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S 27. sklepom seje, ki je bila dne 18. 9. 2009, je UO RZS sprejel naslednji

CENIK

in
SMERNICE ZA ZARAČUNAVANJE

STORITEV RIBIŠKIH DRUŽIN PRI GRADBENIH TER DRUGIH POSEGIH V VODNA
TELESA
Predmet - postavka
Ribiški koordinator posega:
Ribiški nadzorni organ:
Vodja odlovne ekipe:
Član odlovne ekipe:
Elektro agregat:
Transportni bazen:
Čoln:
Kisik:
Kilometrina za osebna vozila:
Transport odlovne ekipe:
Transport opreme in rib:
Zapora gradbišča pred vdorom –
migracijo rib:

EM
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ura
ura
ura
ura
/
km
/
/

znesek (v €)
19,95
12,50
19,95
12,50
18,85
8,35
14,60
(po obračunu)
0,37
(po obračunu)
(po obračunu)

/

(po obračunu)

Sestavni del stroškov ribiških družin pri gradbenih in drugih posegih v vodna telesa so:
 ogled lokacije in dogovor z investitorjem – izvajalcem del o terminskem načrtu ter obsegu posega v
vodno telo;
 dvakratni odlov vodnega telesa na lokaciji načrtovanega posega, povečanega za 100 % vodne
površine dol in gorvodno iz naslova migracij vodnih organizmov;
 postavitev zapore – zaščite gradbišča pred ponovno migracijo rib in drugih vodnih organizmov, če
tega ne izvede izvajalec del;
 izvajanje ribiškega nadzora v času posega v vodno telo;
 skupna opredelitev prizadete vodne površine z investitorjem – izvajalcem del po zaključku posega v
vodno telo;
 izdelava ocene škode za uničeno biomaso dna.
V primeru, da ribiška družina ne more izvesti intervencijskega odlova, stranka odlov naroči pri
organizaciji, ki ima tako storitev z elektroagregatom med predmeti poslovanja (Zavod za ribištvo
Slovenije, Zavod za hidrologijo, ihtiologijo in ekologijo, IKRA - ihtiološki inženiring,…). Nadzor nad
odlovom je izključno v pristojnosti ribiške družine.
Vse stroške odlova se zaračunava po izstavljenem računu izvajalca storitve, povečani za dejanske
stroške, ki jih je imela ribiška družina z organizacijo in nadzorom.
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Vse škode na ribah, rakih, žabah, školjkah in obloustkah, ki bi nastale kot objektivna posledica
intervencijskega odlova ali posega v vodno telo ter stroški ponovnega vlaganja rib gredo v breme
investitorja – izvajalca del.
Škodo na ribah se zaračunava po Pravilniku o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah
(Uradni list RS, številka 110/08 z dat. 21.11.2008).
Ribiška družina mora o času intervencijskega odlova obvestiti investitorja – izvajalca del, ta pa ima
pravico do nadzora storitve.
Predsednik RZS:
Borut JERŠE, univ.dipl.ekon.
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