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OBVESTILO ČLANOM
»PRAVICA DOSTOPA DO VODE«

Prejeli smo več pritožb in odškodninskih zahtevkov lastnikov zemljišč ob
Slivniškem jezeru za škodo, ki jo povzročajo športni ribiči s hojo ter vožnjo
z vozili po kmetijskih zemljiščih in v zvezi s tem dajemo naslednje obvestilo:
• Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, številka 61/06) v 23.
členu opredeljuje pravico dostopa do vode:
(1)Lastnica oziroma lastnik (v nadaljevanju besedila: lastnik) ali drugi
posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča mora izvajalcu ribiškega
upravljanja in ribiču dopustiti neškodljiv prehod čez svoje zemljišče
in zadrževanje na njem zaradi izvajanja ribiškega upravljanja.
(2)Izvajalec ribiškega upravljanja in ribič morata pri izvajanju ribiškega
upravljanja in ribolovu čim manj vplivati na stanje zemljišč iz
prejšnjega odstavka, po opravljenih nalogah pa odpraviti morebitno
povzročeno škodo.
(3)Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko prehod in zadrževanje
omeji na zemljiščih, ki jih je dovoljeno ograditi v skladu z zakonom.
V skladu z določbami predhodno citiranega Zakona o sladkovodnem ribištvu
ter Poslovnika ribiškega upravljanja in vzdrževanja Slivniškega jezera
številka 10135-MŠ/13 od dne 10. 06. 2013 je:
• Parkiranje vozil je dopustno izključno na javnih utrjenih površinah parkiriščih. Vožnja in parkiranje vozil v neposrednem obalnem pasu
jezera je do točke, ki povezuje črto na koti 293.70, izrecno prepovedano.
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Ribič mora uveljavljati pravico dostopa do vode po najkrajši utrjeni poti
tako, da na zemljišču in kmetijski kulturi ne povzroča škode.
Ribolov se lahko izvaja izključno v ribolovnem območju znotraj 5
metrskega obalnega pasu, merjeno od kote trenutne vode.
Pri pripravi ribolovnega mesta ribič ne sme izvajati sečnje oziroma
lomljenja drevja.
Ribič mora izvajati športni ribolov na način, ki ne bo motilno deloval na
druge uporabnike jezerskega prostora in prostoživeče živali.
Na ribolovnem mestu oziroma znotraj priobalnega pasu do kote 293.70
je izrecno prepovedana uporaba odprtega ognja.
Po zaključku ribolova mora ribič iz ribolovnega mesta odstraniti vse
odpadke in ribolovno mesto povrniti v prvotno stanje.
Vsak ribič je osebno odgovoren za škodo, ki jo povzroči na okolju,
kmetijskih kulturah in ribolovni vodi.
Nadzor nad parkiranjem in gibanjem ribičev v neposrednem obalnem
pasu Slivniškega jezera izvaja ribiškočuvajska služba Ribiške družine
Voglajna ter s strani države in občine pooblaščeni organi (policija,
redarska služba, pristojne inšpekcije,…).

V izogib sporom in odškodninskim tožbam lastnikov kmetijskih ter drugih
zemljišč prosimo za spoštovanje teh pravil obnašanja.

Dober prijem!
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