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OBVESTILO KRŠITELJU - PRAVNI OSEBI,
DA SE IZJAVI O DEJSTVIH IN OKOLIŠČiNAH

PREKRŠKA

Pri obravnavanju P'!ekrška iz~ Zakon o javnih zbiranjih (v nadaljevanju ZJZ-UPB5) 38. člen, II.
odstavek, v zvezi z 38. členom, 1. odstavkom, 4. točke in z 11.
členom, 1. odstavka ZJZ-UPB5
zoper: Stranka za trajnostni razvoj Slovenije - TRS, s sedežem Parmova ulica 41,
Ljubljana, matična številka 4036697000
z 21. 12.2012, je prekrškovni organ PP LJUBLJANA CENTER, Trdinova ulica 10 na podlagi
51. člena Zakona o prekrških (Ur. list RS, št. 7/03 s spremembami in dopolnitvami) ugotovil, da
so izpolnjeni pogoji za izvedbo postopka o prekršku zaradi:
21. 12.2012 ob 15.00 je na ploščadi Trga republike v Ljubljani potekal neprijavljen protestni
shod, kjer so udeleženci shoda izražali nezadovoljstvo s socialnimi razmerami in koruptivnostjo
nosilcev javnih funkcij.
Očitamo vam, da ste kot pravna oseba 19. 12.2012 objavili članek na vaši spletni strani TRS z
naslovom »Vseslovenska vstaja 21. 12. 2012; Poziv k udeležbi«, kjer se je pod navedenim
pozivom podpisal zastopnik vaše stranke Matjaž Hanžek, iz katerega je razvidno, da pozivate
člane vaše stranke na udeležbo protestov za 21.12.2012.
Prav tako so v pozivu razvidni ključni
cilji vstaje oziroma zahteve stranke.
Glede na zgoraj navedene ugotovitve izhaja, da ste eden izmed organizatorjev izvedenega
neprijavljenega shoda z 21. 12. 2012, saj ste le tega razglašali (javno oglaševali) oziroma
pozivali k udeležbi z javno objavo, katerega pa kot organizator niste prijavili v zakonsko
določenem času in sicer najmanj tri dni pred dnevom shoda na pristojno policijsko postajo (11.
člen, 1. odstavka ZJZ-UPB5).

V skladu s 55. členom Zakona o prekrških vas obveščamo, da se lahko v roku petih dni od
vročitve obvestila izrečete o dejstvih oziroma okoliščinah očitanega prekrška, niste pa tega
dolžni storiti, niti odgovarjati na vprašanja.
V primeru, da boste izjavo podali, se niste dolžni izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje. V izjavi
morate navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne boste mogli več
uveljavljati. Vaša izjava mora biti osebno podpisana.
V izjavi lahko predlagate, da vam na podlaqi drugega odstavka 18. člena Zakona o prekrških
prekrškovni organ dovoli plačilo globe v obrokih, če izrečena globa presega trikratni znesek
najnižje globe, določene v Zakonu o prekrških.
Prekrškovnemu organu morate takoj sporočiti vsako spremembo prebivališča ali naslova, sicer
bo prekrškovni organ vse nadaljnje vročitve v postopku o prekršku opravil tako, da se bo
dokument objavil na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu E-uprava in velja
vročitev za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bil dokument objavljen na oglasni deski
organa in na enotnem državnem portalu E-uprave.
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