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Številka: 710-838/2015-6 
Datum: 14.07.2015 
 

ODLOČBA O PREKRŠKU 

 

 

 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, po pooblaščeni uradni osebi           , po 
uradni dolžnosti, na podlagi 2. odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 29/2011, v nadaljevanju: ZP-1) ter telefonske prijave gospodarskega ribiča v postopku o 
prekršku zoper kršiteljici pravno osebo               s sedežem v             in odgovorno osebo             , 
zaradi prekrška po 2. odstavku 20. člena Zakona o  morskem ribištvu  (Uradni list RS, št. 115/2006, 
v nadaljevanju: ZMR-2) v povezavi s 1. odstavkom 7. člena Pravilnika o podrobnem označevanju 
ribolovnih orodij (Ur. list RS 87/08 in 11/10, v nadaljevanju Pravilnika), 

 

 

o d l o č a: 

 

Kršiteljici : 

 
1. pravna oseba,  
 
ker je odgovorna oseba                      pri opravljanju dejavnosti pravne osebe,  ki je bila  pooblaščena 
opravljati delo odgovorne osebe in s tem izvajanja ribolova dne 2.6.2015 s stoječimi mrežami na 
poziciji 45º31’679’’N in 13º32’640’’E,  s položenimi stoječimi mrežami, katere signal ni bil v skladu s 
predpisi in sicer jambor signala je bil od gladine morja do vrha visok le 61,5 cm, s čimer je pravna 
oseba kršila 2. odstavek 20. člena ZMR-2, v povezavi s 1. odstavkom 7. člena Pravilnika in storila 
prekršek po 20. točki 1.odstavka 51.člena istega Zakona, 
 
2. odgovorna oseba                                                , državljanstvo R.Slovenije, stanujoč           , 
zaposlena pri,               je kot odgovorna oseba  pri opravljanju dejavnosti pravne osebe,            ki je 
bila pooblaščena opravljati delo zastopanja podjetja v njenem imenu v istih časovnih in krajevnih 
okoliščinah kot pod točko 1, opustila dolžno nadzorstvo in dne 2.6.2015 izvajal gospodarski ribolov 
s položenimi stoječimi mrežami, katere signal ni bil v skladu s predpisi in sicer jambor signala je bil 
od gladine morja do vrha visok le 61,5 cm, s čimer je odgovorna oseba kršila 2. odstavku 20. člena 
ZMR-2 in storila prekršek po 20.točki 1.odstavka 51.člena istega Zakona 
 

 

ter se  na podlagi 1. in 2. odstavka 51. člena ZMR v zvezi s 3. odstavkom 52. člena ZP-1 
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i z r e č e 

 

 

pravni osebi globa  420 eurov in 

odgovorni osebi globa 420 eurov. 

 
Kršiteljici morata plačati celoten znesek izrečene globe v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe na 
podračun št. SI56 0110 0845 0047 072, referenca za pravno osebo SI11 23361-7120010-21100949 
ter referenca za odgovorno osebo SI11 23361-7120010-21100987 (po priloženem UPN), lahko pa v 
tem roku predlagata plačilo globe v obrokih, sicer se izterja prisilno. Kršiteljica odgovorna oseba, 
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, pravna in odgovorna oseba morata plačati sodno takso, in sicer  pravna oseba v višini 42 
eurov in odgovorna oseba v višini 42 eurov v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe in sicer pravna 
oseba podračun št. SI56 0110 0845 0048 527 referenca SI11 23361-7120087-21100949 in 
odgovorna oseba  podračun št. SI56 0110 0845 0048 527 referenca SI11 23361-7120087-21100987 
(po priloženem UPN), 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. 

                                     

O b r a z l o ž i t e v 

 

Zastopniku pravne osebe in kršiteljici odgovorni osebi, ki se ob ugotovitvi oziroma obravnavanju 
prekrška nista mogla izjaviti o prekršku, je prekrškovni organ poslal obvestilo, da se lahko pisno 
izjavita o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška v petih dneh od prejema obvestila. Poučena sta bila, 
da nista dolžna tega storiti, če se bosta izjavila, pa nista dolžna izpovedovati zoper sebe ali svoje 
bližnje, ter morata navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist oziroma 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 pravni osebi dne 10.06.2015, odgovorni osebi dne 10.6.2015. Obe kršiteljici 
navajata v izjavi iste dokaze in sicer, da sta bili presenečeni nad tem, da je nekdo prijavil polog mrež 
na samotnem kraju, kjer okoli le teh ni bilo položenih drugih. Prav tako izjavljata, da jim nekdo 
namerno dela škodo na signalih, oziroma je eden signal bil zlomljen, medtem ko je bil drugi porezan 
na stiroporu in se je jambor pogreznil. Palica jambora naj bi bila skupaj s potopljenim delom visoka 
2 m. Prav tako naj bi po njihovih izjavah bilo postavljenih več signalov brez mrež .  

 

Prekrškovni organ je na podlagi lastne zaznave, telefonske prijave gospodarskega ribiča in pisne 
izjave tako pravne kot odgovorne osebe izvedel dokazni postopek. Dne 2.6.2015, je med 
opravljanjem redne kontrole na morju s službenim plovilom           ribiški inšpektor opazil izven Pirana 
oznako ribiške mreže, katera je bila neprimerne velikosti. Inšpektor je odplul do oznake na poziciji 
45º31’679’’N in 13º32’640’’E in ob 9:20 uri ugotovil, da gre za oznako na kateri je zapisana registrska 
št. plovila , oddaljena od obale 0,8 Nm. Pri izmeri višine jambora na katerem se je nahajala zastavica 
je bilo ugotovljeno, da je le ta visok 61,5 cm nad morsko gladino. Ob 11:15 uri inšpektor opravi 
telefonski pogovor z enim izmed gospodarskih ribičev in sicer glede zadeve, ki ni vezana za 
omenjeno ugotovitvijo inšpektorja, pri tem pa gospodarski ribič sam iniciativno poda prijavo, zoper 
nepravilno označeno ribiško mrežo in sicer označeno z oznakami na katerih je registracijska št. 
plovila . Pove, da oznaka ni vidna ker je premajhna. Prav tako pove, da je dne 31.5.2015 opravljal 
gospodarski ribolov in sicer polagal je stoječe mreže. Ko je svojo mrežo v večjem delu že položil je 
ugotovil, da je preblizu že položene stoječe mreže, katero pa predhodno ni zaznal zaradi nezadostno 
velikih oznak. Tako je moral svojo mrežo ponovno dvigniti in se premakniti na drugo lokacijo. Ob 
enem je prosil, da se zadeva uredi. Pravna in odgovorna oseba v svoji izjavi nista zanikali, da je bila 
omenjena mreža na poziciji 45º31’679’’N in 13º32’640’’E položena s strani odgovorne osebe. 
Inšpektor je signal mreže, ki ni ustrezal zakonskim predpisom tudi fotografiral. 

 

 

S tem sta pravna in odgovorna oseba uresničili zakonske znake prekrška zaradi prekrška po 
2.odstavku 20. člena ZMR-2, v povezavi s 1. odstavkom 7. člena Pravilnika,  Za prekršek je 
predpisana globa v razponu od 420 do 41.000 evrov za pravno ter od 420 do 4.100 evrov za 
odgovorno osebo.  
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Pri izreku sankcij (globe) je prekrškovni organ upošteval določbo tretjega odstavka 52. člena ZP-1 
ter kršiteljicama izrekel globo v najnižji predpisani meri globe.  
 
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 8111 v višini 10 odstotkov zneska globe, ki znaša za pravno osebo 42 eurov in za odgovorno 
osebo 42 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 Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Belveder 
4a, 6000 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, plačata samo polovico izrečene 
globe, in sicer pravna oseba v višini 210 eurov in odgovorna oseba v višini 210 eurov, če jo plačata 
v osmih dneh po pravnomočnosti, sicer morata plačati celoten znesek izrečene globe v 15 dneh po 
pravnomočnosti odločbe. V primeru plačila globe pred pravnomočnostjo odločbe, zahteva za sodno 
varstvo ni dovoljena. 
 

 

 

 

 

                           ribiški inšpektor   
 
 
 
Priloge: 

- Plačilni nalog za sodno takso – pravna oseba 
- Plačilni nalog za sodno takso – odgovorna oseba 

- UPN za plačilo globe 

- UPN za plačilo sodne takse 

 

 

Vročiti: 

-                                                     priporočeno s povratnico 

-                                      , priporočeno s povratnico 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


