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Številka:  710-10/2012-8 

Datum:  30. 1. 2012  

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo, Enota Ljubljana, lovska in ribiška inšpekcija, po pooblaščeni uradni osebi 
XXXXX, po uradni dolžnosti,  na podlagi 2. odstavka 51. člena in 21. člena Zakona o prekrških 
(ZP-1, Uradni list RS, št. 3/2007-UPB-4, 17/2008, 108/2009) izdaja v postopku za prekrške zoper 
kršitelja: XXXXX, zaradi prekrška po 1. točki, 1. odstavka, 77. člena Zakona o divjadi in lovstvu 
[ZDLov-1] (Uradni list RS, št.: 16/2004, 17/2008), naslednjo 

ODLOČBO  O PREKRŠKU 

 

Kršitelj: XXXXX, EMŠO: XXXXX, državljan Republike Slovenije, stanujoč: XXXXX, je dne 4. 1. 

2012, v lovišču XXXXX, v predelu XXXXX, spustil svojo psičko brez nadzora v prosto naravo. 

 

S tem je kršil določilo 1. odstavka 41. člena, ter storil prekršek po 2. točki, 1. odstavka, 77. člena 

ZDLov-1, za kar se mu, v skladu s 3. odstavkom 75. člena istega predpisa, v zvezi s 1. odstavkom 

21. člena Zakona o prekrških, izreče 

 

OPOMIN 

 

Kršitelj je zavezanec za plačilo sodne takse, zato mora, na podlagi določil 6. točke 1. odstavka 
143. člena ZP-1, v zvezi z 2. odstavkom 58. člena ZP -1, skladno z določili 3. člena Pravilnika o 
stroških postopka o prekršku ( Ur. list RS, št. 89/08), plačati stroške postopka, in sicer  

 

sodno takso v znesku 30  EUR (trideset evrov,  00/100) 

 

v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe o prekršku na transakcijski račun številka: 
011008450048527, model 11, sklic 23140-7120087- 12057474, oziroma   po priloženi položnici. 

Sodno takso je potrebno plačati v izrečeni višini, sicer bo prisilno izterjana. 

 

OBRAZLOŽITEV 

Dne 4. 1. 2012 je bil lovski inšpektor Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, enote 
Ljubljana, obveščen, da trije psi (nemški ovčar, črn mešanec in srednje velik mešanec s srednje 
dolgo dlako črno-rjave barve) v lovišču XXXXX, v predelu XXXXX, preganjajo divjad, torej se v 
prosti naravi očitno gibljejo brez nadzora. Priče so psičko črno rjave barve s srednje dolgo dlako 
uspele ujeti, inšpektor pa je odredil odvoz v zavetišče za domače živali Ljubljana, na naslovu 
Gmajnice 30, Ljubljana. V zavetišču je bilo ugotovljeno, da je psička Miša z mikročipom št.: 
XXXXX last XXXXX, stanujočega XXXXX. 

Z omenjenim dejanjem je kršitelj zaradi spuščanja psa brez nadzora v prosto naravo storil 
prekršek po 1. točki 1. odstavka 77. člena ZDLOv-1, za katerega je posamezniku zagrožena globa 
v višini 420 do 1200 evrov. 

Na podlagi 2. odstavka 55. člena ZP-1 je inšpektor kršitelja pozval, da lahko poda izjavo o 
prekršku. Kršitelj je izjavo podal v predpisanem roku, v njej pa navedel, da sta z očetom že dne 
3. 1. 2012, v popoldanskem času, opravljala gozdno sečnjo na parceli XXXXX, s seboj pa sta 



 

imela psičko Mišo, privezano s povodcem na drevo. Mimo sta se pripeljala dva motorista, psička 
se je pognala za njima in odtrgala karabin (zaponko, op. ur. os.) povodca. Ker psičke ni bilo nazaj 
na klic, sta jo z očetom pričela iskati in jo iskala do mraka, kršiteljev oče pa je z iskanjem 
nadaljeval še naslednji dan dopoldne. Popoldne so kršitelja poklicali iz zavetišča Ljubljana in ga 
obvestili, da je psička pri njih. Dodaja, da se kot študent veterine zaveda, da gibanje psov brez 
nadzora ni dovoljeno, poudarja pa, da do neljubega dogodka ne bi prišlo, če ne bi bilo dveh 
motoristov. Nadalje dodaja, da naproša prekrškovni organ, naj upošteva navedena dejstva in 
dejstvo, da je študent veterine, brez dohodkov ter, da je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da 
bi psičko našel. 

Stihijsko spuščanje psov v naravo brez nadzora lahko pomeni resno grožnjo divjadi, četudi je pes 
ne napada, pa je v naravi vsakega psa lovski nagon, zaradi katerega pes divjad preganja, odganja 
pa jo že tudi sama prisotnost psa v lovišču. To pri divjadi povzroča vznemirjanje, nekontrolirane 
migracije, nezmožnost počitka in pomanjkanje časa za prehranjevanje ob istočasni nepotrebni 
izgubi energije, posledica pa so lahko prometne nesreče, povečana naravna smrtnost itd.. 

Vsak lastnik psa je dolžen poskrbeti, da je pes dovolj trdno privezan, v kolikor ni vzgojen na način, 
da ga lastnik lahko vsak trenutek odpokliče. 

Na podlagi navedenega, izjav prič in izjave kršitelja se je prekrškovni organ, upoštevaje dejstvo, 

da je kršitelj študent brez rednih dohodkov, da zaradi kršitve še ni nastala težja škoda za divjad 

in da je opomin zadosten ukrep, ki bo pozitivno vplival na kršitelja v smislu prenehanja ponavljanja 

kršitev, odločil, kot je navedeno v izreku in kršitelju izrek globe nadomestil z opominom, hkrati pa 

ga opozarja, da pri ponovitvi prekrška, pa čeprav bo storjen v enakih okoliščinah, takšna 

nadomestitev v izrečeni sankciji nujno ne bo več uporabljena. 

Vložena zahteva za sodno varstvo zoper izdano odločbo zadrži izvršitev plačila sodne takse. Če 

morebiti vloženi zahtevi za sodno varstvo ne bo ugodeno, bo prekrškovni organ, z nalogom za 

plačilo sodne takse, odmeril sodno takso za celoten postopek in pisno pozval zavezanca k plačilu, 

ko bo odločba o prekršku postala pravnomočna. 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Proti odločbi o prekršku sme vložiti kršitelj, njegov zakoniti 
zastopnik, oziroma njegov zagovornik zahtevo za sodno varstvo. Zahteva za sodno varstvo se 
lahko vloži v roku 8 dni od vročitve odločbe o prekršku. Zahtevo je treba vložiti pisno po pošti ali 
osebno v treh izvodih pri prekrškovnem organu, ki je odločbo o prekršku izdal. O zahtevi za sodno 
varstvo bo odločalo krajevno pristojno sodišče prve stopnje, na območju katerega ima sedež 
prekrškovni organ, ki je izdal odločbo o prekršku. 

OPOZORILO: Sodišče na podlagi 3. odstavka 65. člena Zakona o prekrških, v rednem sodnem 

postopku glede dejanskega stanja, pravne opredelitve kršitve in izrečene sankcije ni vezano na 

odločitev prekrškovnega organa. 

 

  XXXXX 

 Mp Pooblaščena uradna oseba 

  Lovski in ribiški inšpektor 

 

Vročiti:  

 

- XXXXX , osebna vročitev ZUP 

- spis 

 


