V zvezi s prispevkom, objavljenim 28. 3. 2018 na portalu siol.net (avtor David Kos), in video
posnetkoma v oddaji Planet danes z dne 28. 3. 2018 ob 17.16 uri (avtorica Lea Majcen) in 10. 4. 2018 ob
18.49 uri (avtorica Lea Majcen), ki sta bila predvajana na Planet TV, želimo pojasniti naslednje:
Kazni za prometne prekrške, omenjene v navedenih prispevkih, in njim podobne, izdajajo mestna
redarstva (v ital. polizia municipale) in krajevne policije pri občinah in drugih italijanskih lokalnih
upravah, ki imajo sklenjene pogodbe z zunanjimi agencijami (outsourcing), pooblaščenimi za preverjanje
podatkov o lastnikih vozil in vročanje kazni.
Agencije pridobivajo podatke o lastnikih vozil preko sistema elektronske izmenjave podatkov skladno z
evropsko zakonodajo.
Na plačilnih nalogih, ki jih prejemajo lastniki vozil v prekršku, so navedene spletne strani (najpogosteje
se pojavljata babyloweb.eu in www.emo.nivi.it/emoit.nivi.it), do katerih lahko dostopate z vnosom
zahtevanih podatkov ali uporabniških kod in preverite izdano kazen, vse podatke v zvezi z njo in
plačilnim nalogom ter vidite radarski posnetek, če je bil narejen.
Če dvomite o verodostojnosti spletne strani ali prejete kazni oziroma želite opozoriti na morebitne napake
(do katerih lahko pride pri vnosu podatkov o lastniku vozila in o vozilu samem), lahko stopite v stik z
mestnim redarstvom ali krajevno policijo pri občini, navedeni v glavi plačilnega naloga.
Primer:
Comune di Bologna – Polizia Municipale > CONTATTI E NUMERI UTILI
http://www.comune.bologna.it/poliziamunicipale/servizi/118:37507/
Osebam s prebivališčem izven Italije se kazen vroča v angleškem jeziku. To je praksa mnogih evropskih
držav, vključno s Slovenijo.
Občini lahko pišete v angleškem jeziku in zaprosite za potrditev izdane kazni. K prošnji priložite
skenirano kopijo prejete kazni.
Višina izrečene kazni na plačilnem nalogu, ki se vroča v tujino, se ne ujema z zneskom, ki se prikaže pri
preverjanju kazni na spletni strani italijanske občine, ker so na plačilnem nalogu poleg kazni zaračunani
tudi stroški preverjanja lastništva (pridobivanje podatkov o lastnikih vozil) in vročitve.*
Bančni račun, ki je naveden na plačilnem nalogu, je TRR občine, ki je izdala kazen, in ne agencije za
izterjavo plačila.
Kazni, ki se vročajo v tujino, lahko zaradi administrativnih postopkov, povezanih s preverjanjem
lastništva in pridobivanjem podatkov, do naslovnika prispejo tudi z večmesečnim zamikom od dne
storjenega prekrška.
Na podlagi zgoraj navedenega in opravljenih preverjanj potrjujemo, da so kazni, vročene slovenskim
državljanom po tu navedenem postopku in o katerih poročajo slovenski mediji, verodostojne in niso
goljufive.
Veleposlaništvo Italije v Ljubljani je na voljo za podajanje pojasnil in opravljanje preverjanj, za katere bi
zaprosile slovenske javne ustanove, zavodi ali društva. Glede zaprosil s strani posameznikov pa bi
opozorili, da Konzularni oddelek pri Veleposlaništvu Italije v Ljubljani redno nudi asistenco številnim
italijanskim državljanom, ki prejemajo kazni za storjene prekrške v Sloveniji.
*Stroški preverjanja lastništva in vročitve ter provizija za izterjevo se določajo na podlagi cenika, ki je
sestavni del pogodbe, sklenjene med občino in agencijo za izterjavo. Na spletnih straneh občin, dežel in
drugih lokalnih uprav lahko preverite javne razpise in pogodbe o storitvah, ki jih opravljajo omenjene
agencije.
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