
 1 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO 

Območna enota Koper 

Belveder 4a,  6000 Koper T: 05 669 39 33 

 F: 05 669 39 46  

 E: Koper.irskgh@gov.si 

 www.mko.gov.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODLOČBA O PREKRŠKU 

 

Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje, Območna enota Koper, Belveder 4a, Koper, pooblaščena 
uradna oseba         po uradni dolžnosti na podlagi drugega odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 21/13, 111/13 v nadaljevanju ZP-1) v postopku o prekršku zoper 
kršiteljici pravno osebo           s sedežem       in odgovorno osebo           , zaradi prekrškov po 9. in 
19. tč. prvega odstavka 17. člena   Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Ur.l. 
RS, št. 2/2013) 

 

o d l o č a: 

 

Kršiteljici : 
1. pravna oseba                  , s sedežem                  , matična številka  

 

je odgovorna, 

 

da je odgovorna oseba               pri opravljanju dejavnosti pravne osebe, ki je bila pooblaščena 
opravljati delo poslovnega svetovanja v imenu, za račun  in korist pravne osebe,  

 

a) dne 23.10.2015 v Piranu kupila ribiške proizvode v prvi prodaji (trgovski dokument št. 42/15, datum 
prodaje 23.10.2015) kljub temu, da družba ni vpisana v evidenco registriranih kupcev, ki jo vodi 
ministrstvo pristojno za ribištvo, s čimer je pravna oseba kršila 1. odstavek 8. člena Uredbe o 
spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Ur.l. RS, št. 2/2013) in s tem storila prekršek po 9. 
tč. prvega odstavka 17. člena iste uredbe; 

 

b) da v istih časovnih in krajevnih okoliščinah kot pod tč. 1.a/ trgovskega dokument št. 42/15, datum 
prodaje 23.10.2015, ni v 48 urah po prvi prodaji predložila ministrstvu pristojnem za ribištvo, s čimer 
je pravna oseba kršila 2. odstavek 10. čl. Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov 
(Ur.l. RS, št. 2/2013) in s tem storila prekršek po 19. tč. prvega odstavka 17. člena iste uredbe; 

 

2. odgovorna oseba             , EMŠO                , državljanstvo RS, stanujoča               , zaposlena        

kot poslovni svetovalec pravne osebe,  

 

 

 

 

je odgovorna, 

 

 

Številka: 710-1627/2015-08 

Datum: 24.11.2015 
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da kot odgovorna oseba pri opravljanju dejavnosti pravne osebe            ,            , ki je bila pooblaščen 
opravljati delo poslovnega svetovanja v imenu, za račun in korist pravne osebe  

 

a) dne 23.10.2015 v Piranu kupila ribiške proizvode v prvi prodaji (trgovski dokument št. 42/15, datum 
prodaje 23.10.2015) kljub temu, da družba ni vpisana v evidenco registriranih kupcev, ki jo vodi 
ministrstvo pristojno za ribištvo, s čimer je kršila 1. odstavek 8. člena Uredbe o spremljanju ulova in 
prodaji ribiških proizvodov (Ur.l. RS, št. 2/2013) in s tem storila prekršek po 9. tč. prvega odstavka 
17. člena iste uredbe; 

 

b) da v istih časovnih in krajevnih okoliščinah kot pod tč. 1.a/ trgovskega dokument št. 42/15, datum 
prodaje 23.10.2015, ni v 48 urah po prvi prodaji predložila ministrstvu pristojnem za ribištvo, s čimer 
je kršila 2. odstavek 10. čl. Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Ur.l. RS, št. 
2/2013) in s tem storila prekršek po 19. tč. prvega odstavka 17. člena iste uredbe; 

 

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških 
proizvodov (Ur.l. RS, št. 2/2013) (v zvezi s tretjim odstavkom 52. člena) in prvim odstavkom 27. člena 
ZP-1 se 

 

d o l o č i  

 

pravni osebi                  za prekršek  

pod tč. 1.a/ globa     1200 eurov, 

pod tč. 1.b/   opomin; 

 

odgovorni osebi           za prekršek 

pod tč. 2.a/ globa    420 eurov, 

pod tč. 2.b/             opomin. 

 

Nato se na podlagi drugega odstavka 27. člena ZP-1 

 

i z r e č e 

 

pravni osebi                  globa 1200 eurov in opomin in 

 

odgovorni osebi                globa 420 eurov in opomin. 

 
Kršiteljici morata plačati celoten znesek izrečene globe v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe na 
podračun št. 0110 0845 0047 072, ref. 11 sklic 23361-7120010-21914171 – pravna oseba, oz. na 
transakcijski račun št. 0110 0845 0047 072, ref. 11 sklic 23361-7120010-21914195 – odgovorna 
oseba oz. po priloženem plačilnem nalogu, lahko pa v tem roku predlaga plačilo globe v obrokih. 
Če pravna oseba v določenem roku globe ne bo plačala, se izterja prisilno. Kršiteljica odgovorna 
oseba, ki zaradi premoženjskega stanja ali svojih možnosti za plačilo ne more plačati globe, lahko 
najkasneje v osmih dneh po poteku roka za plačilo globe sodišču prek prekrškovnega organa 
predlaga, da se globa nadomesti z opravo določenih nalog v splošno korist ali v korist samoupravne 
lokalne skupnosti, sicer se prisilno izterja. 

 
Kršiteljici morata plačati sodno takso, in sicer  pravna oseba v višini 150 eurov in odgovorna oseba 
v višini 72 eurov v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe na podračun št. SI 56 0110 0845 0048 527 
z referenco SI 11 23361-7120087- 21914171 - pravna oseba  oz. SI 56 0110 0845 0048 527 z 
referenco SI 11 23361-7120087- 21914195 - odgovorna oseba oz. priloženi položnici, ali v tem 
roku predlagati plačilo sodne takse v obrokih, sicer se prisilno izterja. Kršiteljici morata plačati tudi 
druge stroške postopka iz prvega odstavka 143. člena ZP-1, če bodo ti priglašeni po izdaji odločbe. 

 



 3 

 

O b r a z l o ž i t e v 
 

Zastopniku pravne osebe in kršiteljici odgovorni osebi, ki se ob ugotovitvi oz. obravnavanju prekrška 
nista mogla izjaviti o prekršku, je prekrškovni organ poslal obvestilo, da se lahko pisno izjavita o 
dejstvih oz. okoliščinah prekrška v petih dneh od prejema obvestila. Poučena sta bila, da nista dolžna 
tega storiti, če se bosta izjavila, pa nista dolžna izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje, ter morata 
navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist oz. v korist pravne osebe, ker jih sicer v postopku o 
prekršku pravna oseba in odgovorna oseba ne bosta mogla več uveljavljati. Obvestilo je bilo vročeno 
tako pravni kot odgovorni osebi dne 16.11.2015. 

 

Zastopnik pravne osebe je v pisni izjavi navedel, da je do prekrška prišlo zaradi nesporazuma pri 
nabavi rib. Glavni kuhar, ki navadno nabavlja ribo, je bil na mesečnemu dopustu, direktorica družbe 
pa odsotna zaradi bolezni. Gospodarski ribič                je svežo ribo ponudil možu odsotne direktorice  
t.j.           , le-ta pa jo je nič slabega misleč vzel. Pri storitvi je bila izdana dobavnica in račun. Pri 
nakupu              ni omenil, da ribo prodaja kot ribič, sami pa navedenega žal niso preverili. 

 

Kršiteljica odgovorna oseba pisne izjave ni podala v predpisanem roku. Se je pa v dopisu za 
posredovanje podatkov o odgovorni osebi z dne 11.11.2015 in 16.11.2015 opredelila tudi do 
storjenega prekrška. V navedenem dopisu izjavlja, da je storjeni prekršek izključno v njeni domeni 
t.j., da je v odsotnosti direktorice družbe sama nabavila ribo od            , saj naj bi bila cena ugodna. 
V dopisu tudi priznava, da je bila s strani ribiškega inšpektorja predčasno že seznanjena s pogoji 
nakupa rib in ribiških proizvodov neposredno od ribičev, kar je pri nakupu očitno spregledala. Dopisu 
z dne 16.11.2015 priložil tudi kopijo trgovskega dokumenta št. 42/15 z dne 23.10.2015. 

 

Prekrškovni organ je na podlagi poizvedb, dne 28.10.2015 s strani Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, sektor za ribištvo, prejel dopis, da družba        s sedežem           ni v roku 48 

ur po opravljeni prvi prodaji, ministrstvu pristojnemu za ribištvo, predložila v vednost obvestila o prvi 

prodaji ribiških proizvodov št. 42/15 z dne 23.10.2015, kakor to določa 2. odstavek 10. člena Uredbe 

o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Ur.l. RS, št. 2/2013). Iz navedenega obvestila o 

prvi prodaji je razvidno, da je gospodarski ribič                        dne 23.10.2015 v Piranu navedeni 

družbi v prvi prodaji prodal 20 kg orad.  

 

Nadalje je prekrškovni organ po opravljenih dodatnih poizvedbah v uradnih evidencah, ki jih vodi 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sektor za ribištvo ugotovil, da gospodarska družba         

sploh ni vpisana v evidenco registriranih kupcev, ki jo vodi ministrstvo pristojno za ribištvo in kot taka 

sploh ne more kupovati ribe in ribiške proizvode neposredno od gospodarskega ribiča v prvi prodaji. 

S tem, ko je odkupila ribe od gospodarskega ribiča              je kršila 1. odstavek 8. člena Uredbe o 

spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Ur.l. RS, št. 2/2013). 

 

Po tako izvedenem postopku je prekrškovni organ ugotovil, da sta pravna in odgovorna oseba kršili 

določila 1. odst. 8. člena in določila 2. odstavka 10. člena Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških 

proizvodov (Ur.l. RS, št. 2/2013). 

 

S tem sta pravna oseba in odgovorna oseba uresničili pod tč. 1a in tč. 2a zakonske znake prekrška 
po 9. tč. prvega odstavka 17. člena Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Ur.l. 
RS, št. 2/2013) in po 9. tč. prvega odstavka v zvezi z tretjim odstavkom istega člena in uredbe, 

pod tč. 1b in tč. 2b zakonske znake prekrška po 19. tč. prvega odstavka 17. čl. Uredbe o spremljanju 
ulova in prodaji ribiških proizvodov (Ur.l. RS, št. 2/2013) in po 19. tč. prvega odstavka v zvezi z tretjim 
odstavkom istega člena in uredbe. 
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Za prvi prekršek je za pravno osebo predpisana globa od 1200 do 41000 eurov, za odgovorno osebo 
pravne osebe pa globa od 420 do 4100 eur, ki jima je bila izrečena v najnižji predpisani meri za ta 
prekršek (tretji odstavek 52. člena ZP-1). 

 

Za drugi prekršek je za pravno osebo predpisana globa od 1200 do 41000 eurov, za odgovorno osebo 
pravne osebe pa globa od 420 do 4100 eur. Prekrškovni organ je ob upoštevanju 2. odstavka 21. 
člena ZP-1 kršiteljicama za ta prekršek izrekel namesto globe opomin, ker je ugotovil, da je bila kopija 
trgovskega dokumenta o prvi prodaji ribiških proizvodov št. 42/15 z dne 23.10.2015 posredovana 
skupaj s podatki o odgovorni osebi, s tem pa sta storilca prekrška pred izdajo odločbe o prekršku 
izpolnila predpisano obveznost. Hkrati pa se storilca prekrška opozarja, da pri ponovitvi prekrška, pa 
čeprav bo storjen v enakih olajševalnih okoliščinah, takšna nadomestitev v izrečeni sankciji nujno ne 
bo več uporabljena. 

 

Na podlagi  8. točke prvega odstavka 143. člena v zvezi s prvim odstavkom 144. člena in drugim 
odstavkom 58. člena ZP-1 morata kršiteljici plačati sodno takso, ki je odmerjena na podlagi taksne 
tarife 8.1 Zakona o sodnih taksah, ki določa sodno takso za redni sodni postopek in sicer po tarifni 
številki 811 v višini 10 odstotkov zneska globe, ki znaša za pravno osebo 120 eurov in za odgovorno 
osebo 42 eurov ter po tarifni številki  8112 za opomin vsaka po 30 eurov. Kršiteljici morata plačati 
druge stroške postopka iz prvega odstavka 143. člena ZP-1, če bodo priglašeni po izdani odločbi o 
prekršku. 
  
PRAVNI POUK: Zoper odločbo o prekršku se lahko vloži zahteva za sodno varstvo v osmih dneh od 
vročitve odločbe pisno pri Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Območna 
enota Koper, Belveder 4a, Koper. 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.  
Kršiteljici, ki ne vložita zahteve za sodno varstvo zoper odločbo, plača samo polovico izrečene globe 
in sicer pravna oseba v višini 600 eurov in odgovorna oseba v višini 210 eurov,  če jo plačata v osmih 
dneh po pravnomočnosti, sicer mora plačati celoten znesek izrečene globe v 15 dneh od 
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 
kršiteljici plačata globo, stroške postopka in stroške negotovinskega plačila tudi z negotovinskim 
plačilnim sredstvom. 

 

 

 

 

         . 

                         Ribiški inšpektor 

 

Priloge: 

-  UPN za plačilo sodne takse 

- UPN za plačilo globe 

 

 

Vročeno: 

-  

- Arhiv, tu 


