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SKLEP 

Okrozno sodisce v Mariboru je v senatu, ki so ga sestavljali okrozna sodnica T ANJA 
ROT, kot predsednica senata, visji sodnik prof. dr. ZLATKO DElMAN in okrozna 
sodnica svetnica DANICA ZAJC-KOHEK, kot clana senata 

ob sodelovanju zapisnikarice IRIS F ARTELY, 

v kazenski zadevi zoper obdolzena IVANA ROZMANA in MARTINA GORJANCA, 

zaradi kaznivega dejanja obremenjevanja in unicevanja okolja po 332 . c1. Kazenskega 
zakonika (KZ), predrzne voznje v cestnem prometu po 324. 61. 37. Cl. KZ, 

o pritozbi FORUM A ZA POHORJE, zdruzenje za trajnostni razvoj, predsednika mag. 
DANILA FILIPA KRIZMANA zoper sklep opr. St. I Kpr 21013/2011 z dne 1.7.2011, 

na seji dne 28. 11.2011 

SKLENILO: 

Pritozba predsednika drustva Forum za Pohorje, zdruZenje za trajnostni razvoj, mag. 
Danila Filipa Krizmana, se kot neutemeljena z a v r n e . 



OBRAZLOZITEV: 


1. 	 Preiskovalna sodnica tukajsnjega sodisca je z zgoraj navedenim sklepom 
zavrgla zahtevo mag. Danila Filipa Krizmana za preiskavo. V obrazlozitev 
navaja, da mu je bila dne 26 . 5. 2011 vrocen dopis, v katerem ga je sodisce 
pozvalo, da v roku osmih dni dopolni svojo vlogo skladno z dolocilom III. 
odst. 168. cl. Zakona 0 kazenskem postopku (ZKP) in ga poucilo, kaj mora 
vsebovati zahteva za preskavo, ker jo bo sodisce zavrglo, ce ta ne bo v 
dolocenem roku popravljena oz. dopolnjena, in sicer tako, da jo bo mogoce 
obravnavati , 

2. 	 Dne 6. 6. 2011 je mag. Danilo Filip Krizman sicer pravocasno dopolnil 
zahtevo za preiskavo z dne 8. 4 . 2011 , vendar pa ta kljub dopolnitvi ne 
izpolnjuje vseh zahtev iz III . odst. 168. Cl. ZKP. V nobeni od obeh navedenih 
vlog ni podan opis dejanja, iz katerega bi izhajali vsi zakonski znaki 
obdolzencema oCitanih kaznivih dejanj, poleg tega pa kaznivo dejanje po 324. 
cl. KZ-l sodi v pristojnost okrajnega sodisca. Zato je zahtevo oskodovanca kot 
tozilca za preiskavo zavrglo kot nepopolno vlogo. 

3. 	 Zoper tak sklep se je pravocasno pritozil mag. Danilo Filip Krizman kot 
predsednik Foruma za Pohorje, zdruzenje za trajnostni razvoj. V svoji pritozbi 
izraza prepricanje, da je v dopolnjeni vlogi zadostil v celoti zakonskim 
pogojem za zahtevo za preiskavo. K svoji pritozbi je predlozil dopis 
Ministrstva za pravosodje, s katerim ga obvescajo, da licence izvedencu 
Emestu Tramsku ne bodo odvzeli, ker ne zelijo vplivati na odlocitev sodisca, 
je pa jasno, da je tozilstvo 0 zadevi odloCilo pray na podlagi njegovega 
strokovnega mnenja. Glede na to, da meni, da so vsi pogoji za preiskavo 
izpolnjeni, predlaga, da senat njegovi pritozbi ugodi, ter uvede preiskavo, saj je 
naravnost grozljivo, kadar pocne taksne reci oseba namesto rektorja druge 
slovenske univerze, dejanja zoper naravo z motomimi vozili vseh vrst pa so v 
Slovenij i v stalnem porastu. 

4. 	 Pritozba ni utemeljena . 

5. 	 Pravilna je odloCitev preiskovalne sodnice, da zahtevo za preiskavo mag. 
Danila Filipa Krizmana zavrze kot nepopolno vlogo, ker je dejansko ni 
mogoce obravnavati. 

6. 	 Preiskovalna sodnica je dne 10. 5.2011 pozvala oskodovanca kot tozilca, da 
dopolni zahtevo za preiskavo in ga tudi natancno pouCila, kaj mora taksna 
vloga vsebovati, oskodovanec pa je dne 6. 6. 20 II vlozil dopolnitev zahteve za 
preiskavo, vendar ta se vedno ne izpolnjuje zahtev iz III. odst. 168 . cl. ZKP. 
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7. 	 Po dolocilu III. odst. 168. c1. ZKP mora zahteva za preiskavo vsebovati osebo, 
zoper katero se zahteva preis kava, opis dejanja, iz katerega izhajajo zakonski 
znaki kaznivega dejanja, zakonsko oznacbo kaznivega dejanja, okoliscine, iz 
katerih izhaja utemeljenost suma in ze zbrane dokaze. Iz zahteve za preiskavo 
ni razviden opis dejanja ne po casu in ne po kraju, kakor tudi ne po nacinu 
storitve, pray tako pa tudi niso navedene okoliscine, ki so potrebne, da se 
dejanje kar najbolj natancno oznaci. Z opisom dejanje je narnrec dolocen 
proceduralni predmet kazenskega postopka, katerega pa sodisce ne more 
oblikovati sarno, ker bi stem prevzelo vlogo tozilca. Zato mora oskodovanec 
ne glede na svojo poznavanje kazenskega prava izoblikovati svojo zahtevo za 
preiskavo tako, da jo je mogoce obravnavati kot popolno vlogo, se pravi jo 
vrociti nasprotni stranki, da lahko zavzame svoje obrambno stalisce. Ker vloga 
mag. Danila Filipa Krizmana ne izpolnjuje zakonskih zahtev, je dejansko ni 
mogoce obravnavati kot popolno vlogo. 

8. 	 Glede na navedeno je senat 0 njegovi pritozbi lahko odlocil Ie tako, kot je 
razvidno iz izreka tega sklepa. 

PRAVNI POUK: 

Zoper ta sklep ni pritozbe - II. odst. 399. cl. ZKP. 

Maribor, 28. novembra 2011 

Zapisnikarica 
Iris Fartely 1.r. 

I 

Okr0/fua sodnica 
an'a Rot 1.r. 
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