Priloga I

______________________________
ime in priimek/naziv
______________________________
______________________________
naslov
Datum: __. __. _____
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Dunajska 22
1000 Ljubljana

Vloga za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov
V skladu z 11. členom Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/2006; ZMR-2)
______________________________________________________________________________
(ime, priimek in naslov (fizična oseba) ali naziv in naslov ter ime, priimek in naslov odgovorne osebe (v primeru
pravne osebe))

vlagam to vlogo za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov za plovilo _____________________.
(registrska številka)

Vlogo vlagam kot (označite ustrezen kvadrat) in hkrati prilagam potrebne priloge:
PRAVNA OSEBA oziroma SAMOSTOJNI PODJETNIK
Prilagam vsa zahtevana potrdila:



ime, priimek in naslov osebe, ki je strokovno usposobljena za gospodarski ribolov skladu s
predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije;
pogodbo z overjenim(-i) podpisom(-i) solastnika(-ov) ali lastnika(-ov), da za namen
morskega gospodarskega ribolova lahko razpolagam z ribiškim plovilom, vpisanim pri
organu, pristojnem za pomorstvo (v primeru, kadar nisem lastnik ribiškega plovila).

in izjavljam,



da mi s pravnomočno odločbo sodišča ali pristojnega organa za odločanje o prekrških ni
bilo prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova;
da mi dovoljenje za gospodarski ribolov ni bilo trajno odvzeto v skladu s drugim
odstavkom 14. člena ZMR-2 (storitev tretjega zaporednega prekrška, za katerega je
predpisan začasni odvzem po predpisih Skupnosti).

FIZIČNA OSEBA

Prilagam prilogo:


pogodbo z overjenim(-i) podpisom(-i) solastnika(-ov) ali lastnika(-ov), da za namen
morskega gospodarskega ribolova lahko razpolagam z ribiškim plovilom, vpisanim pri
organu, pristojnem za pomorstvo (v primeru, kadar nisem lastnik ribiškega plovila)

in izjavljam,




da nisem lastnik ali solastnik gospodarske družbe, da nisem vpisan v register samostojnih
podjetnikov posameznikov, da nisem uživalec pokojnine ter da bom opravljal izključno
gospodarski ribolov;
da mi s pravnomočno odločbo sodišča ali pristojnega organa za odločanje o prekrških ni
bilo prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova;
da mi dovoljenje za gospodarski ribolov ni bilo trajno odvzeto v skladu s drugim
odstavkom 14. člena ZMR-2 (storitev tretjega zaporednega prekrška, za katerega je
predpisan začasni odvzem po predpisih Skupnosti).

Na dovoljenju za gospodarski ribolov naj se navede naslednje uporabnike (pravne osebe oziroma
samostojne podjetnike posameznike, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti ribolova in/ali fizične
osebe s statusom ribiča  fizične osebe):

V ____________________, dne ___. ___. _____

Podpis:
_______________________________

OPOMBA:
Za izdajo dovoljenja za gospodarski ribolov se plača taksa v skladu s predpisi, ki urejajo upravne takse.

