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Številka: XXXXXXX 
Datum: 21.05.2015 
 

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) v postopku o prekršku zoper kršiteljici pravno osebo            , in 
odgovorno osebo            , zaradi prekrška 2. odstavku 20. člena Zakona o  morskem ribištvu  (Uradni 
list RS, št. 115/2006, v nadaljevanju: ZMR-2) v povezavi s petim odstavkom 7. člena Pravilnika o 
podrobnem označevanju ribolovnih orodij in trajnostne rabe rib (Ur.list RS 87/08 in 11/10) 

 

 

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 12.05.2015 ob 8:50 uri položila 
stoječe mreže izven Pirana, pri tem pa ni upoštevala dovoljene barve oz. vrstni red postavljenih barv 
na zastavicah za označevanje ribiških mrež. Tako je svoje mreže označila s tremi zastavicami in 
sicer rdeča, črna, črna, pri čemer je zgornja zastavica bila rdeče barve, s čimer je pravna oseba 
kršila 2. odstavku 20. člena ZMR-2 v povezavi s petim odstavkom 7. člena Pravilnika in s tem storila 
prekršek po 20.točki 1.odstavka 51.člena istega Zakona, 
 
2. odgovorna oseba           , državljanstvo R.Slovenije,          , 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 12. 05. 2015 ob 8:50 uri položila stoječe mreže izven Pirana, pri tem pa ni 
upoštevala dovoljene barve oz. vrstni red postavljenih barv na zastavicah za označevanje ribiških 
mrež. Tako je svoje mreže označila s tremi zastavicami in sicer rdeča, črna, črna, pri čemer je zgornja 
zastavica bila rdeče barve, s čimer je pravna oseba kršila 2. odstavku 20. člena ZMR-2 v povezavi s 
petim odstavkom 7. člena Pravilnika in s tem storila prekršek po 20. točki 1. odstavka 51. člena istega 
Zakona  
 
ter se na podlagi 1. in 2. odstavka 51. člena ZMR-2 v zvezi  z 21. členom ZP-1 
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i z r e č e 
 
 
pravni osebi                                                                                                  opomin in 
odgovorni osebi                                                                                                opomin. 

 
Kršiteljici pravna in odgovorna oseba morata plačati sodno takso, ki bo odmerjena po 
pravnomočnosti odločbe z nalogom za plačilo sodne takse 

                                 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

 

Pravni osebi 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 18. 5. 2015, odgovorni osebi dne 18. 5. 2015. Tako pravna kot odgovorna 
oseba sta v predpisanem roku podali svoji izjavi. V izjavi obe navajata, da tako označitev uporabljajo 
predvsem za orientacijo kočarjev, za boljšo vidljivost in pregled na morju. Na plovilu ima večkrat 
prerezane mreže v katere se zataknejo pušče za lov kalamarov in sip. S tem ima stroške. Trnkaši bi 
se morali zavedat, da je ta rdeča zastavica smer, kamor gre mreža in pri tem nebi prihajalo do trganja. 

 

Prekrškovni organ je svojo odločitev sprejel na podlagi prijave ter izjave kršiteljice – pravne osebe in 
odgovorne osebe. 

 
Dne 12. 05. 2015, je ribiški inšpektor opravljal redni nadzor na morju s službenim plovilom PI-550. 
Ob 8:50 uri ga je po telefonu poklical občan, ki se je predstavil kot športni ribič in povedal, da so 
izven Pirana postavljene ribiške mreže katere so označene z rdečo zastavico. Inšpektor mu razloži, 
da gre za prekršek le v primeru, če je zgornja zastavica na jamborju rdeča. Občan je vztrajal, da je 
signal neprimeren in da zahteva ukrepanje. Inšpektor je odplul v smeri Pirana ter na poziciji 45 31 
644 N in 13 32 732 E opazil signal ribolovne mreže. Signal je bil sestavljen iz treh zastavic, pri čemer 
je zaporedje zastavic od zgoraj proti doli sledilo: rdeča, črna, črna. Med črnima zastavicama je bil 
radar deflektor. Pri pregledu plovka zastavice je bilo ugotovljeno, da omenjeni signal in mreža 
pripadata plovilu      , katerega upravlja podjetje         Po oddanih ladijskih dnevnikih pa, da je poveljnik                 
Oznaka mreže je bila fotografirana.  
 

S tem sta pravna oseba in odgovorna oseba uresničili zakonske znake prekrška po 32. odstavku 20. 
člena ZMR-2 v povezavi s petim odstavkom 7. Pravilnika. Za ta prekršek je za pravno osebo 
predpisana globa od 420 do 41.000 eurov, za odgovorno osebo pravne osebe pa globa od 420 do 
4.100 eurov.  

 

Prekrškovni organ je ob upoštevanju 1. odstavka 21. člena ZP-1 kršiteljicama izrekel namesto globe 
opomin, ker je ugotovil, da je prekršek storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno 
lahkega, hkrati opozarja, da pri ponovitvi prekrška, pa čeprav bo storjen v enakih okoliščinah, takšna 
nadomestitev v izrečeni sankciji nujno ne bo več uporabljena. 

 
Kršiteljici pravna in odgovorna oseba morata na podlagi 1. odstavka 143. člena v zvezi s 1. 
odstavkom 144. člena in 2. odstavkom 58. člena ZP-1 plačati sodno takso, ki bo odmerjena po 
pravnomočnosti odločbe z nalogom za plačilo sodne takse. 

 

 

PRAVNI POUK: Zoper odločbo o prekršku lahko vložita kršiteljici, zakoniti zastopnik oziroma 
zagovornik zahtevo za sodno varstvo v osmih dneh od vročitve odločbe o prekršku, pisno pri (naziv 
in naslov prekrškovnega organa) …. Zahteva se pošlje po pošti ali izroči neposredno v treh izvodih 
in velja za pravočasno, če je oddana zadnji dan roka za vložitev zahteve priporočeno po pošti ali 
neposredno pri organu.  
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ribiški inšpektor 

 

 

 

 

Vročiti: 
 

- Arhiv, tu 


