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Maribor, 31. maj 2010

ZADEVA: Prijava nezakonite plovbe na Ptujskem jezeru
Spoštovani !
V torek, dne 11.5.2010 smo bili na Ptujskem jezeru priča nezakoniti plovbi dveh skupin plovil. V
nadaljevanju podajamo prijavo obeh prekrškov.
Opis prekrška
1. Ob 17:30 smo na najširšem delu Ptujskega jezera opazili skupino sedmih (7) jadrnic, ki so plule
proti pristanišču v Budini (Ranca). Jadrnice je spremljal oranžen motorni čoln. Omenjena plovila
so se na jezeru zadrževala tudi še v času našega odhoda ob 18:00. S pomočjo teleskopa smo
odčitali številke, izpisane na jadrih jadrnic, na osnovi katerih se da ugotoviti, za katera plovila je
šlo: 725, 728, 738, 739, 1895, 179710 in 192390. xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (Priloga 1).
2. Istočasno z zgoraj omenjenimi plovili je na delu Ptujskega jezera med pristaniščem v Budini
(Ranca) in betonskima podstavkoma daljnovoda plul rdeč motorni čoln »Kormoran«, s katerim so
delavci iz jezera odstranjevali naplavine (Priloga 2).
Pravna podlaga prekrška
Jadrnice in motorna čolna so ves čas našega opazovanja 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 €.
Dodatno obremenjujoče dejstvo je, da so med domnevnimi kršitelji Odloka ponovno tudi xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Omenjeno društvo je v skladu z 11. členom imenovano za skrbnika
plovbnega območja na Ptujskem jezeru.
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 .
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http://www.pravo-za-naravo.si/
http://www.pravo-za-naravo.si/2010/02/24/prijava-nedovoljene-plovbe-ptujsko-jezero/

