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Zadeva: Prijava nezakonite plovbe na Ptujskem jezeru
Spoštovani !
V torek, dne 16.3.2010 smo na Ptujskem jezeru priča nezakoniti plovbi dveh skupin plovil. V
nadaljevanju podajamo prijavo obeh prekrškov.
Opis prekrška
(1) Ob 16:15 smo na najširšem delu Ptujskega jezera, približno pri naselju Spuhlja, z
desnega nasipa opazili motorni čoln, ki se je vzdolž meje cone C peljal proti
zgornjemu delu jezera. V čolnu je bila ena oseba (moški). Čoln smo opazovali
približno 10 minut, nakar smo ga izgubili iz vidnega polja na območju med velikim
otokom in Puchovim mostom. Ob 16:45 se je isti motorni čoln vračal po jezeru
navzdol. Pri tem je na območju med desnim nasipom jezera ter novim in malim
otokom peljal skozi velik del cone C. Mesta, kjer se je motorni čoln spustil na jezero,
nismo mogli ugotoviti, glede na smer plovbe pa domnevamo, da se je to zgodilo na
spustu pri Šturmovcih, nasproti naselja Zabovci. V času opazovanja je motorni čoln na
najširšem delu jezera splašil nekaj sto vodnih ptic različnih vrst, ki so ta del Ptujskega
jezera zaradi njegove prisotnosti zapustili. Med plovbo mimo cone C je motorni čoln
splašil skupino približno 100 kormoranov Phalacrocorax carbo, ki so počivali na
malem otoku. Pot motornega čolna na jezeru je označena na priloženi sliki.
(2) Ob 16:30 smo na pomolu pristanišča v Budini (Ranca) opazili pet (5) jadrnic, ki so se
takoj nato ena za drugo spustile na jezero. Jadrnice je spremljal rdeč motorni čoln. Tri
jadrnice in motorni čoln so ves čas zadrževanja na jezeru pluli v delu cone A in cone
B na območju otokov, dve jadrnici pa sta v coni A pluli vse do Zabovcev, nato pa sta
se po isti poti vračali. Omenjena plovila so se na jezeru zadrževala do 17:30. Opazili
smo, da so posamezne jadrnice nekajkrat zapeljale tudi v cono C oziroma so obvozile
boje, ki označujejo notranjo mejo cone C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pravna podlaga prekrška
Motorni čoln 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 A oziroma CONO C.
Jadrnice in spremljajoč motorni čoln so večino časa pluli znotraj območja, ki ga Odlok 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 6. členom Odloka je plovba v coni C
Ptujskega jezera prepovedana preko celega leta. Motorni čoln se je na jezero verjetno spustil
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 €.
Dodatno obremenjujoče dejstvo je, da so med domnevnimi kršitelji xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ki je v skladu z 11. členom imenovano za skrbnika
plovbnega območja na Ptujskem jezeru. Plovba na jezeru v poznem popoldanskem času (do
17:30, kar je v sredini marca eno uro pred popolno temo) je še posebej problematična, saj se v
tem času vodne ptice že zbirajo na območjih prenočevanja na Ptujskem jezeru. Po podatkih
našega štetja dan pred opisanimi kršitvami (15.3.2010), je na jezeru prenočevalo 4450 rečnih
galebov Larus ridibundus, 335 zvoncev Bucephala clangula in 43 velikih žagarjev Mergus
merganser, če omenimo le najbolj številne in varstveno najpomembnejše vrste v tem času.
Omenjene populacije predstavljajo pomemben del celotne selitvene oziroma prezimujoče
populacije teh vrst na območju reke Drave, ki je bilo zanje tudi opredeljeno kot Posebno
območje varstva (SPA) SI5000011 Reka Drava in uvrščeno v mrežo varstvenih območij
Natura 2000 (Ur. list RS št. 49/2004).
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,
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
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.
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http://www.pravo-za-naravo.si/
http://www.pravo-za-naravo.si/2010/02/24/prijava-nedovoljene-plovbe-ptujsko-jezero/

