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Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi 17. člena in četrtega odstavka 32. 
člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15 in 69/17; ZMR-2) objavlja

JAVNI POZIV
za prijavo k udeležbi pri organiziranem ribolovu zimskih jat cipljev 

v ribolovnih rezervatih v ribolovni sezoni 2021/22

1. Predmet javnega poziva

Minister, pristojen za ribištvo, poziva ribiče (imetnike veljavnega dovoljenja za gospodarski 
ribolov), da se organizirajo in vložijo vloge za izdajo posebnega dovoljenja za gospodarski 
ribolov za sodelovanje pri organiziranem ribolovu zimskih jat cipljev (Liza aurata) in drugih vrst 
pridnenih rib, ki se z njimi pojavljajo istočasno (v nadaljevanju: posebno dovoljenje) na obrazcu, 
ki je priloga 2 Pravilnika o dovoljenju in posebnem dovoljenju za gospodarski ribolov (Uradni list 
RS, št. 90/2015) in tudi priloga 1 tega javnega poziva. 

Ribolov zimskih jat cipljev poteka v portoroškem in strunjanskem ribolovnem rezervatu v času 
od 1. decembra 2021 do 30. aprila 2022.

2. Upravičenci in vsebina vloge

K organiziranemu ribolovu se lahko prijavijo imetniki veljavnega dovoljenja za gospodarski 
ribolov z vlogo na predpisanem obrazcu iz priloge 1 tega poziva. Dovoljenje za gospodarski 
ribolov se mora nanašati na ribiško plovilo, s katerim se vlagatelj prijavlja k organiziranemu 
ribolovu zimskih jat cipljev. 

Ribiško plovilo, s katerim se vlagatelj prijavlja k organiziranemu ribolovu je moralo biti aktivno v 
zadnjem koledarskem letu pred oddajo vloge na javni poziv. Aktivnost ribiškega plovila se meri 
s številom oddanih ladijskih dnevnikov in iztovorjeno količino rib. Pogoja za sodelovanje v 
organiziranem ribolovu sta:

- oddanih vsaj 50 ladijskih dnevnikov v obdobju preteklega koledarskega leta za plovilo, s 
katerim se vlagatelj prijavlja k organiziranemu ribolovu zimskih jat cipljev in 

- dosežena vsaj četrtina povprečnega letnega iztovora glede na uporabljeno ribolovno 
orodje s  plovilom, s katerim se vlagatelj  prijavlja k organiziranemu ribolovu zimskih jat 
cipljev.

Vlagatelj mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do države. Izpolnjevanje obveznosti do 
države pomeni, da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti do države ne presega 50 EUR ali 
več na dan prejema vloge na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: 
MKGP). Glede davkov in prispevkov mora vlagatelj vlogi priložiti originalno dokazilo pristojnega 
organa (Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS)), da ima poravnane davke in prispevke, 
določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni glede na datum vložitve ali pisno izjavo 
(pooblastilo), da lahko MKGP sam pridobi te podatke od pristojnega organa (FURS). MKGP 



pridobi podatke o poravnanih finančnih obveznostih vlagatelja do države od FURS na dan 
prejema vloge. Pooblastilo je priloga 2 tega javnega poziva. 

3. Pogoji izvajanja ribolova 

Organiziran ribolov zimskih jat cipljev in drugih vrst pridnenih rib je dolgoletna tradicija, za 
ohranjanje katere je nujna primerno organizirana skupina ribičev, ki ima svojega vodjo. 

Organiziranega ribolova se ne sme izvajati bližje kot 150 m od objektov namenjenih gojitvi 
morskih organizmov.

Navzočnost potapljača pri izvajanju organiziranega ribolova ni dovoljena. 

Udeleženec organiziranega ribolova pride na izlov s svojim plovilom, za katero je bilo izdano 
posebno dovoljenje. Posebno dovoljenje mora biti ves čas izlova na plovilu.

Ulov se tehta in pošiljke označi v skladu z Uredbo o spremljanju ulova in prodaji ribiških 
proizvodov (Uradni list RS, št. 38/16 in 197/20).

Poveljniki vseh ribiških plovil z izdanim posebnim dovoljenjem morajo pri izpolnjevanju ladijskih 
dnevnikov pod opombe vpisati: »izlov cipljev«, kadar se ribolov izvaja v skladu s posebnim 
dovoljenjem. Izpolnjevanje ladijskih dnevnikov poteka po delitvi ulova oziroma pred iztovorom 
ulova. Vsak udeleženec ribolova izpolni in odda svoj ladijski dnevnik, na katerem navede vrste 
in količine morskih organizmov, ki so mu po delitvi ulova dodeljene. 

Dovoljena ribolovna orodja

Za ribolov cipljev je dovoljena uporaba do največ 8 kilometrov dolžine različnih stoječih mrež 
(enoslojnih in trislojnih). Lokacije mrež morajo biti označene v skladu s 1.odstavkom 7. člena 
Pravilnika o podrobnem označevanju ribolovnih orodij in zagotavljanju trajnostne rabe rib 
(Uradni list RS, št. 87/08 in 11/10) ne glede na oddaljenost od obale.

Pogostost posameznih izlovov

Ribolov se izvaja v okviru organiziranega ribolova, ki ga vodi vodja ribolova. Pogostost 
posameznih ribolovov določi vodja ribolova, vendar največ 10 ribolovov. Ribolov pomeni vsaka 
uporaba ribolovnega orodja v ribolovnem rezervatu. 

4. Določitev vodje ribolova

Vodjo ribolova določijo imetniki posebnega dovoljenja za sodelovanje pri ribolovu zimskih jat 
cipljev, na prvem organizacijskem sestanku, ki ga organizira Zavod za ribištvo Slovenije –
izvajalec javne službe svetovanja v ribištvu. Vodja ribolova je tisti, ki na prvem organizacijskem 
sestanku dobi večino glasov prisotnih imetnikov posebnega dovoljenja za sodelovanje pri 
ribolovu zimskih jat cipljev. MKGP se z zapisnikom obvesti o vodji ribolova, nato MKGP izda 
sklep o imenovanju vodje.

5. Naloge vodje ribolova

Naloge vodje ribolova so: 
- določanje točnega časa, kraja in načina opravljanja posameznega ribolova v skladu s 

pogoji tega javnega poziva;



- sprotno in  predhodno obveščanje Zavoda za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: ZZRS), 
inšpektorja, pristojnega  za morsko ribištvo, Uprave Republike Slovenije za pomorstvo 
ter pomorske policije o seznamu plovil, udeleženih pri iskanju ribjih jat in pri 
posameznih ribolovih ter o kraju  izvedbe posameznih ribolovov. Pri tem mora ZZRS in 
inšpektorja, pristojnega za morsko ribištvo obvestiti najmanj 8 ur pred izvedbo 
posameznih ribolovov; 

- omogočiti strokovni službi ZZRS udeležbo pri ribolovnih aktivnostih ter zagotoviti 
ustrezno velik biološki vzorec vseh vrst ujetih rib iz vsakega posameznega ribolova in 
izročitev vzorca strokovni službi ZZRS; 

- priprava prodajne strategije izlovljenih rib v skladu s posebnimi dovoljenji, ki jo  
posreduje MKGP v 15. dneh po prejemu sklepa o imenovanju vodje ribolova; 

- vodenje zapisnika o vseh ribolovnih aktivnostih v okviru organiziranega ribolova v 
ribolovnih rezervatih, pri čemer se za ribolovno aktivnost šteje iskanje ribjih jat ter 
ribolov;

- po vsakem izvedenem ribolovu se zapisnik o iskanju in izvedenem ribolovu posreduje 
ZZRS, inšpektorju, pristojnemu za morsko ribištvo in v enem tednu po zaključenem 
ribolovu. Zapisnik mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

- točnem datumu in kraj ribolovne aktivnosti; 
- količini iztovorjenih rib po vrstah;
- seznam sodelujočih plovil;
- seznam sodelujočih ribičev,
- tipe in dimenzije uporabljenih ribolovnih orodij. 

- zaključno poročilo s podatki o vseh ribolovnih aktivnostih se posreduje MKGP, ZZRS in 
inšpektorju, pristojnemu za morsko ribištvo 15 dni po zaključenem ribolovu zimskih jat 
cipljev.

6. Obveznosti upravičencev

Na prvem sestanku mora biti sprejet dogovor o pravilih ribolova, ki velja za vse imetnike 
posebnega dovoljenja. Dogovor je sestavni del zapisnika prvega sestanka skupine za ribolov
cipljev. Upravičenci skupinskih ribolovov morajo upoštevati dogovor o pravilih ribolova cipljev, 
kar potrdijo s svojim podpisom na prvem organizacijskem sestanku skupaj z vodjo ribolova. 
Imetniki posebnega dovoljenja lahko lovijo le v organizirani skupini pod vodstvom vodje ribolova 
in ne kot posamezniki.

Ob nespoštovanju tega dogovora in nalog vodje ribolova oziroma ostalih ugotovljenih kršitvah 
ribolova se posebno dovoljenje v skladu z 18. členom ZMR-2 lahko prekliče. V kolikor ribolov ne 
poteka v skladu s pravili in v skladu z izdanim posebnim dovoljenjem za gospodarski ribolov 
lahko Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo prekine 
izvajanje ribolova. Ribiču, ki ne izvaja ribolova v skladu s pravili in v skladu z izdanim posebnim 
dovoljenjem za gospodarski ribolov, se lahko začasno prepove izvajanje ribolova. 

Vodja ribolova je odgovorna oseba za pravilno izvedbo ribolova in pravilno poročanje vseh 
udeležencev ribolova.

Vsaka prodaja morskih organizmov nad 30 kg mora biti zavedena na dokumentu o prvi prodaji 
in se lahko vrši zgolj registriranemu kupcu, v skladu z  Uredbo o spremljanju ulova in prodaji 
ribiških proizvodov (Uradni list RS, št. 38/16 in 197/20). 

Ribolova se lahko udeležijo zgolj plovila z izdanim posebnim dovoljenjem za gospodarski 
ribolov. 

7. Rok za prijavo

Rok za prijavo na javni poziv je 8. oktober 2021. Prijave zbira MKGP, Sektor za ribištvo, 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 



Prijava se šteje za pravočasno, če je: 

- poslana z navadno pošto tako, da je dostavljena na MKGP do vključno 8. oktobra 2021; 
- poslana s priporočeno pošto do vključno 8. oktobra 2021, pri čemer se upošteva datum 

na poštnem žigu; 
- oddana v vložišče MKGP (glavna pisarna) do vključno 8. oktobra 2021. 

8. Rok za organiziranje ribolova

Ribolov zimskih jat cipljev se lahko začne po določitvi vodje ribolova, ki ga na podlagi predloga  
imetnikov posebnega dovoljenja, s sklepom določi minister, pristojen za ribištvo. 

  

  dr. Jože Podgoršek
            minister
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