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Številka: 710-240/2014-5                                   
Datum: 05. 03. 2015                                            
  
 

 

Inšpektorat za kmetijstvo in okolje, pooblaščena uradna oseba      izdaja na predlog prijave ter na 
podlagi 2. odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških (Uradni list, RS, št.29/2011 – UPB8, 
21/2013 v nadaljevanju: ZP-1) v postopku o prekršku zoper kršitelja                                              zaradi 
prekrška po drugem in devetem odstavku 26.člena ter tretjem odstavku 32.člena Zakona o morskem 
ribištvu (Ur.list RS 115/2006, v nadaljevanju ZMR-2)  

 

odloča: 

 

kršitelj                                                                                                    , državljan R.Slovenije 

 

a. je dne 12.02.2015 ob cca 19:30 uri izvajal prostočasni ribolov s stoječimi mrežami v 
ribolovnem rezervatu Portorož s plovila               , kjer je tovrstni ribolov prepovedan, s čimer 
je kršil tretji odstavek 32. člena Zakona o morskem ribištvu in s tem storil prekršek po 15. 
točki drugega odstavka 52. člena ZMR-2, 

 

b. je v istih krajevnih in časovnih okoliščinah lovil ribe, pri tem pa uporabljal opremo, ki ni 
predpisana, s čimer je kršil drugi odstavek 26.člena ZMR-2 v povezavi s prvim odstavkom 
3.člena Pravilnika o prostočasnem ribolovu na morju (Ur.list RS 64/2008) in s tem storil 
prekršek po 1. točki drugega odstavka 52. člena ZMR-2. 

 

c. je v istih krajevnih in časovnih okoliščinah lovil ribe, preblizu gojitvenih objektov, s čimer je 
kršil deveti odstavek 26.člena ZMR-2 v povezavi s prvo alinejo tretjega odstavkom 4.člena 
Pravilnika o prostočasnem ribolovu na morju (Ur.list RS 64/2008) in s tem storil prekršek po 
3. točki drugega odstavka 52. člena ZMR-2. 

 

Kršitelju se na podlagi istih zakonskih določil v zvezi s 3. odstavkom 52. člena, 21. členom in 1. 
odstavkom 27. člena ZP-1  

 

določi 

za prekršek pod a/ globa 260 EUR  

za prekršek pod b/ opomin   

za prekršek pod c/ opomin   

 

 

nato se mu na podlagi 2. odstavka 27. člena ZP-1 

 

i z r e č e 

 

globa 260 EUR in opomin 
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Kršitelj mora plačati celoten znesek izrečene globe v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe na 
prehodni račun SI56 0110 0845 0047 072, sklic 23361-7120010-20180706, (ali po priloženem UPN), 
lahko pa v tem roku predlaga plačilo globe v obrokih. Kršitelja, ki zaradi premoženjskega stanja ali 
svojih možnosti za plačilo ne moreta plačati globe,  lahko najkasneje v osmih dneh po poteku roka 
za plačilo globe sodišču prek prekrškovnega organa predlagata, da se globa nadomesti z opravo 
določenih nalog v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti, sicer se prisilno izterja. 
 
Kršitelj mora plačati sodno takso, in sicer 42 eurov v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe na 
podračun št. SI56 0110 0845 0048 527, referenca SI11 23361-7120087-20180706 (po priloženem 
UPN), ali v tem roku predlagati plačilo sodne takse v obrokih, sicer se prisilno izterja. Kršitelj mora 
plačati tudi ostale stroške postopka iz prvega odstavka 143. člena ZP-1, če bodo ti priglašeni po 
izdaji odločbe. 
 

 
 

O b r a z l o ž i t e v: 

 
Kršitelju, ki se ob ugotovitvi oziroma obravnavanju prekrška ni mogel izjaviti o prekršku, je 
prekrškovni organ poslal obvestilo kršitelju, da se lahko pisno izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah 
prekrška v petih dneh od prejema obvestila. Poučen je bil, da ni dolžan tega storiti, če se bo izjavil, 
pa ni dolžan izpovedovati zoper sebe ali svoje bližnje, ter mora navesti vsa dejstva in dokaze v svojo 
korist, ker jih sicer v postopku ne bo mogel več uveljavljati. Obvestilo mu je bilo vročeno dne 
26.02.2015, ter v predpisanem roku podal pisno izjavo. V njej je kršitelj navedel, da omenjenega dne 
bil na tej lokaciji ter da je na plovilu imel dve mreži. Vsaka je bila dolga 50 do 60 metrov. Ribolova ni 
še izvajal ter si je samo ogledoval lokacijo.  
 

Prekrškovni organ je svojo odločitev sprejel na podlagi  prejetje telefonske prijave, po opravljenem 
pogovoru s kršiteljem, ter pregledu pisne izjave o prekršku poslano s strani kršitelja.  

 

Po tako izvedenem postopku je prekrškovni organ ugotovil, da so kršitelja dne 12.02.2015 ob cca 
19:30 uri, ribiči z dovoljenjem za izlov zimskih jat cipljev v ribolovnem rezervatu Portorož (območje 
nasada školjk), opazila s plovilom iz katerega je slednji opravljal ribolov s pomočjo ribiških mrež. 
Kršitelj je v svoji izjavi priznal dejanje in sicer da se je na ribolov šele pripravljal. Ker pa je že izplutje 
z mrežami začetek ribolovnega potovanje je bilo odločeno kot je v izreku te odločbe. 

 

S tem  je kršitelj uresničil zakonske znake prekrškov po tretjem odstavku 32. člena ZMR-2 ter po 
četrtem odstavku 26 člena ZMR-2 Za oba prekrška je predpisana globa v razponu od 260 do 1.200 
EUR. 

 

Za prekrška pod točko a/ je prekrškovni organ kršitelju izrekel globo Pri izreku globe je prekrškovni 
organ upošteval določbo tretjega odstavka 52. člena ZP-1 ter kršitelju izrekel globo v najnižji 
predpisani meri globe.  

 

Za prekršek pod točko b/ in c/ je prekrškovni organ na podlagi 21. člena ZP-1 kršitelju namesto 
globe izrekel  opomin, ker je ugotovil, da je prekršek storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga 
delajo posebno lahkega, ter hkrati kršitelja opozarja, da pri ponovitvi prekrška, pa čeprav bo storjen 
v enakih okoliščinah, takšna nadomestitev v izrečeni sankciji nujno ne bo več uporabljena. 
 
Na podlagi prvega odstavka 143. člena v zvezi s prvim odstavkom 144. člena in drugim odstavkom 
58. člena ZP-1 mora kršitelj za kršitvi pod točko a/ plačati sodno takso, ki je odmerjena na podlagi 
tarifne številke 8.1 Zakona o sodnih taksah, ki določa sodno takso za redni sodni postopek, in sicer 
po tarifni številki 8111 v višini 10 odstotkov zneska globe, ki znaša 40 eurov.  
 
Na podlagi prvega odstavka 143. člena v zvezi s prvim odstavkom 144. člena in drugim odstavkom 
58. člena ZP-1 mora kršitelj za kršitev pod točko b/ plačati sodno takso, ki je odmerjena na podlagi 
tarifne številke 8.1 Zakona o sodnih taksah, ki določa sodno takso za redni sodni postopek, in sicer 
po tarifni številki 8112  za opomin v višini 30 eurov.  
 
PRAVNI POUK: Zoper odločbo o prekršku se lahko vloži zahteva za sodno varstvo v osmih dneh od 
vročitve odločbe pisno pri Inšpektoratu za kmetijstvo in okolje, Belveder 4a, 6000 Koper. Zahteva se 
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pošlje po pošti ali izroči neposredno v dveh izvodih in velja za pravočasno, če je oddana zadnji dan 
roka za vložitev zahteve priporočeno po pošti ali neposredno pri organu.  
 
Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo zoper odločbo, plača samo polovico izrečene globe 
v višini 130 eurov, če jo plača v osmih dneh po pravnomočnosti, sicer mora plačati celoten znesek 
izrečene globe v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe. V primeru plačila globe pred pravnomočnostjo 
odločbe, zahteva za sodno varstvo ni dovoljena. 
 
Pod pogoji in v skladu s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje prekrškovnega organa, lahko kršitelj 
plača globo, stroške postopka in stroške negotovinskega plačila tudi z negotovinskim plačilnim 
sredstvom. 
 
 

                                           

 

 

                ribiški inšpektor 

 

                                                                                  

 

 

 

Priloge: - položnica za plačilo sodne takse 

     - položnica za plačilo globe 

 

Vročiti: naslovnik z vročilnico  


