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Maribor, 31. maj 2010

ZADEVA: Prijava nezakonite plovbe na Ptujskem jezeru
Spoštovani !
V nedeljo, dne 25.4.2010, smo bili na Ptujskem jezeru priča nezakoniti plovbi. V nadaljevanju podajamo
prijavo prekrška.
Opis prekrška
Ob 10:05 smo na Ptujskem jezeru pri Velikem otoku opazili čoln – ranco z eno osebo. Čoln je v
nadaljevanju plul vzdolž desnega nasipa mimo Novega in Malega otoka ter desnega betonskega
podstavka daljnovoda v smeri proti najširšemu delu jezera (Priloga 1a-1d). Čoln se je pomikal zelo počasi,
saj je oseba čoln poganjala le z dolgo leseno palico. Plovba na območju otokov je trajala 15 minut, do
10:20. Pri tem se je čoln Novemu in Malemu otoku ter podstavku daljnovoda približal na cca. 50 m. Med
plovbo v njihovi bližini je čoln splašil kolonijo rečnih galebov Larus ridibundus (Priloga 1a, 1c, 1d). Vsi
gnezdeči galebi so se preplašeni dvignili v zrak in nekaj časa krožili nad gnezdiščem. Kljub temu, da
izplutja čolna nismo opazovali, je bilo moč videti, da gre za čoln – ranco, ki je že dalj časa privezan ob
zaraščenem delu desnega nasipa jezera, nasproti Velikega otoka (Priloga 2).
Pravna podlaga prekrška
Čoln – ranca je plul znotraj območja, ki ga »Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem
jezeru« (UL RS št. 109/2006), uvršča v CONO C. V skladu s 6. členom Odloka je plovba v coni C
Ptujskega jezera prepovedana preko celega leta. Čoln – ranca je privezan na območju, kjer v skladu s 15.
členom omenjenega Odloka ni dovoljeno splavljanje plovil, niti ni tam v skladu s 13. in 14. členom
opredeljenega vstopno izstopnega mesta.
V skladu s 25. in 26. členom Odloka, je za tovrstni prekršek za posameznika zagrožena kazen 250 €, za
pravno osebo pa 835 €.
Vznemirjanje gnezdečih rečnih galebov je še posebej problematično iz naslednjih razlogov: (1) ker gre za
vrsto, ki je v Sloveniji ogrožena gnezdilka (2) ker je gnezdišče na Ptujskem jezeru za rečne galebe
najpomembnejše v državi, (3) ker razen na Ptujskem jezeru rečni galebi gnezdijo samo še na dveh
lokacijah v državi in, (4) ker lahko zaradi vznemirjanja na gnezdišču propade celoten zarod.

Ker gre za vznemirjanje zavarovane in ogrožene vrste ptic, imamo opraviti z dodatno kršitvijo. Storilec je
poleg zgoraj omenjenega prekrška ravnal tudi v nasprotju s 5. členom Uredbe o zavarovanih prostoživečih
živalskih vrstah, ki prepoveduje vznemirjanje zavarovanih vrst. S tem je storil prekršek po 31. točki 160.
člena Zakona o ohranjanju narave, za katerega je za fizično osebo zagrožena kazen 125 do 625 EUR, za
pravno osebo pa 4173 do 41730 EUR.
Prosimo vas, da se resno posvetite problemu sistematičnih kršitev plovnega režima na Ptujskem jezeru.
Pozivamo vas, da z ustreznimi ukrepi izsledite storilce, ki se očitno ponavljajo. Očitno je, da se večina
kršitev zgodi v popoldanskem času in preko vikenda, ko javni uslužbenci večinoma niso na delovnem
mestu. Zato vas pozivamo, da vaše terenske oglede območja načrtujete predvsem v tem času. Pozivamo
vas, da proti kršiteljem in dogovornim pravnim osebam ustrezno ukrepate.
Prosimo vas, da nas v skladu s 24. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru obveščate o poteku postopka
in o sprejetih ukrepih.
Lep pozdrav,

xxxx xxxxx
varstveni ornitolog

Obveščanje javnosti:
1
Zaradi velikega pomena Ptujskega jezera za varstvo vodnih ptic bomo primer spremljali na spletišču »Pravo za naravo« , kjer bomo
2
sproti objavljali tudi vse dokumente povezane s primerom. Od danes je na spletišču dostopna tudi ta prijava

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

