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Številka: 3420-17/2022/3
Datum: 13. 4. 2022

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi 17. člena, četrtega odstavka 19. člena 
in druge alineje četrtega odstavka 32. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 
115/06 in 76/15, 69/17 in 44/22) objavlja

JAVNI POZIV
za prijavo k ribolovu orad in drugih vrst rib, ki se prehranjujejo s školjkami, v objektih 

marikulture v ribolovni sezoni 2022

1. Predmet javnega poziva
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva imetnike veljavnega dovoljenja za 
gospodarski ribolov, da vložijo vloge za izdajo posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov 
orad (Sparus aurata) in drugih rib, ki se prehranjujejo s školjkami, zaradi preprečitve škod v 
objektih marikulture nosilcev vodnih pravic za rabo vode za gojenje morskih organizmov (v 
nadaljevanju: nosilec vodne pravice), bližje kot 150 m od objektov, namenjenih marikulturi (v 
nadaljevanju: posebno dovoljenje), z vlogo, ki je priloga 1 tega javnega poziva. 

Posebno dovoljenje velja le za ribolov znotraj objektov marikulture oziroma območij gojenja 
morskih organizmov (Debeli rtič, Strunjan, Sečovlje) in 150 m okrog njih proti morju tudi v tistih 
območjih, ki se nahajajo v portoroškem in strunjanskem ribolovnem rezervatu. 

Ribolov v teh območjih se lahko izvaja v času od 15. maja 2022 do 31. oktobra 2022. 

2. Upravičenci in vsebina vloge
Za izdajo posebnega dovoljenja se lahko prijavijo imetniki veljavnega dovoljenja za gospodarski 
ribolov s stoječimi zabodnimi mrežami (GNS), trislojnimi mrežami (GTR) oziroma sestavljenimi 
zabodnimi in zapletnimi mrežami (GTN) ter parangali (LLS), trnki (LHP) in vršami (FPO). 
Dovoljenje za gospodarski ribolov se mora nanašati na ribiško plovilo, s katerim se vlagatelj 
prijavlja za izdajo posebnega dovoljenja. Vsak vlagatelj se lahko prijavi samo z enim ribiškim 
plovilom.

Nosilci vodne pravice se lahko prijavijo le z ribiškim plovilom, ki ima dovoljenje za gospodarski 
ribolov.

Vlagatelji, ki niso nosilci vodnih pravic, morajo imeti v letu 2021 oddanih vsaj 50 ladijskih 
dnevnikov in imeti skupno vsaj 200 kg letnega iztovora z uporabo ribolovnih orodij iz prvega 
odstavka te točke  s plovilom, s katerim se prijavljajo.

Vsak 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, za kar mora vlagatelj vlogi priložiti dokazilo Finančne uprave Republike
Slovenije (v nadaljevanju: FURS), da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, 
ki ni starejše od 30 dni glede na datum vložitve, ali priložiti  pooblastilo, da lahko Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) samo pridobi te podatke od FURS. 
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MKGP pridobi podatke o poravnanih finančnih obveznostih vlagatelja do države od FURS na 
dan prejema vloge. Pooblastilo je priloga 2 tega javnega poziva. 

3. Izdaja posebnih dovoljenj, informiranje in zapisnik uvodnega sestanka
MKGP o izdanih posebnih dovoljenjih obvesti svetovalca za ribištvo pri Zavodu za ribištvo 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: svetovalec za ribištvo), inšpektorja, pristojnega za morsko 
ribištvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektor), in nosilce vodne pravice.

Svetovalec za ribištvo organizira uvodni sestanek, na katerem se imetniki posebnega dovoljenja 
in nosilci vodne pravice dogovorijo o soglasju nosilcev vodne pravice za izlov na parcelah, za 
katere imajo vodno pravico, o imenovanju vodje ribolova za posamezno območje gojenja 
morskih organizmov in o načinu izvajanja ribolova. Med nosilci posebnega dovoljenja določijo 
namestnike vodje ribolova za vsako območje gojenja morskih organizmov posebej. Zapisnik 
uvodnega sestanka se posreduje na inšpektorat in MKGP.

4. Naloge vodje ribolova
Vodja ribolova: 

- obvesti inšpektorja, svetovalca za ribištvo in vse imetnike posebnih dovoljenj  o pojavu 
večjih jat orad oziroma o pojavu škod v objektih marikulture ter določi datum izlova, vsaj 
12 ur pred izvedbo ribolova,

- določi točen čas, kraj in način izvedbe ribolova za posameznega nosilca posebnega 
dovoljenja,

- pred izvedbo ribolova obvesti Upravo Republike Slovenije za pomorstvo ter pomorsko 
policijo o seznamu plovil, udeleženih pri ribolovu,

- omogoči strokovni službi Zavoda za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: ZZRS) udeležbo 
pri ribolovnih aktivnostih ter zajem podatkov o ulovu (obdržane in zavržene količine po 
vrstah in meritve posameznih rib),

- celotni ulov razdeli med vse udeležence ribolova glede na tip uporabljenega 
ribolovnega orodja. 

5. Pogoji izvajanja ribolova 
Imetniki posebnega dovoljenja lahko izvajajo ribolov na posameznem objektu marikulture, če je 
bil ribolov inšpektorju najavljen vsaj 12 ur pred izvedbo ribolova. 

Imetnik posebnega dovoljenja lahko pride na ribolov le s plovilom, za katero je bilo izdano 
posebno dovoljenje. Posebno dovoljenje mora biti ves čas izlova na plovilu.

Imetnik posebnega dovoljenja lahko izvaja ribolov na posamezni parceli znotraj območja 
gojenja morskih organizmov le na podlagi vsakokratnega pisnega soglasja imetnika vodne 
pravice za to parcelo. 

Imetniki posebnega dovoljenja morajo pri izpolnjevanju ladijskih dnevnikov pod opombe vpisati: 
»izlov orad« in navesti območje gojenja morskih organizmov. Vsak udeleženec ribolova izpolni 
in odda svoj ladijski dnevnik, na katerem navede vrste in količine morskih organizmov.

Imetnik posebnega dovoljenja mora omogočiti strokovni službi ZZRS udeležbo pri ribolovnih 
aktivnostih ter zajem podatkov o ulovu (obdržane in zavržene količine po vrstah in meritve 
posameznih rib).

6. Dovoljena ribolovna orodja
Za ribolov s posebnim dovoljenjem je dovoljena le uporaba stoječih zabodnih mrež (GNS), 
trislojnih mrež (GTR) in sestavljenih zabodnih in zapletnih mrež (GTN), z velikostjo očes večjih 
od 84 mm (diagonala), ki so prilagojene ribolovu orad velikosti nad 20 cm. Dovoljena je uporaba 
parangalov (LLS) in trnkov (LHP), ki ne smejo imeti krivine manjše od 2 centimetrov, ter vrš 
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(FPO), ki so izdelane iz mreže s kvadratno odprtino, z diagonalo večjo od 84 mm. Lokacije 
ribolovnih orodij morajo biti označene v skladu s prvim, tretjim in četrtim 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. 

7.  Pogostost posameznih izlovov
Ribolov pomeni vsako uporabo ribolovnega orodja. Ribolov se v posameznem objektu gojenja 
morskih organizmov in 150 m okrog njega proti morju lahko izvaja po vsakokratnem obvestilu 
vodje ribolova o pojavu večjih jat orad oziroma pojavu škod na objektu gojenja morskih 
organizmov. Ribolov na posameznem gojitvenem območju lahko izvajajo imetniki posebnega 
dovoljenja in sicer z največ enim ribolovnim orodjem na plovilo. Sestava ulova mora biti taka, da 
predstavlja orada najmanj 70% mase ulova v kg, ter da predstavljajo osebki orade, večji od 
najmanjše tržne velikosti, vsaj 80% mase orade v kg. Najmanjšo tržno velikost, ki znaša 20 
centimetrov, določa Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za 
upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi 
Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L št. 409 z dne 
30.12.2006, str. 9, z vsemi spremembami). Če sestava ulova ne ustreza prej navedenim 
odstotkom, se naslednjega ribolova ne sme izvesti prej kot po 14 dneh.

8. Priprava poročila o izvedenem ribolovu
Vodja ribolova pripravi tedensko poročilo (ponedeljek – nedelja) o izvedenem ribolovu na 
posameznem gojitvenem območju morskih organizmov in o vseh aktivnostih v okviru ribolova. 
Vodja ribolova pripravi poročilo na podlagi podatkov iz ladijskih dnevnikov, ki mu jih posredujejo 
imetniki posebnega dovoljenja, in posreduje poročilo ZZRS, MKGP in inšpektorju do četrtka 
naslednjega tedna po zaključenem tedenskem obdobju ribolova.

Poročilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 
- sodelujoče imetnike posebnega dovoljenja;
- datum, navedbo gojitvenega območja in oznako parcele, za katero je izdano vodno 

dovoljenje;
- trajanje ribolova od - do;
- tipe in dimenzije uporabljenih ribolovnih orodij;
- količino ujetih, iztovorjenih in zavrženih rib po vrstah v kg.

9. Kršitve 
Ob ugotovljenih kršitvah ribolova se posebno dovoljenje v skladu z 18. členom Zakona o 
morskem ribištvu lahko prekliče. Inšpektor lahko v primeru, da ribolov ne poteka v skladu s tem 
javnim pozivom, s pravili, določenimi v zapisniku uvodnega sestanka iz 3. točke tega javnega 
poziva oziroma v skladu z izdanim posebnim dovoljenjem, prekine izvajanje ribolova. Ribiču, ki 
ne izvaja ribolova v skladu s pravili in v skladu z izdanim posebnim dovoljenjem, se lahko 
začasno prepove izvajanje ribolova na podlagi posebnega dovoljenja.

10. Rok za prijavo
Rok za prijavo na javni poziv je 29. april 2022. Prijave zbira MKGP, Sektor za ribištvo, Dunajska 
22, 1000 Ljubljana.

 dr. Jože Podgoršek
          minister
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