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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSVO IN PREHRANO 

INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO 

Enota Ljubljana 

Inšpekcija za lovstvo in ribištvo 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana  T: 01 420 45 09  
 E: irskgh.mkgp@gov.si 
 www.irskglr.gov.si 

Številka:  710-1141/2015-5/6 

Datum:              21. 8. 2015  

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo, Enota Ljubljana, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, po pooblaščeni uradni osebi XXXXX, po 
uradni dolžnosti,  na podlagi 2. odstavka 51. člena in 1. odstavka 46. člena Zakona o prekrških [ZP-1] 
(Uradni list RS, št.: 29/2011-UPB8, 21/2013, 111/2013), izdaja v postopku za prekrške proti kršiteljema: 
LD XXXXX in njeni odgovorni osebi, starešini lovske družine, XXXXX, zaradi  prekrška po 10. točki,  1. 
odstavka  76. člena Zakona o divjadi in lovstvu [ZDLov-1] (Uradni list RS, št.. 16/2004, 17/2008) izdaja 
naslednjo 

ODLOČBO  O PREKRŠKU 

1. Kršitelja: 

 a) odgovorna oseba pravne osebe LD XXXXX, starešina LD XXXXX, XXXXX,  EMŠO: XXXXX, 
državljan Republike Slovenije, stanujoč: XXXXX, po ugotovitvi lovskega inšpektorja ob inšpekcijskem 
pregledu izpolnjevanja pogojev za koncesijo, izvedenem pri upravljavcu lovišča XXXXX, Lovski družini 
XXXXX, na dan 21. 7. 2015, v zadnjih treh letih ni poskrbel, da bi pravna oseba, LD XXXXX, uplenjene 
osebke parkljaste divjadi prevzela v skladu z veterinarskimi predpisi.  

Z omenjenim dejanjem je kršitelj, kot odgovorna oseba pravne osebe, storil prekršek po 2. odstavku 76. 
člena ZDLov-1. 
 

b.) pravna oseba, Lovska družina XXXXX, MŠO: XXXXX, s sedežem XXXXX, je kršila določilo 1. 
odstavka 46. člena ZDLov – 1 in s tem storila prekršek po  10. točki, 1. odstavka  76. člena istega 
predpisa, ker odgovorna oseba pravne osebe, po ugotovitvi lovskega inšpektorja ob inšpekcijskem 
pregledu izpolnjevanja pogojev za koncesijo, izvedenem pri upravljavcu lovišča XXXXX, Lovski družini 
XXXXX, na dan 21. 7. 2015, v zadnjih treh letih ni poskrbela, da bi pravna oseba, LD XXXXX, uplenjene 
osebke parkljaste divjadi prevzela v skladu z veterinarskimi predpisi.  

 
2. Kršiteljema se na podlagi 1. in 2. odstavka  76. člena ZDLov-1 v povezavi z 52. členom  ZP-1 

                                                                     izreče  

a) pravni osebi :  globa -  4200,00 evrov (štiri tisoč dvesto evrov 00/100) 

b) odgovorni osebi: globa -  420,00 evrov (štiristo dvajset evrov 00/100)           

Globo je treba plačati v roku 8 dni po pravnomočnosti odločbe o prekršku na transakcijski račun številka: 
01100-8450047072, model : 11, sklic : 23361 -  7120010-21321399 za pravno osebo in sklic : 23140 -  
7120010-21321429 za odgovorno osebo pravne osebe, oz. po priloženih UPN.  

Če bosta kršitelja globo plačala v 8 dneh od vročitve, po priloženih UPN, lahko v skladu s 56. a člena 
ZP-1, plačata le polovico globe. V kolikor bosta kršitelja želela globo plačevati na obroke (v tem primeru 
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plačilo polovice ni možno), lahko prekrškovni organ, v skladu z določilom 2. odstavka 18. člena ZP-1 
zaprosita za obročno plačilo do navedenega roka, le-ta pa bo o obročnem plačilu izdal poseben sklep. 

3. Zavezanca za plačilo sodne takse, po pravnomočnosti odločbe sta:  

pravna oseba: LD XXXXX, XXXXX 

odgovorna oseba pravne osebe: starešina LD, XXXXX 

Višina sodne takse je odvisna od vrste postopka in je določena v osmem poglavju tarifnega dela Zakona 
o sodnih taksah ( Uradni list RS, št 37/08, ZST-1). Po tarifi številka 8112, znaša sodna taksa: 

 420,00 evrov (štiristo dvajset evrov 00/100) za pravno osebo in  

42,00 evrov (dvainštirideset evrov 00/100) za odgovorno osebo pravne osebe,  

oziroma se kršitelja lahko tudi oprosti, če to zaprosi in potrebo po oprostitvi dokaže. Če bo zavezanec 
vložil zahtevo za sodno varstvo, bo sodna taksa odmerjena s plačilnim nalogom, po pravnomočnosti 
odločbe oziroma sodbe o prekršku, v skladu z določbami ZST-1.  

Sodno takso plača zavezanec za plačilo sodne takse v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe o 
prekršku  na transakcijski račun številka : 

01100-8450048527, model 11, sklic 23140 7120087 21321399 za pravno osebo 

01100-8450048527, model 11, sklic 23140 7120087 21321429 za odgovorno osebo  

oziroma po priloženih UPN. 

O B R A Z L O Ž I T E V : 

Dne 21. 7. 2015 je inšpektor za lovstvo IRSKGLR, enote Ljubljana, opravil inšpekcijski pregled 
gospodarjenja z loviščem, poslovnih dogodkov in izpolnjevanja pogojev upravljavca lovišča XXXXX za 
koncesijo za upravljanje z loviščem. Pri pregledu je, med drugim, ugotovil, da LD XXXXX, ki upravlja z 
loviščem XXXXX, nima mesta za prevzem uplenjene divjadi v skladu z veterinarskimi predpisi. Ker 
upravljavec lovišča nima prevzemnega mesta, niti enega uplenjenega osebka parkljaste divjadi, 
uplenjene v zadnjih treh letih (samo med 1.1.2015 in dnem pregleda je bilo uplenjenih 35 osebkov), niso 
prevzeli v skladu z veterinarskimi predpisi.  

Opustitev prevzema uplenjene parkljaste divjadi v skladu z veterinarskimi predpisi je kršitev določila 
prvega odstavka 46. člena ZDLov-1 in prekršek po 10. točki prvega odstavka 76. člena ZDLov-1, za 
katero je upravljavcu lovišča, kot pravni osebi, zagrožena globa v višini 4.200 do 125.000 evrov, 
starešini LD, kot odgovorni osebi pravne osebe, pa globa v višini 420 do 1.200 evrov. 

Pooblaščena uradna oseba je na podlagi drugega odstavka 55. člena Zakona o prekrških pisno pozvala 
kršitelja, naj podata pisno izjavo o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška. Kršitelja sta bila opozorjena, 
da morata v njej navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne bosta mogla več 
uveljavljati.  Kršitelja  sta se pozivu pooblaščene uradne osebe v predpisanem roku odzvala, odgovorna 
oseba pa je izjavo pravočasno podala v imenu pravne osebe in svojem imenu. 

V izjavi kršitelja posredno priznavata kršitev, saj navajata, da so imeli v LD dogovor, da vsak uplenitelj 
pripelje uplenjeno divjad k pooblaščenim preglednikom divjačine (usposobljenim osebam za pregled 
trupov uplenjene divjadi, op. ur. os.), ki divjad pregledajo, stehtajo in uplenitelju napišejo račun, uplenitelj 
pa nato odpelje uplenjeno divjačino domov in jo uporabi za lastne potrebe. Nihče od pooblaščenih 
uradnih oseb na svojem domu namreč nima registriranega prevzemnega mesta v skladu z 
veterinarskimi predpisi. 

V izjavi kršitelja prekrškovni organ obveščata, da je odslej prevzemno mesto registrirano pri članu LD 
XXXXX, XXXXX, Ljubljana.  
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V izjavi kršitelja naprošata prekrškovni organ za možnost obročnega odplačevanja globe. Ker ZP-1 
dovoljuje plačilo le polovice globe, v kolikor je le-te plačana v 8 dneh od pravnomočnosti odločbe o 
prekršku, bo prekrškovni organ, v primeru, da kršitelja te možnosti v navedenem roku ne bosta 
izkoristila, o obrokih plačila celotne globe odločil naknadno s sklepom. 

Na podlagi navedenega, ugotovitev lovskega inšpektorja, uradnih evidenc prevzemnih mest VURS in 
izjave kršiteljev, upoštevajoč priznanje, iskren zagovor in odpravo napake v prihodnje, je prekrškovni 
organ odločil, kot je navedeno v izreku te odločbe. 

OPOZORILO: če kršitelja globe ne bosta plačana v predpisanem roku, oz. če njeno plačilo ne bo 
zadržano zaradi podaje zahteve za sodno varstvo, bo prekrškovni organ podal predlog za prisilno 
izterjavo.  

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločbo 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. 

Zoper odmero sodne takse je dopustno v osmih dneh od vročitve vložiti ugovor iz razlogov, da je sodna 
taksa že plačana ali, da je prekrškovni organ sodno takso napačno odmeril. O ugovoru odloča 
prekrškovni organ. Vložena zahteva za sodno varstvo zadrži izvršitev plačila sodne takse. Če bo 
zavezanec vložil zahtevo za sodno varstvo, 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. Sodno takso je potrebno plačati v  izrečeni višini, sicer bo prisilno  izterjana. 

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 in globo lahko izreče v predpisanem razponu. 

 

 
  XXXXX 
 Mp Pooblaščena uradna oseba 
  Inšpektor za lovstvo in ribištvo 

Inšpektor I 
 
Vročiti:  
 

- naslovnikoma, obvezno osebno s prilogama (2xUPN) 

- spis 


