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ODLOČBA O PREKRŠKU 

 

 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, 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 kršitelja samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljevanju podjetnik), 
zaradi prekrška po 8. tč. prvega odstavka 17. člena Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških 
proizvodov (Ur. l. RS, št. 2/13)   

 

o d l o č a: 

 
podjetnik              , sedež dejavnosti v                    ulica  matična št.,  

 

je odgovoren, 

 

ker je dne 23.10.2015 v Piranu, kot oseba, ki izvaja gospodarski ribolov (ribič), v prvi prodaji prodal 
ribiške proizvode (trgovski dokument št. 42/15 z dne 23.10.2015) gospodarski družbi            , ki ni 
vpisana v evidenco registriranih kupcev, ki jo vodi ministrstvo pristojno za ribištvo, s čimer je kršil 1. 
odstavek 7. čl. Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Ur.l. RS, št. 2/2013) in s tem 
storil prekršek po 8. tč. prvega odstavka 17. člena iste uredbe. 

 

Kršitelju se na podlagi prvega in drugega odstavka 17. člena Uredbe o spremljanju ulova in prodaji 
ribiških proizvodov (Ur. l. RS, št. 2/13) v zvezi s prvim odstavkom 21. člena ZP-1  

 

 

i z r e č e 

 

opomin. 
 
Kršitelj morata plačati sodno takso v višini 30 eurov v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe na 
podračun št. SI 56 0110 0845 0048 527 z referenco SI 11 23361-7120087- 21957505 oz. priloženi 
položnici, ali v tem roku predlagati plačilo sodne takse v obrokih, sicer se prisilno izterja. Kršitelj 
morata plačati tudi druge stroške postopka iz prvega odstavka 143. člena ZP-1, če bodo ti priglašeni 
po izdaji odločbe. 
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O b r a z l o ž i t e v 
 

 

Kršitelju, ki se ob ugotovitvi oz. obravnavanju prekrška ni mogel izjaviti o prekršku, je prekrškovni 
organ poslal obvestilo, da se lahko pisno izjavi o dejstvih oz. okoliščinah prekrška v petih dneh od 
prejema obvestila. Poučen je bil, da ni dolžan tega storiti, če se bo izjavil, pa ni dolžan izpovedati 
zoper sebe ali svoje bližnje, ter mora navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v 
postopku o prekršku ne bo mogel več uveljavljati. Obvestilo je bilo samostojnemu podjetniku 
posamezniku vročeno dne 14.11.2015. 

 

Kršitelj je v pisni izjavi navedel, da je skladno s tretjim odstavkom 10. člena Uredbe o spremljanju 
ulova in prodaji ribiških proizvodov (Ur. l. RS, št. 2/13) skupaj z ladijskim dnevnikom št. 047487 v 
predpisanem roku s trgovskim dokumentom št. 42/15 izpolnil svoje dolžnosti glede prodaje rib, saj je 
oba dokumenta oddal v zbirnem mestu zbiranja predpisanih dokumentov v Akvariju Piran. 

V izjavi tudi navaja, da ne razume kaj mu ribiški inšpektor očita in za kaj ga želi kaznovati. Nadalje 
navaja, da ribe ni »prodajal na črno«, saj je oddal ustrezen trgovski dokument v skladu z Uredbe o 
spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov. 

Poleg navedenega meni, da bi ribiški inšpektor moral najprej opozoriti              , da se mora vpisati v 
evidenco registriranih kupcev pri MKGP in da je dolžen svoj izvod obvestila poslati na pristojen organ 
v roku in če tega ne bi izpolnil nato njega kaznovati za prekršek. 

 

Prekrškovni organ je na podlagi trgovskega dokument o prvi prodaji št. 42/15 z dne 23.10.2015, 

oddanega skladno z določili 2. odstavka 10. člena Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških 

proizvodov (Ur.l. RS, št. 2/2013) opravil poizvedbo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, Sektor za lovstvo in ribištvo in bil dne 10.11.2015 obveščen, da družba          s sedežem         

, ni vpisana v evidenco registriranih kupcev, ki jo vodi ministrstvo pristojno za ribištvo, prav tako s 

strani omenjene družbe na pristojno ministrstvo ni bila posredovana nobena vloga za vpis v seznam 

registriranih kupcev. 

Iz navedenega trgovskega dokumenta o prvi prodaji izhaja, da je gospodarski ribič                iz     družbi               

, dne 23.10.2015 v Piranu, v prvi prodaji prodal ribiške proizvode lastnega ulova in sicer 20 kg orad. 

Z navedenim je kršil 1. odstavek 7. člena Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov 

(Ur.l. RS, št. 2/2013), ki predpisuje, da oseba, ki izvaja gospodarski ribolov (ribič), lahko v prvi prodaji 

proda ribiške proizvode v skladu s 1. odstavkom 59. člena Uredbe 1224/2009/ES le registriranemu 

kupcu, na dražbenem centru ali odobreni organizaciji proizvajalcev. 

Skladno z navedeno uredbo, so registrirani kupci pravne ali fizične osebe, ki imajo obrate, registrirane 

ali odobrene s strani organa pristojnega za veterino, ali drugi gospodarski subjekti, ki so vpisani v 

evidenco registriranih kupcev pri ministrstvu, pristojnem za ribištvo ali odobrene organizacije 

proizvajalcev na področju ribištva.  

Ribiški inšpektor, IRSKGLR OE Koper, redno opravlja preglede restavracij, med drugim tudi v            v  

in posledično pozna dejavnost družbe t.j. ukvarjanje z gostinstvom in turizmom, kakor je navedeno 

tudi v poslovnem registru Slovenije. Kot gostinski obrat ne zapade pod obrate registrirane ali 

odobrene s strani organa pristojnega za veterino, ne opravlja dejavnosti dražbenega centra in prav 

tako ni odobrena organizacija proizvajalcev t.j. ribičev. Za potrebe prve prodaje/odkupa bi se moral 

skladno  1. odstavkom 8. člena  Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Ur.l. RS, 

št. 2/2013) vpisati v evidenco registriranih kupcev, za kar mu ministrstvo pristojno za ribištvo izda 

ustrezno odločbo, s katero se izkaže kot registrirani kupec. Na kupcu je, da se registrira, če želi 

opravljati prvi odkup ribiških proizvodov, oseba, ki izvaja gospodarski ribolov (ribič) pa je skladno s 1. 

odstavkom 7. člena Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Ur.l. RS, št. 2/2013) 

dolžan preveriti komu prodaja ribiške proizvode v prvi prodaji. 

S tem, ko je podjetnik v prvi prodaji prodal ribiške proizvode lastnega ulova neregistriranemu kupcu, 
je uresničil zakonske znake prekrška po 8. tč. prvega v povezavi z drugim odstavkom 17. člena  
Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Ur.l. RS, št. 2/2013). 
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Za navedeni prekršek je za samostojnega podjetnika posameznika predpisana globa od 420 do 
33000 eur. Prekrškovni organ je ob upoštevanju 1. odstavka 21. člena ZP-1 kršitelju izrekel namesto 
globe opomin, ker je ugotovil, da je bil prekršek storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo 
posebno lahkega in sicer je bil prekršek ugotovljen na podlagi kopije trgovskega dokumenta, ki ga je 
kršitelj ustrezno oddal skladno z veljavno zakonodajo. Obenem je prekrškovni organ upošteval, da je 
bila to s strani kršitelja, prva prodaja neregistriranemu kupcu. Kršitelja se opozarja, da pri ponovitvi 
prekrška, pa čeprav bo storjen v enakih 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 za pravno 
osebo po tarifni številki 8112 za opomin vsaka 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 Inšpektoratu 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.  
 
Pod pogoji in v skladu s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje prekrškovnega organa, lahko 
kršiteljici plačata stroške postopka in stroške negotovinskega plačila tudi z negotovinskim plačilnim 
sredstvom. 

 

 

 

 

 

 

         

                 Ribiški inšpektor 

 

 

 

Priloge: 

-  UPN za plačilo sodne takse 

 

 

 

Vročeno: 

-                                              ulica  

- Arhiv, tu 


