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Maribor, 2.4.2010 
 
 
Zadeva: Prijava nezakonite plovbe na Ptujskem jezeru  
 
 
Spoštovani ! 
 
 
V nedeljo, dne 28.3.2010 in v torek, dne 30.3.2010, smo bili na Ptujskem jezeru priča 
nezakoniti plovbi. V nadaljevanju podajamo prijavo obeh prekrškov. 
 
Opis prekrška 
 

(1) Dne 28.3.2010 smo ob 11:55 na Ptujskem jezeru, med Puchovim mostom in velikim 
otokom, opazili čoln (ranco) z eno osebo. Čoln je plul sem in tja približno 10 minut, 
nato pa ga zaradi našega odhoda nismo več spremljali. Mesta, od koder je priplul čoln 
nismo ugotovili, domnevamo pa, da je šlo za čoln, ki je stalno privezan ob desnem 
bregu Ptujskega jezera tik ob Puchovem mostu.  

(2) Dne 30.3.2010 smo ob 16:45 ob glavnem pomolu pristanišča v Budini (Ranca) opazili 
tri (3) jadrnice, ki so zaključevale plovbo. Ko smo se ustavili na levem bregu jezera 
pri krožišču pri Puchovem mostu, je pet (5) oseb jadrnice že dvignilo po rampi na 
pomol. Domnevamo, da so bili jadralci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx. 

 
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 B. Jadrnice smo opazili na 
meji med CONO B in CONO A, domnevamo pa, da so plule znotraj območja, ki ga Odlok 
uvršča v CONO A. V skladu z 10. členom Odloka je plovba v coni B Ptujskega jezera 
prepovedana med 1. oktobrom in 1. majem, plovba v coni A pa je prepovedana v času med 1. 
oktobrom in 1. junijem. Čoln – ranca 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 Odloka ponovno tudi 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Omenjeno društvo je v skladu z 11. členom 
imenovano za skrbnika plovbnega območja na Ptujskem jezeru.  
 
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 
varstveni ornitolog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

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