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SPOROČILO   TOŽILSTVU 

 

Spoštovani, 

 

Družba  MARINBLU, d.o.o., Kozina in družba  SELEA, d.o.o., Kozina, se  obračata  na 

Okrožno državno tožilstvo v Kopru, zaradi razjasnitve zadeve in tudi na podlagi informacij v 

javnosti, da so novinarji oz. sindikati podali zoper omenjeni družbi kazensko ovadbo oz. 

zoper njune odgovorne osebe, da so storili uradno pregonljiva kazniva dejanja. 

 

Medijska  intervencija oz. gonjo zoper omenjeni družbi  se je začela   s strani novinarke  

Eugenije Carl dne 08.06.2022 in ostalih novinarjev, ki so sledili njenim zlonamernim  

izjavam, in nekritično poročali v medijih, vse z namenom škodovati družini Šuštar in obema 

omenjenima družbama.  V  začeto  medijsko gonjo so se posledično  vključili tudi 

predstavniki  sindikatov ter določeni politiki,  kateri  so šteli, da so trditve in zapisi novinarke  

Eugenije Carl resnični.  

 

V tej zvezi vas  obveščamo, da  je medijska gonja  novinarke  Eugenije Carl, nepoštena in 

brez stvarnih podlag,   pri čemer omenjena  novinarka navaja lažne obtožne na račun 

poslovanja omenjenih  družb,  kar je v nasprotju s poslanstvom novinarstva. Prav tako gre v 

tem primeru za dejanje nelojalne konkurence in interes po škodovanju tej družbi,   pri čemer 

je novinarka Eugenija Carl le t.i. orodje za dosego teh nepoštenih ciljev. 
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Poudariti je potrebno, da morajo  pristojni državni organi   ravnati po zakonu in tudi sami  

ugotoviti stanje stvari, ne pa ravnati po  lažnih navedbah omenjene novinarke, katero so v 

svojih poročilih povzeli še drugi mediji. 

 

Vendar  pa je potrebno poudariti, da družba  MARINBLU, d.o.o., Kozina  in družba  SELEA, 

d.o.o., Kozina, poslujeta  pravilno  in zakonito, ter pri svojem poslovanju ne kršita  delovno 

pravne zakonodaje, niti ne drugih predpisov.  Prodaja in predelava svežih rib je namreč zelo 

odgovorna in zahtevna  gospodarska dejavnost,  ter je potrebno imeti pri tem povečan nadzor 

nad samim proizvodnim procesom in zaupanje v delavce, ki to delo opravljajo.   

 

Bistvo družinskega podjetja družbe  MARINBLU, d.o.o., Kozina in družba  SELEA, d.o.o., 

Kozina, je v tem,  da sta ga ustvarila dr. Boris Šuštar in njegova žena Rosana Šuštar ter njun 

sin Tim Šuštar, in sicer na način, da so desetletje trdo delali, organizirali delovni proces in  v 

tej težki gospodarski panogi, in še v času gospodarske recesije, ustvarili to podjetje.  Gre za 

njihove velike napore in brez njih tega podjetja ne bi bilo.  Prav tako je potrebno upoštevati, 

da so pri tem uporabili lastno ekonomsko znanje, lastno delo in izkušnje, ter pri  tem niso 

nikomur ničesar dolžni. 

 

Prav tako vam je lahko poznano, da je dr. Boris Šuštar in njegova družina bila pred leti  

deležna  hudih medijskih pritiskov, ki so spremljali njegovo sojenje, ter je  dejansko »čudež«, 

da so sploh lahko v Republiki Sloveniji in v tako težkih razmerah ustvarili takšno podjetje,  in 

sicer pretežno z lastnimi silami. 

 

Zaradi navedenega je potrebno, da tudi v tem kontekstu  obravnavate omenjeno zadevo, in 

usmerjate delo policije,  saj gre za urejen proizvodni proces, namensko grajeno proizvodnjo 

halo in moderno opremo. Prav tako do sedaj sam proizvodni proces ali  sami proizvodi niso 

bili nikoli kakor koli oporečni ali izvzeti iz prometa. 

 

Tako so tudi na področju delovno pravne zakonodaje upoštevali   vse predpise in  se z 

delovnim procesom prilagodili  pozitivno pravni ureditvi, pri čemer so izplačali vse 

obveznosti iz naslova delovnega razmerja, vse plače, regrese, kakor tudi vse davke in 

prispevke. 

 

Družba  MARINBLU, d.o.o., Kozina in družba  SELEA, d.o.o., Kozina, pri svojem 

poslovanju tudi ne kršita določb Zakona o varstvu osebnih podatkov in Uredb (EU), saj za kaj 

takšnega nimata niti potrebe, niti ne želje oziroma namena. Obe družbi želita na vseh 

področjih delovanja poslovati pravilno in zakonito. 

 

V konkretnem primeru vas prosimo, da ravnate pravilno in zakonito ter obzirno do 

omenjenega podjetja,  saj so tudi člani družine Šuštar izpostavljeni številnim grožnjam po 

svetovnem spletu in žaljivim komentarjem. 

 

Obe omenjeni družbi in tudi  člani družine Šuštar so vam kadarkoli na voljo za vsakršna 

dodatna pojasnila ali izjave. 

 

S spoštovanjem, 

 

Ljubljana, 14.06.2022      MARINBLU, d.o.o., Kozina 

         SELEA,  d.o.o., Kozina 

        direktor mag. Rosana Šuštar 



 

 


