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Zadeva: Prijava nezakonite plovbe na Ptujskem jezeru
Spoštovani !
V sredo, dne 17.2.2010 smo bil med rednim štetjem vodnih ptic na Ptujskem jezeru priča
nezakoniti plovbi. V nadaljevanju podajamo prijavo omenjenega prekrška.
Opis prekrška
Ob 15:30 smo na delu Ptujskega jezera med mostom za pešce na Ptuju in Termami Ptuj na
vodni gladini opazili kajakaša, ki je vzdolž levega brega (pod Vičavo) veslal v nasprotni
smeri vodnega toka (priloga). Kajakaša smo opazovali približno 10 minut, nakar je zapeljal v
staro strugo reke Drave. Mesta, kjer se je kajakaš spustil na jezero, nismo mogli ugotoviti. V
času opazovanja je kajakaš splašil pritlikave kormorane (Phalacrocorax pygmaeus) in zvonce
(Bucephala clangula), ki so ta del Ptujskega jezera zaradi njegove prisotnosti zapustili.
Domnevamo, da gre za xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Pravna podlaga prekrška
Kajakaš 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 B. V skladu z 10. členom Odloka je
plovba na tem delu Ptujskega jezera prepovedana v času med 1. oktobrom in 1. majem.
V skladu 25. in 26. členom Odloka, je za tovrstni prekršek za posameznika zagrožena kazen
250 €, za pravno osebo pa 835 €.
Posebej opozarjamo, da je Ptujsko jezero del Posebnega območja varstva SI5000011 Reka
Drava in je tudi uvrščeno v mrežo varstvenih območij Natura 2000. Eden izmed varstvenih
ciljev, navedenih v Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. list
RS št. 49/2004) za to območje se glasi »zagotovitev miru na najpomembnejših
prezimovališčih vodnih ptic«. Omenjeno početje na Ptujskem jezeru predstavlja torej kršitev
slovenske zakonodaje in pravnega reda Evropske unije.

Pozivamo vas, da v skladu z vašimi pristojnostmi proti kršitelju in odgovornim 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,

xxxxxxxxxxxx
varstveni ornitolog

Obveščanje javnosti:
Zaradi velikega pomena Ptujskega jezera za varstvo prezimujočih 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
2

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

