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MNENJE GLEDE ZAKONITOSTI IZDAJANJA »ZELENIH« OBVESTIL S STRANI KONTROLORJEV JP LPT D.O.O. 

Glede vprašanja ali je ravnanje kontrolorjev javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, 

d.o.o. (v nadaljevanju: LPT d.o.o.) v zvezi z izdajanjem »zelenih« obvestil o prekršku 

zakonito, je naša interpretacija zakonskih določb in prakse naslednja:  

Obvestilo o prekršku, ki ga v zeleni plastični ovojnici pustijo delavci LPT d.o.o. na avtomobilskem 

steklu domnevnih storilk in storilcev prekrška, samo po sebi ni pravni akt in je kot tak popolnoma 

nepotreben kos smeti, za nameček pa je še sporna zakonitost izdajanja tega obvestila oz. izvajanja 

samega nadzora kot takega s strani nepooblaščenih oseb.  

LPT d.o.o. je nosilec javnega pooblastila na podlagi Odloka o urejanju javnih parkirišč, v katerem je 

izrecno določeno, da opravljajo tudi nadzor nad izvajanjem Odloka o cestnoprometni ureditvi (npr. o 

obveznosti plačevanja parkirnine). Taka določba je neskladna z določbo 61. člena Odloka o 

cestnoprometni ureditvi (ki ga je izdal isti organ!) in 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, ki 

določa, da je pristojno za nadzor nad izvajanjem določb odloka lahko le občinsko redarstvo.  

Ker so nosilci javnih pooblastil zavezani kogentnemu pravu (ius cogens) oziroma z drugimi besedami, 

smejo in morejo početi le tisto, kar je izrecno predpisano, je zanimivo njihovo ravnanje, ki je v nasprotju 

s 15. členom Zakona o pravilih cestnega prometa. Ker Ustava Republike Slovenije v svojem 2. členu 

določa, da je Slovenija pravna in socialna država, in ker vemo, da pojem pravna država vsebuje tudi 

predvidevanje t.i. hierarhije pravnih aktov (8. in 153. člen Ustave), lahko zaključimo, da je izvajanje 

kontrole plačila parkirnine s strani delavcev LPT d.o.o. sicer res določeno z občinskim odlokom, vendar 

odlok lokalne skupnosti ne more veljati nad zakonom, tako da je po našem mnenju, opravljanje 

nadzora s strani t.i. kontrolorjev nezakonito.  

Zakon o prekrških sicer predvideva začetek postopka tudi na pisni predlog oškodovanca, tako da 

strogo formalistično gledano (tako je stališče LPT d.o.o.) nastopajo ti kontrolorji v vlogi oškodovanca po 

Zakonu o prekrških, ki le podajo predlog za postopek pristojnemu organu, t.j. Mestno redarstvo MU MOL, 

ti pa nato izvedejo hitri postopek o prekršku in zbere dodatna obvestila in dokaze o prekršku. 

Torej v primeru, ko na steklu najdete »zeleno obvestilo«, počakajte na morebiten prejem odločbe o 

prekršku s strani pristojnega organa in se nato pritožite. Ne pozabite, vedno je pametno zaupati pisanje 

pritožbe strokovnjaku, da si ne nakopljete samo dodatnih stroškov in nejevolje. 

V nadaljevanju navajamo še omenjene zakonske določbe in komentarje. 

V upanju, da smo razjasnili kako dilemo, vas lepo pozdravljamo in želimo vse dobro! 

 

Zavod UP, zavod za upravno poslovanje 

Strokovni vodja zavoda:  Jure Trbič 
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SPLOŠNO O PODROČJU CESTNOPROMETNE UREDITVE, PRAVICE DO NADZORA, DEFINICIJE POJMOV 

 

Področje cestnoprometne ureditve materialno pokriva Zakon pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2, Ur. 

l. RS, št. 82/2013). Na področje se smiselno navezuje tudi Odlok o cestnoprometni ureditvi  (Ur. l. RS, št. 

122/2007 in novele), ki ga je izdal Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 

 

Procesno gledano pride v poštev Zakon o prekrških (ZP-1, Ur. l. RS, št. 29/2011 in novele), subsidiarno 

pa Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. l. RS, št. 24/2006 in novele). 

 

Zakon o pravilih cestnega prometa definira pojme takole (gl. 45. točko 1. odstavka 3. člena in 3. 

odstavek 15. člena ZPrCP): 

 

 uradna oseba je oseba, ki je z zakonom pooblaščena za opravljanje določenih nalog (npr. 

policisti, vojaški policisti, občinski redarji, inšpektorji, preiskovalni sodniki, državni tožilci idr.); 

 

 občinski redarji na cestah v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih 

cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, urejajo promet, izvajajo ukrepe, 

določene s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi, ki urejajo promet v 

skladu s tem zakonom. 

 

Odlok o cestnoprometni ureditvi o pravici do nadzora govori takole (gl. 61. člen Odloka): 

 

 nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kršitev katerih je predpisana globa, opravlja 

Mestno redarstvo Mestne uprave MOL. 

 

 

Zakon o prekrških definira pojme takole (gl. 45. člen, 48. člen in 50. člen ZP-1): 

 

 Prekrškovni organi so upravni in drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo 

nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški, in organi 

samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi pooblaščeni za odločanje o prekrških. 

 

 oškodovanec je tisti, čigar premoženjska ali osebna pravica je bila s prekrškom prekršena ali 

ogrožena; 

 

 postopek o prekršku se začne po uradni dolžnosti, ko opravi prekrškovni organ v okviru 

svoje pristojnosti v ta namen kakršnokoli dejanje, ali z vložitvijo pisnega predloga 

oškodovanca, državnega tožilca ali državnega organa, nosilca javnih pooblastil ali samoupravne 

lokalne skupnosti (predlagatelji). 
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JAVNO POOBLASTILO JP LPT D.O.O. 

Na podlagi Odloka o urejanju javnih parkirišč (Ur. l. RS, št. 48/2011) je Javno podjetje Ljubljanska 

parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju LPT d.o.o.) postalo nosilec javnega pooblastila za opravljanje 

obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih parkirišč od 1. julija 2011 (prej na podlagi 

drugega pooblastila, op. a.).  

V 4. členu Odlok določa vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in sicer deli obseg javne službe na 

urejanje in vzdrževanje ter čiščenje javnih parkirišč:  

4. člen 

MOL z javno službo zagotavlja javno dobrino urejenih in očiščenih javnih parkirišč, ki jih določi Mestni svet MOL.  

Začasna javna parkirišča lahko določi župan. 

Javna parkirišča so razdeljena v parkirne cone. 

Javna služba obsega naslednje storitve: 

– urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč, 

– čiščenje javnih parkirišč. 

V 6. členu Odlok določa dolžnosti izvajalca javne službe:  

6. člen 

V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan: 

– urejati javna parkirišča, 

– zagotavljati obratovanje javnih parkirišč, 

– pobirati parkirnino za parkiranje na javnih parkiriščih, 

– izvajati kontrolo plačila parkirnine na javnih parkiriščih, 

– redno spremljati zasedenost javnih parkirišč in o tem poročati organu mestne uprave, pristojnemu za gospodarske javne službe in 

promet (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), 

– redno spremljati višino pobrane parkirnine in o tem poročati pristojnemu organu,  

– čistiti javna parkirišča, razen parkirišč na vozišču javne ceste, 

– voditi evidence in kataster o lokaciji, velikosti in vrstah javnih parkirišč, o številu parkirnih mest na posameznem javnem parkirišču in 
o objektih in opremi na javnih parkiriščih. 

Poleg nalog iz prvega odstavka lahko izvajalec nabavlja, postavlja in vzdržuje opremo ter naprave na parkiriščih, potrebno za 

nemoteno obratovanje parkirišč z določenim režimom in ureja, nadzira ter vzdržuje sistem parkiranja na območjih s posebno prometno 
ureditvijo. 

LPT d.o.o. je tako obvezano k izvajanju kontrole plačila parkirnine, torej k dejanju, ki je izrecno 
rezervirano za pristojne organe, t.j. v primeru lokalne skupnosti občinsko redarstvo, oziroma glede na 
Odlok o cestnoprometni ureditvi konkretno Mestno redarstvo Mestne uprave MOL.  
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HIERARHIJA PRAVNIH AKTOV 

Na podlagi določb Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/1991-I in novele) izhaja, da je Slovenija 

pravna država. Del pomena tega pojma je tudi predvidevanje t.i. hierarhije pravnih aktov, ki jo Ustava 

izrecno določa v 8. členu in glede podzakonskih predpisov in drugih splošnih aktov v 153. členu.  

2. člen 

 

Slovenija je pravna in socialna država. 

8. člen 

 

Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki 

obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.  

V 153. členu Ustava Republike Slovenije določa, da morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni 

akti (kamor spadajo npr. občinski odloki) v skladu z ustavo in z zakoni.  

 

153. člen 

(usklajenost pravnih aktov) 

 

Zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo. 

 

Zakoni morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral 

državni zbor, podzakonski predpisi in drugi splošni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami.  

 

Podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo in z zakoni. 

 

Posamični akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil morajo temeljiti na zakonu ali na 

zakonitem predpisu. 

 

NEKONSISTENTNOST PRAVNIH AKTOV 

V primeru nekonsistentnosti določb različnih pravnih aktov se uporablja različne načine reševanja 

tovrstnih dilem.  

V primeru pristojnosti izvajanja nadzora nad določbami Odloka o cestnoprometni ureditvi s strani LPT 

d.o.o. (oziroma oseb zaposlenih v organizaciji) so določbe Odloka o urejanju javnih parkirišč v očitnem 

nasprotju z določbami Odloka o cestnoprometni ureditvi in Zakona o pravilih cestnega prometa.  

V takem primeru pride v poštev upoštevanje načela lex superior derogat legi inferiori ali z drugimi 

besedami, višji splošni pravni akt razveljavi nižjega, ker je zakon višji pravni akt od predpisa 

lokalne samouprave1.

                                                
1 gl. 153. člen Ustave Republike Slovenije 
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SKLEP 

Na podlagi določb Ustave Republike Slovenije izhaja, da je Slovenija pravna država.  

Izhajajoč iz tega in drugih navedenih argumentov smo mnenja, da je izvajanje nadzora nad določbami 

Odloka o cestnoprometni ureditvi (v Mestni občini Ljubljana) s strani nepooblaščenih oseb2 nezakonito 

oziroma se izvaja na podlagi predpisa, katerega določba je v nasprotju z določilom 153. člena Ustave in 

15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa. 

Resda je sicer strogo formalno sklicujoč se na določbe Zakona o prekrških lahko vsak, ki dokaže, da je 

oškodovanec, prijavitelj prekrška pristojnim organom, vendar se moramo kot družba vprašati, do kam 

seže naša potrpežljivost in ali se lahko strinjamo, da se opravlja vse bolj obsegajoč nadzor z vse manj 

omejitvami? 

Seveda nikakor ne zagovarjamo tega, da se rešuje krive storilce, vendar se hkrati moramo vprašati ali si 

želimo družbe, kjer bo vsak drug drugemu gledal »pod prste« na podlagi sumljivih pravnih podlag? 

                                                
2 gl. 8. točko obrazložitve v sodbi dostopni na http://www.ljubljana.si/file/1409733/mr_sodba.pdf  

http://www.ljubljana.si/file/1409733/mr_sodba.pdf

