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Maribor, 31. maj 2010

ZADEVA: Prijava nezakonite plovbe na Ptujskem jezeru
Spoštovani !
V nedeljo, dne 2.5.2010, smo bili na Ptujskem jezeru priča nezakoniti plovbi. V nadaljevanju podajamo
prijavo prekrška.
Opis prekrška
Ob 14:00 smo na delu Ptujskega jezera med pristaniščem v Budini (Ranca) in levim betonskim
podstavkom daljnovoda opazili dva (2) surfa in en motorni čoln, ki so se vozili gor in dol po omenjenem
delu jezera. Ko smo ob 14:15 jezero zapustili, je plovba omenjenih plovil še vedno potekala.
Pravna podlaga prekrška
Oba surfa 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. V skladu z 10. členom Odloka
je plovba v coni A Ptujskega jezera prepovedana v času med 1. oktobrom in 1. junijem.
V skladu s 25. in 26. členom Odloka, je za tovrstni prekršek za posameznika zagrožena kazen 250 €, za
pravno osebo pa 835 €.
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,
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varstveni ornitolog

