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POVPRAŠEVANJE 

Podpis pogodbe EUCARIS 

 

VPRAŠANJE: 

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju povpraševanja 

občinam glede podpisa pogodbe za pridobivanje podatkov lastnikov vozil registriranih v 

drugih državah EU – EUCARIS v povezavi s stroški, ki bodo nastali pri obravnavi tujcev. 

Namreč Občine - občinska redarstva oz. mestna redarstva so v postopku sklepanja pogodbe 

za pridobivanje podatkov lastnikov vozil, ki so storili določene prometne prekrške v RS z 

vozili registriranimi v drugih državah EU - EUCARIS, z Ministrstvom za infrastrukturo. S 

podpisom pogodbe se bodo občinam pojavili novi stroški kot so stroški prevoda potrebnih 

obrazcev, prejetih dopisov, zahtev za sodno varstvo, sodb in drugih pisanj v in iz različnih 

jezikov držav članic EU.. 

Občino zanima stališče drugih občin glede podpisa teh pogodb, in sicer ali bodo občine kljub 

dodatnim stroškom, ki bodo nastale podpisale predmetne pogodbe. 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC 

 

OBČINA 1 

 

Obveščam vas, da na Medobčinskem inšpektoratu Kranj predvidevamo podpis predmetne 

pogodbe. Ali bodo vse občine ustanoviteljice dejansko pristopile k podpisu pogodbe pa bo 

odvisno od vsebine le te in višine dejanskih stroškov.  

OBČINA 2 

 

Mestno redarstvo Ljubljana je že samoiniciativno pristopilo k prevodu določenih obrazcev še 

v času, ko je bila sprejeta novela ZP-1H. Posamezne obrazce imamo sicer že pripravljene in jih 

tudi že uporabljamo, kljub temu pa menimo, da bi bilo potrebno obrazce poenotiti (vsebinsko), 

predvsem pri strokovnih izrazih in poimenovanjih. Glede prevodov predlagamo, da se 

obrazci prevedejo v nemški, angleški, srbski, hrvaški, italijanski, madžarski, francoski, poljski 

in španski jezik, saj navedenih kršiteljev največ beležimo.   

Glede na trenutno stanje ocenjujemo, da bomo imeli dodatne stroške, ki pa jih še ne moremo 

opredeliti. Smo pa mnenja, da bi v strukturnem prehodu procesa poslovanja omenjene obrazce 

moralo zagotoviti pristojno ministrstvo.1 

OBČINA 3 

 

V Občini Piran bomo predvidoma sklenili pogodbo EUCARIS, ne glede na povezane stroške. 

                                                           
1 SOS je neformalno dogovorjena z GPU, da nam bodo odstopili prevode policije. 
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OBČINA 4 

 

Po moji laični oceni že sedaj nimamo veliko plačilnih nalogov za tujce, ki na območju občine 

kršijo predpise (MB in okolica kvečjemu na parkirnih mestih, mislim, da je osnovno vprašanje 

okvirna cena enega primera (poizvedba, prevodi, izterjave, čas uradnika) v primerjavi s 

pobrano kaznijo.  

  


