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Številka: XXXXXX 
Datum: 16.03.2015 
 

ODLOČBA O PREKRŠKU 

 

 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, Območna enota Koper, Belveder 4a, 
Koper po pooblaščeni uradni osebi       po prispeli prijavi, na podlagi 2. odstavka 51. člena in 46. 
člena Zakona o prekrških (ZP-1) v postopku za prekrške zoper kršitelja          zaradi prekrška po 
drugem odstavku 20.člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS 115/2006) v nadaljevanju 
ZMR-2 v povezavi s petim odstavkom 7.člena Pravilnika o podrobnem označevanju ribolovnih orodij 
in zagotavljanju trajnostne rabe rib (Ur.list RS 87/08 in 11/10) v nadaljevanju Pravilnika, 

 

odloča: 

 
kršitelj, 

 

 

kršitelj je dne 27.2.2015, v dopoldanskem času imel položene stoječe mreže nepravilno označene in 
sicer na poziciji 45°33’268’’, 13°41’090’’ (prvi signal) in 45°33’227’’ 13°40’750’’ (drugi signal), 

zgornja zastavica na jamboru je bila rdeče barve s čemer je kršil drugi odstavek 20.člena ZMR-2 v 
povezavi s petim odstavkom 7.člena Pravilnika, 

 

ter se mu na podlagi 1.odstavka 51.člena Zakona o morskem ribištvu v zvezi z 21. členom ZP-1  

 

i z r e č e 

 

OPOMIN. 

 

Kršitelj je dolžan plačati sodno takso, po pravnomočnosti odločbe po priloženem pozivu za plačilo 
sodne takse in UPN-jem 

 

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 in navede vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih 
sicer v postopku ne bo mogel več uveljavljati. Obvestilo in pouk kršitelju, da se izjavi o dejstvih 
oziroma okoliščinah prekrška je kršitelj prejel dne 06.03.2015 ter v predpisanem roku podal pisno 
izjavo. V izjavi kršitelj navaja, da prekršek ni storil namerno. Sam naj ne bi vedel, da oznaka ni 
pravilna. Za morebiten prekršek pa se opravičuje ter bo v bodoče na oznake bolj pozoren. 
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Prekrškovni organ je svojo odločitev sprejel na podlagi telefonske prijave, osebne zaznave, in pisne 
izjave kršitelja. 

 

Dne 27. 2. 2015 je ribiškega inšpektorja po telefonu občan obvestil in s tem podal prijavo, da se v 
morju nahajajo nepravilno označena ribolovna orodja in sicer, da je zgornja zastavica  enega izmed 
položenih ribolovnih orodij rdeče barve. Inšpektor je pri rednem nadzoru istega dne v dopoldanskem 
času na poziciji 45°33’268’’, 13°41’090’’ (prvi signal) in 45°33’227’’, 13°40’750’’ (drugi signal) opazil 
položene mreže, kjer je zgornja zastavica na jamboru bila rdeče barve. Oznaka plovila na plovku, pa 
je bila  XXXX.   

 

Po tako izvedenem postopku je prekrškovni organ ugotovil, da je kršitelj              svoje mreže 
nepravilno označil. 

 

           je kršil drugi odstavek 20. člena ZMR-2 in je s tem storil prekršek po 20. točki prvega odstavka 
51. člena istega Zakona. Inšpektor je ob upoštevanju 21. člena ZP-1 kršitelju izrekel opomin, ker je 
ugotovil, da je prekršek storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega. Hkrati 
pa inšpektor kršitelja opozarja, da pri ponovitvi prekrška, pa čeprav bo storjen v enakih okoliščinah, 
takšna nadomestitev v izrečeni sankciji nujno ne bo več uporabljena.   

 

POUK O PRAVICI DO PRAVNEGA SREDSTVA: Zoper odločbo o prekršku lahko vloži kršitelj, 
zakoniti zastopnik oziroma zagovornik zahtevo za sodno varstvo v osmih dneh od vročitve odločbe 
o prekršku, pisno pri prekrškovnem organu, ki je izdal odločbo o prekršku. Zahteva se 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. O zahtevi za sodno varstvo bo najprej 
odločal prekrškovni organ v skladu s 5. odstavkom 63. člena ZP-1. Če prekrškovni organ odločbe o 
prekršku ne bo odpravil in ustavil postopka, ali jo nadomestil z novo odločbo, bo zahtevo za sodno 
varstvo na podlagi 7. odstavka 63. člena ZP-1 posredoval v odločitev krajevno pristojnemu sodišču 
prve stopnje, ki je pristojno za odločanje o prekršku po določbah rednega sodnega postopka.   

OPOZORILO: Če bo sodišče v rednem sodnem postopku na podlagi dopolnjenega dokaznega 
postopka dejansko stanje ugotovilo drugače, kakor prekrškovni organ, glede pravne opredelitve 
prekrška in glede izrečene sankcije ni vezano na odločitev prekrškovnega organa. 

 

 

                                                                                                             ribiški inšpektor 

Vročiti: 

– Kršitelju (osebno z vročilnico) 

– dokumentarno gradivo 
 
 
 
 
 


