avtomobilskega kaska v primeru naravnih in elementarnih nesreč
(toča, razbitje stekla, udarec divjadi …), se za dokazni postopek šteje ogled vozila.
6.3 IZDAJA PROMETNEGA DOVOLJENJA
»Ko se ugotovitveni postopek in dokazovanje konča, se na podlagi zbranega gradiva
in ugotovljenih dejstev pristopi k odločanju. Odločanje pomeni neposredno uporabo
materialnega predpisa na ugotovljeno dejansko stanje konkretnega in posamičnega
primera – rezultat tega pa je odločba« (Grafenauer in Cijan, 2005, str. 141).
Avtoritativni upravni akt je izdana upravna odločba. Po končanem ugotovitvenem in
dokaznem postopku organ odloči in se s stranko ne pogaja, ker nastopa s pozicije
oblasti.
»Odločba, izdana v upravnem postopku, je konkretni upravni akt, s katerim pristojni
organ odloča o kakšni pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ali pravne
osebe oziroma druge osebe, ki je lahko stranka v upravnem postopku «(Grafenauer
in Cijan, 2005, str. 141).
Odločbo izda predstojnik organa ali uradna oseba na podlagi pooblastila krajevno in
stvarno pristojnega organa. Izdaja prometnega dovoljenja je odločba, ki jo izda
uradna oseba na podlagi ugotovljenih dejstev ter zbranih dokazov (dokazila o
opravljenem tehničnem pregledu, plačilu obveznega zavarovanja avtomobilske
odgovornosti, dokazila o poravnani obveznosti z naslova plačila povračila za uporabo
cest, dokazila o plačilu predpisanih taks in drugih obveznosti ter dokazila o
istovetnosti).
»Odločanje uradne osebe mora biti nepristransko, nearbitrarno, objektivno ter v
okviru dovoljene uporabe predpisov pravično. Uradni osebi ni dovoljeno dajati
navodil, kako naj vodi postopek, katere dokaze naj izvede, katerim naj verjame in
kako naj o upravni zadevi odloči« (Jerovšek, 2004, str. 101−102).
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»Načelo samostojnosti pri odločanju omogoča uresničitev načela zakonitosti, načela
materialne resnice in načela proste presoje dokazov« (Jerovšek, 2004, str. 102).
Odločba je formalni upravni akt, zato mora biti izdana v pisni obliki. Izjemoma se
lahko izda ustno:
če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, s katerimi ni mogoče odlagati. Taka
odločba učinkuje takoj, pritoţba pa ne zadrţi izvršitve odločbe. Po izdaji mora
biti v 8 dneh izdana še pisna odločba, pritoţbeni rok pa teče od dneva vročitve
pisne odločbe,
v stvareh manjšega pomena, če se ugodi zahtevku stranke in se ne posega v
javno korist ali korist drugega. Taka odločba ima samo izrek v obliki zaznamka,
stranki pa se odločitev sporoči ustno ali pa se vroči pisni izrek.
Vsaka odločba mora biti vročena osebno. Stranki je priznana pravica, obveznost ali
pravna korist z vročitvijo, ne pa z izdajo odločbe.
Bistveni elementi pisne odločbe so: uvod, naziv, izrek ali dispozitiv, obrazloţitev, pouk
o pravnem sredstvu, podpis uradne osebe, ki je odločbo izdala, ţig organa oz.
elektronski podpis, številka, datum in odredbe o vročitvi.
Organ mora izdati odločbo čim prej, najkasneje v roku 1 meseca od vloţitve popolne
vloge, če vodi skrajšani ugotovitveni postopek, če vodi posebni ugotovitveni
postopek, pa v 2 mesecih. Po izteku tega roka nastopi molk organa.
V primeru, da organ ne odloči v omenjenih rokih in ne vroči odločbe stranki, ima
stranka pravico do pritoţbe, kot če bi bil njen zahtevek zavrnjen.
6.4 PRAVNA SREDSTVA
»Pravna sredstva so z ustavo oziroma z zakoni določene procesne moţnosti in
procesna dejanja (pravne institucije), s katerimi se začne oziroma sproţi pri
pristojnem organu postopek za presojo in ugotovitev skladnosti konkretnega
upravnega akta (odločbe, sklepa) z abstraktnimi pravnimi normami« (Grafenauer in
Cijan, 2005, str. 164).
Resolucija Generalne skupščine Zdruţenih narodov iz leta 1948, št. 217 A (III) v 8.
členu Splošne deklaracije vsakomur priznava pravico do učinkovitega pravnega
sredstva proti dejanjem, če se kršijo temeljne pravice, ki so zagotovljene ţe po sami
ustavi ali zakonu (Splošna deklaracija o človekovih pravicah, 25. 7. 2009).
V upravnem postopku ima pravico vloţiti pritoţbo zoper odločbo, izdano na I. stopnji,
predvsem fizična ali pravna oseba, ki je stranka v upravnem postopku, torej oseba, ki
s pritoţbo uveljavlja svojo pravico oz. varuje svojo pravno korist. Druge osebe oz.
organi imajo pravico do pritoţbe le v primerih, posebej določenih z zakonom (Sodba
VS RS, št. U 1132/93-5).
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»Ker v upravnem postopku velja načelo dvostopnosti, pritoţba zoper odločbo organa
II. stopnje ni nikoli dovoljena, pač pa je mogoče zoper takšno odločbo začeti upravni
spor ali, kadar zakon tako določa, uveljavljati drugo sodno varstvo« (Breznik et al.,
2009, str. 607−608).
Zoper dokončne upravne akte je dopusten še upravni spor, ki ga ureja Zakon o
upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 26/07 Skl. US: U-I-69/07-9, 122/07 Skl.
US: U-I-264/05-23, U-I-181/07, Up-2126/07-10, 65/08 Odl. US: U-I-98/07-27,
119/08 Odl. US: U-I-69/07-36, 54/09 Odl. US: Up-1782/08-16, U-I-166/08-8, ZUS-1).
»Upravni spor ali drugo obliko sodnega nadzora nad dokončnimi posamičnimi akti
nosilcev javnih pooblastil določa 157. člen Ustave RS, s čimer nosilce javnih pooblastil
oz. njihove upravne odločbe izenačuje z drţavnimi in občinskimi organi in njihovimi
posamičnimi upravnimi akti« (Kovač, 2006, str. 155).
V upravnem sporu odloča sodišče o zakonitosti dokončnih upravnih aktov (ZUS, 2.
člen).
25. člen Ustave določa, da je vsakomur zagotovljena pravica do pritoţbe ali drugega
pravnega sredstva, saj gre za poseg v temeljno človekovo pravico.
Upravni spor pa ni dopusten, če stranka ni vloţila pritoţbe, ko je imela moţnost, ali
pa jo je vloţila prepozno.
Zoper dokončno izdano odločbo ni mogoče vlagati rednih pravnih sredstev, ampak
samo izredna pravna sredstva.
Pravna sredstva delimo na redna in izredna. Redno pravno sredstvo je pritoţba,
izrednih pravnih sredstev pa je pet:
1.
2.
3.
4.
5.

obnova postopka,
sprememba ali odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom,
odprava in razveljavitev po nadzorstveni pravici,
izredna razveljavitev in
ničnost odločbe.

Kot je bilo ţe zapisano, se redna pravna sredstva v upravnem postopku uporabijo
zoper nedokončne odločbe, izredna pa zoper dokončne ali celo pravnomočne
odločbe. Dokončno ali pravnomočno odločbo je mogoče spremeniti samo z uporabo
izrednih pravnih sredstev.
Med temeljne pojme spadajo tudi dokončnost, pravnomočnost in izvršljivost.
1.

Odločba postane dokončna, ko je izčrpana pritoţba oz. ta ni bila uporabljena.

Odločba postane izvršljiva:
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ko se vroči stranki, če pritoţba ni dovoljena,
ko preteče rok za pritoţbo, če ta ni bila vloţena,
ko se vroči odločba II. stopnje stranki, s katero je pritoţba zavrnjena, ali sklep,
s katerim se pritoţba zavrţe (ZUP, 224. člen).
2.

Odločba postane pravnomočna, ko se je ne more več izpodbijati v upravnem
sporu ali v drugem sodnem postopku (ZUP, 225. člen).

Pravnomočnost pomeni trajnost, trdnost in nespremenljivost izreka odločbe.
Pravnomočnost temelji na prepovedi poseganja v pridobljene pravice ali naloţene
obveznosti ter na zaupanju v pravo.
Pravnomočnost praviloma sledi dokončnosti, saj nastopi:
s pretekom roka za vloţitev toţbe, če stranka sodnega postopka ne sproţi, če je
prepozna ali če toţbo vloţi neupravičena oseba,
z vročitvijo sodbe o zavrnitvi toţbe, zoper katero pritoţba ni dovoljena,
s pretekom pritoţbenega roka sodbe, če se nihče ne pritoţi, če je pritoţba
prepozna ali če je pritoţnik nelegitimiran,
z vročitvijo sodbe II. stopnje o zavrţenju ali rešitvi pritoţbe (Kovač in Remic,
2008, str. 15).
Pravnomočno odločbo je mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti samo z
izrednimi pravnimi sredstvi.
»Namen pravnomočnih aktov je doseči njihovo neizpodbojnost in določeno
nespremenljivost ter stabilnost, ki pripomore k pravni varnosti in končno k celotnemu
druţbenemu (pravnemu, socialnemu in ekonomskemu) redu. V postopkovnem smislu
je pravnomočnost namenjena izogibanju novim postopkom v isti zadevi (ne bis in
idem), pa tudi vezanosti organov na akt, s katerim je bila priznana ali ugotovljena
kaka pravica« (Kovač in Remic, 2008, str. 15).
3.

Odločba postane izvršljiva hkrati z dokončnostjo, razen če je v izreku odločbe
klavzula, da pritoţba ne zadrţi njene izvršitve. V tem primeru je odločba I.
stopnje izvršljiva z dnem vročitve oz. z dnem izteka izpolnitvenega –
paricijskega roka, če je določen. Odločba pa je lahko izjemoma izvršljiva s
pravnomočnostjo, kadar zakon to izrecno določa.

Kot pomemben element upravnega postopka je potrebno omeniti še institut odpovedi
pravici do pritoţbe, ki je bil uveden z novelo ZUP-E.
»Z odpovedjo pravici do pritoţbe, ki je zakonsko omejena na postopke, začete na
zahtevo stranke, bo stranki, ki se na organ obrača z vlogo po priznanju neke
materialne pravice, omogočeno, da začne z izdano in vročeno odločbo priznano
pravico izvajati ţe v trenutku, ko se pritoţbi odpovedo vse stranke, ki so sodelovale v
postopku do izdaje odločbe« (Kovač in Remic, 2008, str. 17).
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V primeru, da se stranka odpove pravici do pritoţbe, postane upravni akt dokončen
in pravnomočen.
6.6 REŠEVANJE PRITOŢB IZVEN UPRAVNEGA POSTOPKA
Podjetje A1 − Remont obravnava tudi pritoţbe in pohvale strank glede upravnih
postopkov.
V knjigi pripomb in pohval lahko uporabnik upravnih storitev vpiše morebitne
pripombe in pohvale, ki se nanašajo na poslovanje organa. Uradna oseba mora na
zahtevo stranke omogočiti uresničevanje navedene pravice.
V knjigi se navede tudi kraj in datum ter podpis stranke. Sledi datum, ţig in podpis
uradne osebe, ki je potrdila pregled in predala zadevo predstojniku organa.
Predstojnik organa oz. vodja notranje organizacijske enote mora obravnavati vse
pripombe in pohvale, ki se nanašajo na poslovanje organa. Nanje mora odgovoriti
najkasneje v 15 dneh po vpisu, če stranka navede svoje osebne podatke in naslov.
V primeru, da uporabnik storitev ni zadovoljen z odgovorom, se lahko obrne na
predstojnika oz. organ, ki izvaja nadzor nad tistim, ki je podal odgovor. Navedeni
mora odgovor pripraviti v roku 15 dni (Podjetje A1 − Remont Kranj, d. o. o., 2008).
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7 ZAKLJUČEK
Sodoben način ţivljenja in mnogokrat prehiter tempo zahtevata v današnjem času
vedno večjo pozornost.
Varnost v cestnem prometu predstavlja enega izmed najpomembnejših elementov, s
katerim se srečujemo udeleţenci v prometu. Pomembno je, da je vsak posameznik
seznanjen z ustreznimi predpisi, ki določajo posamezne pravice in obveznosti. Na
sam vrh uvrščamo Ustavo, ki je pravzaprav temeljno vodilo vseh drţavljanov.
Za mojo raziskavo je bilo bistvenega pomena, da se bolje seznanim z delovanjem
sistema v zvezi s posameznimi upravnimi postopki pri registraciji vozil, namreč,
katere pomembne institucije nastopajo, v čem se razlikujejo, kakšni so postopki
upravnih organov, kateri elementi so pomembni pri posamičnih odločitvah in kakšni
so postopki pred sodišči.
Razumevanje delovanja organov, torej pooblaščenih organizacij pri posameznih
upravnih postopkih, je bistveno za kakršnokoli raziskavo, ali pa le sodelovanje
uradnih oseb znotraj njih. Posamezne institucije igrajo pomembno vlogo v ţivljenju
drţavljanov Slovenije, prav tako pa tudi Evropske Unije, saj gre za vsestransko
sodelovanje, ki stremi k enotnosti.
Slovenija in Evropska Unija se soočata z vedno večjim obsegom prometa, kar prinaša
s seboj tudi negativne posledice. Dejavniki, kot so prometne nesreče, onesnaţevanje
okolja z izpušnimi plini in drugi transferji, predstavljajo velik del negativnih vplivov.
Kljub temu pa nas zavest spodbuja in vodi k temu, da se poskušamo v okolju, v
katerem ţivimo, čim bolj odgovorno vesti.
Diplomsko delo obravnava upravne postopke, ki lahko po mojem mnenju v veliki
meri prispevajo k boljši preglednosti vozil, evidentiranih v cestnem prometu.
Poznavanje cestnoprometnih predpisov je eden temeljnih razlogov za izboljšanje
varnosti v prometu.
Na koncu bi rada poudarila le, da samo prilagajanje usluţbencev in inovativnost dela
teţi k izboljšanju splošne organizacijske uspešnosti. Hkrati ta proces pomeni nenehno
usposabljanje ter postavljanje novih ciljev in idej, ki se lahko uvedejo v vse dele
poslovanja podjetja.
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