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Zadeva: Prijava nezakonite plovbe na Ptujskem jezeru  
 
 
Spoštovani ! 
 
 
V torek, dne 6.4.2010, smo bili na Ptujskem jezeru priča nezakoniti plovbi. V nadaljevanju 
podajamo prijavo prekrška. 
 
Opis prekrška 
 
Dne 6.4.2010 smo ob 16:45 na Ptujskem jezeru opazili skupino petih (5) jadrnic, ki se je z 
glavnega pomola pristanišča v Budini (Ranca) spustila na jezero. Jadrnice je spremljal 
oranžen motorni čoln. Tri (3) jadrnice in motorni čoln so ves čas zadrževanja na jezeru pluli v 
delu cone A nasproti novega in malega otoka (Priloga 1a). Dve (2) jadrnici sta v coni A pluli 
vse do Zabovcev, nato pa sta se po isti poti vračali (Priloga 1b in 2). Omenjena plovila so se 
na jezeru zadrževala do 18:00. Opazili smo, da so posamezne jadrnice nekajkrat zapeljale tudi 
v del cone C vzdolž desne strani jezera oziroma so obvozile boje, ki označujejo notranjo mejo 
cone C (Priloga 1a in 1b). Dva (2) jadralca sta ravnala posebej objestno: z jadrnicama sta 
dvakrat (enkrat po notranji in enkrat po zunanji strani) peljala vzdolž betonskega podstavka 
levega daljnovodnega stebra v jezeru, na katerem gnezdijo rečni galebi Larus ridibundus, na 
razdalji manj kot 10 metrov, čeprav je 100 m pas ob daljnovodnih podstavkih opredeljen kot 
CONA C. Pri tem sta splašila kolonijo rečnih galebov, ki v tem času že gnezdijo (Priloga 2). 
Vsi gnezdeči galebi so se preplašeni dvignili v zrak in nekaj časa krožili nad gnezdiščem. 
Vznemirjanje gnezdečih galebov je še posebej problematično iz naslednjih razlogov: (1) ker 
gre za vrsto, ki je v Sloveniji ogrožena gnezdilka (ranljiva vrsta v Rdečem seznamu ptičev 
gnezdilcev Slovenije; UL RS št. 82/02), (2) ker je gnezdišče na Ptujskem jezeru za rečnega 
galeba najpomembnejše v državi, (3) ker razen na Ptujskem jezeru rečni galebi redno gnezdijo 
samo še na eni lokaciji v državi in, (4) ker zaradi vznemirjanja na gnezdiščih lahko propade 
celoten zarod. 

 
 
 
 



 

Iz fotografij smo na jadru ene jadrnice razbrali številko, na osnovi katere se da določiti, za 
katero plovilo je šlo: 2350. Na podlagi te številke domnevamo, da gre vsaj v primeru enega 
plovila za istega storilca kot pri prekršku z dne 16.3.2010 (priloga 3a in 3b). Domnevamo, da 
so bili jadralci člani Brodarskega društva Ranca Ptuj, ki so izvajali trening. 
 
Pravna podlaga prekrška 
 
Jadrnice in motorni čoln so večino časa pluli znotraj območja, ki ga »Odlok o določitvi 
plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru« (UL RS št. 109/2006), uvršča v CONO 
A, deloma pa znotraj območja, uvrščenega v CONO B in CONO C. V skladu z 10. členom 
Odloka je plovba v coni B Ptujskega jezera prepovedana med 1. oktobrom in 1. majem, 
plovba v coni A pa je prepovedana v času med 1. oktobrom in 1. junijem. V skladu s 6. 
členom Odloka je plovba v coni C Ptujskega jezera prepovedana preko celega leta. 
 
V skladu s 25. in 26. členom Odloka, je za tovrstni prekršek za posameznika zagrožena kazen 
250 €, za pravno osebo pa 835 €. 
 
Dodatno obremenjujoče dejstvo je, da so med domnevnimi kršitelji Odloka ponovno tudi 
Brodarsko društvo Ranca Ptuj in njihovi člani. Omenjeno društvo je v skladu z 11. členom 
imenovano za skrbnika plovbnega območja na Ptujskem jezeru. 
 
Ker gre za vznemirjanje zavarovane in ogrožene vrste ptic, imamo tokrat opraviti z dodatno 
kršitvijo. Storilci so poleg zgoraj omenjenega prekrška ravnali tudi v nasprotju s 5. členom 
Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (UL RS št. 46/2004), ki prepoveduje 
vznemirjanje zavarovanih vrst. S tem so storili prekršek po 31. točki 160. člena Zakona o 
ohranjanju narave (UL RS št. 96/2004), za katerega je za fizično osebo zagrožena kazen 125 
do 625 €, za pravno osebo pa 4173 do 41730 €.  
 
Pozivamo vas, da v skladu z vašimi pristojnostmi proti kršitelju in odgovornim pravnim 
osebam ustrezno ukrepate. Prosimo vas tudi, da zaradi ponavljajočih se prekrškov ter 
ogrožanja zavarovane in ogrožene živalske vrste ukrepate urgentno. 
 
Prosimo vas, da nas v skladu s 24. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru obveščate o 
poteku postopka in o sprejetih ukrepih. 
 
 
Lep pozdrav, 

 
 
Luka Božič 
varstveni ornitolog 
 
Obveščanje javnosti: 
Zaradi velikega pomena Ptujskega jezera za varstvo vodnih ptic bomo primer spremljali na spletišču »Pravo za naravo«1, kjer 
bomo sproti objavljali tudi vse dokumente povezane s primerom. Od danes je na spletišču dostopna tudi ta prijava2. 

                                                 
1 http://www.pravo-za-naravo.si/  
2 http://www.pravo-za-naravo.si/2010/02/24/prijava-nedovoljene-plovbe-ptujsko-jezero/    
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