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RAZVOJNE MOŽNOSTI PTUJSKEGA JEZERA
IZVLEČEK
V današnjem času se zavedamo možne rabe tako velikih akumulacij, kot je Ptujsko jezero, v
različne namene. Razvoj Ptujskega jezera pogojujeta njegova namembnostna
elektrogospodarska funkcija in zaščitenost območja. Ob sonaravnem razvoju tudi slednja dva
pogoja omogočata razvoj novih dejavnosti. Hkrati se jezero danes srečuje s številnimi
problemi, ki ovirajo njegov razvoj.
Možne namene uporabe jezera smo opredelili na podlagi idejnih zasnov, hkrati pa na podlagi
projektov predstavili današnji razvoj jezera. Trenutna idejna zasnova razvoja jezera
opredeljuje razvoj jezera kot novodobni turistični produkt, ki bi pripomogel k večji
prepoznavnosti in razvoju regije in k dvigu življenjskega standarda njenih prebivalcev.
Projekte in idejne zasnove smo kritično opredelili, saj menimo, da razvoj jezera ne more
potekati ob tako različnih interesih rabe. Predpostavili smo, da bi pred vzpostavljanjem novih
dejavnosti na tem območju bilo potrebno razrešiti probleme jezera, kot so problem
zamuljenosti in sanacija brežin jezera. Z urejenimi brežinami in okolico jezera bi se krepila
rekreacijska funkcija jezera, s čimer bi postalo jezero prijaznejše in zanimivejše za prebivalce
regije Spodnjega Podravja.
Ključne besede: Ptujsko jezero, Spodnje Podravje, razvojne možnosti, regionalni razvoj,
hidroenergija, zavarovano območje, sonaravni turizem

THE POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT FOR LAKE PTUJ
ABSTRACT
Nowadays we are aware of different intentions of using such large accumulations like lake
Ptuj. The development of lake Ptuj conditions its functional electro economic purposes and
protected area. These conditions enable the development of new activities. Simultaneously
there are also numerous problems which prevent lake’s development.
Possible purposes of lake’s usage are defined on the basis of outline schemes. At the same
time today’s development of the lake is defined on the basis of projects. The current outline
scheme of the lake’s development is defining the lake’s development as a modern tourist
product which will help in raising recognition, region development and residents’ life
standards.
The projects and outline schemes have been critically defined believing that the development
of the lake can not occur by so many different usage of interest. We have presumed that
before reestablishing new activities on this area it would be necessary to solve the lake’s
problems first, like the problem of slime and river bank sanitation. Well-regulated river banks
and lake’s surrounding would strengthen the recreational function of the lake which would
make the lake amiable and more interesting for the Lower Podravje region residents.
Key words: lake Ptuj, Lower Podravje region, possibilities of development, regional
development, Hydro Energy, protected area, eco tourism
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1. UVOD
1.1. Namen in cilji diplomskega dela
Možen razvoj jezera je bil obravnavan in preučen skozi različne projekte. S proučevanjem
projektov smo v diplomskem delu želeli ugotoviti, kaj od načrtovanega se je na jezeru in ob
njem že uresničilo in kakšne načrte imata občini in država z njim v prihodnosti.
V letu 1994 in 1996 sta bili izdelani raziskovalna naloga Sanacija in vitalizacija Ptujskega
jezera, I.faza in projekt idejne zasnove kompleksnega razvoja Ptujskega jezera z naslovom
Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II.faza, ki ju je po naročilu takratne Občine Ptuj
izdelal Vodnogospodarski biro Maribor, p.o.. Gradivi sta izredno pomemben vir diplomskega
dela, saj poteka današnji razvoj jezera približno tako, kot je bil predlagan v idejni zasnovi
Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II.faza.
V letu 2008 je podjetje Radix, d.o.o., iz Ptuja izdelalo investicijski program Vitalizacija
Ptujskega jezera (športno-turistični rekreacijsko-izobraževalni center Ptuj) po naročilu Mestne
občine Ptuj in Občine Markovci. Investicijski program, ki smo ga pridobili na Mestni občini
Ptuj, je prav tako pomembno gradivo, ki smo ga uporabili pri pisanju diplomskega dela.
Trenutna idejna zasnova razvoja jezera opredeljuje razvoj jezera kot športno-turistični
rekreativno-izobraževalni center, zato smo v diplomskem delu podrobneje razčlenili 4 vidike
razvoja jezera: šport, rekreacija, turizem in izobraževanje.
Razvojne možnosti jezera iz rekreacijskega vidika smo v diplomskem delu dopolnili z
lastnim raziskovalnim delom, ki vključuje anketiranje prebivalstva o njihovem odnosu do
Ptujskega jezera z rekreacijskega vidika in predlogom poteka naslednjih rekreacijskih
površin: sprehajalnih poti, kolesarskih stez in steze za hojo in tek na smučeh. S slednjo bi
preučevano območje Ptujskega jezera lahko postalo zanimivo rekreacijsko območje čez vse
leto. Analiza pridobljenih podatkov na podlagi anketiranja bi lahko predstavljala izziv za
prihodnje raziskave v tej smeri. Ugotovitve bi lahko koristile nadaljnjemu razvoju Ptujskega
jezera z rekreacijskega vidika.
1.2. Glavna izhodišča (delovne hipoteze)
 Ptujsko jezero mora služiti osnovnemu namenu (HE objekt), vandar lahko postane ob
sonaravni ureditvi pomembno športno-turistično rekreacijsko-izobraževalno območje.
 Razvojne možnosti jezera so možne le ob uspešnem sodelovanju države, občin,
podjetij, društev in zavodov ter uskladitvi različnih interesov izrabe jezera
 Razvoj jezera bi izboljšal kvaliteto življenja ljudi, turistično ponudbo izbranega
območja in hkrati pripomogel tudi k razvoju celotne regije Spodnjega Podravja.
1.3. Metode dela
 induktivna metoda (opazovanje) (opazovanje preučevanega območja, zbiranje
gradiva, literature o Ptujskem jezeru: knjižno gradivo, internetni viri, časopisi, Uradni
list)
 deskriptivna metoda (ugotovitve, analiziranje, razčlenitve pojavov, navezujoč se na
preučevano območje)
 metoda intervjuja, izposoja gradiva;
- na Mestni občini Ptuj (pogovor z go. Klavdijo Petek)
- na Brodarskem društvu Ranca Ptuj (pogovor s predsednikom društva g. Emilom
Mesaričem)
- na Vodnogospodarskem podjetju Drava Ptuj (pogovor z go. Agato Suhadolnik)
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metoda fotografiranja
neeksperimentalna kavzalna metoda (izdelava anketnega vprašalnika, izvajanje
anketiranja in obdelava anketnih vprašalnikov ter preučitev dobljenih podatkov)
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2. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PTUJSKEGA JEZERA
2.1. Opredelitev preučevanega območja
Preučevano območje se razprostira v severovzhodnem delu Slovenije in spada v Podravsko
statistično regijo.
Podravska regija je izredno bogata z vodnimi viri, kar s pridom izkorišča za pridobivanje
električne energije z verigo osmih hidroelektrarn na Dravi. Regija ima med vsemi slovenskimi
regijami največjo površino kmetijskih zemljišč v uporabi in je vodilna po številu kmetijskih
gospodarstev, zato ne preseneča, da je v tem delu Slovenije izredno pomembna ravno
kmetijska dejavnost. Po prispevku k slovenskemu BDP-ju je regija na drugem mestu, za
Osrednjeslovensko regijo (www.stat.si, 2009).
V letu 1996 je izšel zbornik Spodnje Podravje s Prlekijo, v katerem gre za reševanje
problematike razvoja in možnosti regionalnega in prostorskega razvoja ožjega območja
Podravske regije, območja bivše občine Ptuj, občine Ljutomer in občine Ormož, ki so ga
avtorji zbornika poimenovali Spodnje Podravje s Prlekijo.
V regijo Spodnje Podravje spadajo Mestna občina Ptuj in občine: Cirkulane, Destrnik,
Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik,
Središče ob Dravi, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm,
Zavrč, Žetale. V to območje spada tudi preučevano območje Ptujskega jezera, po katerem
poteka meja med Mestno občino Ptuj in Občino Markovci. Z jugovzhodne strani pa sega do
jezera meja Občine Videm (karta 1).
»Ta naravno in socialnogeografsko pestra subpanonska pokrajina Slovenskih goric in Haloz
ter Dravskega in Ptujskega polja, ki je bila vedno na robu razvitejših zahodnih pokrajin, je ob
izredno pestrih razvojnih problemih po osamosvojitvi Slovenije postala še obmejna regija z
vsemi, predvsem neugodnimi razvojnimi posledicami. V šestdesetih letih sicer geografsko
dokaj dobro proučevano območje (Bračič, Belec, Pak) je od takrat doživelo spremembe. S
kmetijskimi, turističnimi, vodnimi in drugimi potenciali bogato in gosto naseljeno območje je
svoje razvojno zaostajanje ponovno močno čutilo ob deindustrializaciji, ki ga je prizadela
močneje kot večino drugih območij« (Spodnje Podravje s Prlekijo..., 1996).
»Od sredine devetdesetih let 20. stoletja je na tem območju prišlo do vrste sprememb,
povezanih z novonastalimi občinami, ki so vplivale na stopnjo središčnosti naselij, velikimi
spremembami v slovenskem kmetijstvu (povezanih z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in
vplivom evropske kmetijske politike) in prestrukturiranjem industrije. Z uveljavitvijo
schengenske meje s Hrvaško bo v Spodnjem Podravju še bolj v ospredje stopila problematika
obmejnih območij. Vse te spremembe in procesi, povezani z njimi, so vodili v velike razlike v
prostorskem razvoju (predvsem podeželja) in družbenogospodarsko strukturo tega območja.«
(Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja, 2009).
V času pisanja diplomskega dela je potekala raziskava Značilnosti regionalnega razvoja in
razvojni potenciali Spodnjega Podravja, ki obravnava najnovejše razmere in procese na
območju Spodnjega Podravja (Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali
Spodnjega Podravja, 2009).
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Karta 1: Potekajoče občinske meje po območju Ptujskega jezera (merilo 1: 195918)

Vir: Atlas okolja, 2009
Podobo panonskega sveta ustvarjajo panonska gričevja in ravnine, med slednje spadata tudi
Dravsko in Ptujsko polje. Preučevano območje Ptujskega jezera predstavlja mejo med tema
dvema pokrajinskima enotama, čeprav se pojavljajo v novejši geografski literaruri mnenja, da
bi bilo potrebno prestaviti mejo bolj na zahod in bi potem morali umeščati preučevano
območje Ptujskega jezera v pokrajinsko enoto Ptujsko polje.
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Karta 2: Prikaz širšega preučevanega območja

Vir: www.geopedia.si, 2009
»Dravsko in Ptujsko polje sestavljata Podravsko ravnino, ki se začenja v obliki naplavinskega
dravskega vršaja pri Mariboru in prehaja pri Ormožu v Varaždinsko ravan. Podravska ravnina
je naša najbolj izrazito subpanonska mladopleistocenska fluvioglacialna prodnata pokrajina,
ki jo oklepajo na zahodu Pohorje, s severa in juga pa Slovenske gorice, Haloze in Dravinjske
gorice. To prodnato ravnino je reka Drava med Ptujem in Halozami prerezala na večji in širši
zahodni del (Dravsko polje) ter manjši in ožji vzhodni del (Ptujsko polje) » (Bračič, 1975).
Glavne smeri prostora Dravskega polja določa predvsem reka Drava z njenimi poplavnimi
gozdovi v smeri severozahod- jugovzhod. Tej smeri sledi tudi večina večjih infrastrukturnih
objektov. Drugo pomembno smer predstavlja slemenitev Haloz na obrobju v smeri zahodvzhod (Okoljsko poročilo..., 2006).
Ptujsko polje predstavlja nizki del slovenskega Podravja in predstavlja prehod med nizkim
slovenskim in hrvaškim Podravjem, med Podravsko in Varaždinsko ravnino. Ptujsko polje je
na severu omejeno z južnimi obronki Slovenskih goric, na jugovzhodu pa z vinorodnimi
Halozami. Reka Drava loči na jugu Ptujsko polje na črti Ptuj- ustje Dravinje od Dravskega
polja in na skrajnem vzhodu na črti Zavrč- Ormož od Varaždinske ravnine. Ptujsko polje ima
obliko na vrhu stoječega trikotnika, katerega tvorita okrog 20 km dolga železniška proga PtujOrmož in reka Drava (Bračič, 1975).
»V novejši geografski literaturi se pojavljajo predlogi o prestavitvi meje in pojma Ptujskega
polja proti zahodu na črto Hajdina- Lovrenc, vendar nekateri trdno zagovarjajo, da je mejo
med obema poljema Podravske ravnine potrebno postaviti na reko Dravo med Ptujem in
vinorodnimi Halozami. Drava je na tem odseku ustvarila s spreminjanjem svoje struge širok
pas holocenskega (aluvialnega) poplavnega sveta, kjer so med teraso na desnem bregu Drave
na črti Breg- Videm in tisto na levem bregu na črti Brstje- Markovci pretežno logi in travniki.
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Ne torej sedanjo strugo Drave, temveč po Dravi ustvarjen širok pas logov in travnikov je
potrebno šteti za naravno ločnico med Dravskim in Ptujskim poljem, saj se zahodno in
vzhodno od tega širokega pasu holocena, ki je ob visokih vodah še vedno podvržen poplavam,
začenja na mladopleistocenskih prodnih tleh strnjen svet njiv, torej polje. Takšno razmejitev
sta uveljaljavila že Anton Melik in Svetozar Ilešič« (Bračič, 1975).
Poleg problema razmejevanja pa se v geografski literaturi pojavlja tudi problem pojmovanja
Dravskega in Ptujskega polja, ki ga v svoji študiji Ptujsko polje izpostavlja tudi Vladimir
Bračič. Naslednja stališča avtorjev o poimenovanju polj so povzeta po tej študiji (Bračič,
1975).
Nekateri avtorji so uporabljali za poimenovanje celotne ravnine izključno fizičnogeografski
vidik, spet drugi so upoštevali zraven fizičnogeografskega tudi družbenogeografski vidik.
Melik je izhajal samo iz fizičnogeografskega vidika, zato je celotno ravnino imenoval
Dravsko polje, njena dva dela pa z nazivoma Zgornje in Spodnje Dravsko polje.
Ilešič je celotno ravnino poimenoval Podravska ravnina in jo delil na Dravsko ali Zgornje
Dravsko polje ter Ptujsko polje. Pri tem je upošteval zraven fizičnogeografskih razlik tudi
družbenogeografske.
Pak v svojem delu Družbenogeografski razvoj Zgornjega Dravskega polja izpostavlja
problem poimenovanja obeh polj in uporablja ime Zgornje Dravsko polje za zahodni del
ravnine, medtem ko za vzhodni del uporablja ime Spodnje Dravsko ali Ptujsko polje.
Bračič se v svoji študiji Ptujsko polje zavzema, da se celotna ravnina imenuje Podravska
ravnina, njen zahodni del med Mariborom in Ptujem Dravsko polje, njen vzhodni del med
Ptujem in Ormožem pa Ptujsko polje.
2.2. Umetna (akumulacijska) jezera
Za panonski svet niso značilna jezera, saj naravne možnosti niso pogojevale nastanka le-teh.
Kljub temu dejstvu, pa je v tem delu največ jezer in ribnikov. Od teh so naravnega nastanka le
rečna jezera, medtem ko so druga umetnega nastanka in predstavljajo pokrajinsko podobo
panonskega sveta (Firbas, 2001).
Umetna ali antropogena jezera so poznale že stare civilizacije. Prvotno so služile namakanju
obdelovalnih površin, gojenju rib in drugim gospodarskim dejavnostim. Zaradi
industrializacije, predvsem na začetku 20. stoletja, so nastala velika akumulacijska jezera za
hidroenergetske potrebe. Uporaba električne energije se je od začetka 20 st. vsakih pet let
podvojila, kar je zahtevalo gradnjo velikih in vedno večjih elektrarn. Sprva so gradili rečne
hidroelektrarne, ki so bile postavljene v samo strugo reke. Ker v ravninskih predelih tak način
gradnje ni bil mogoč, predvsem zaradi široke rečne struge in počasnega toka reke, je bila z
zajezitvijo reke omogočena gradnja kanalskega tipa elektrarn, ob čemer so nastala
akumulacijska jezera. Umetna vodna telesa so torej tista, ki jih je ustvaril človek in jih
preuredil za svoje potrebe (Firbas, 2001).
Za naravo in človeka imajo stoječe površinske vode velik pomen. Vodne površine s
povečanim izhlapevanjem blagodejno vplivajo na lokalne podnebne razmere in kot
zadrževalniki blažijo posledice presežka ali pomanjkanja vode (Remec- Rekar, Bat, 2003).
Nekatera umetna jezera predstavljajo manj privlačen ali celo moteč pejsažni dejavnik, druga
pa so bogat vodni ekosistem z vse bolj razvito turistično vlogo (Lenarčič, Plut, 1995).

Diplomsko delo

13

Saša Medved

Razvojne možnosti Ptujskega jezera

2.3. Vzrok nastanka akumulacijskega bazena (Ptujskega jezera)
Prve ideje o izkoriščanju reke Drave za proizvodnjo električne energije so se pojavile že v
začetku tega stoletja. S tovrstnimi projekti se je ukvarjala takratna avstrijska vlada, ki je
nameravala s pomočjo dravskih vodnih sil elektrificirati železnice. Na slovenskem ozemlju se
je pojavilo kar nekaj interesantov za gradnjo hidroelektrarn na tej energetsko zanimivi reki.
Na reki Dravi je bilo zgrajenih osem hidroelektrarn, od tega sta v nižinskem svetu
hidroelektrarna Zlatoličje in hidroelektrarna Formin, ostalih šest je postavljenih v verigi od
Dravograda do Maribora. Vseh osem hidroelektrarn izkorišča celotni razpoložljivi potencial te
reke. Hidroelektrarne obratujejo s pretočno akumulacijo, ob višjih pretokih pa pretočno
(Šmon, 2000).
Hidroelektrarna (HE) Formin
V nižinskem svetu je zaradi naravnih pogojev najprimernejši način gradnje oblike
hidorelektrarn z derivacijskim dovodnim in odvodnim kanalom. Na tem delu reke sta bili
zgrajeni leta 1969 HE Zlatoličje in leta 1978 HE Formin, ki je zadnja na slovenskem delu reke
Drave (Šmon, 2000, str. 407). Gradnja HE Formin je potekala z investicijskim naslovom
Srednja Drava 2 (SD2) in se je pričela leta 1972. Elektrarno SD2 naj bi pričeli graditi
neposredno po dograditvi HE Zlatoličje, vendar do tega ni prišlo, saj je v tistem času začelo
prevladovati mišljenje, da bodo potrebe po energiji začele reševati jedrske elektrarne (JE) in
termo elekrarne (TE). K odločitvi za gradnjo HE Formin je odločilno pripomoglo dejstvo, da
so v Varaždinu pričeli leta 1971 graditi HE Varaždin, ki je leta 1975 tudi pričela obratovati,
ter s tem porušila režim obratovanja v verigi zgornjih dravskih hidroelektrarn in okvare HE
Šoštanj med enoletnim poskusnim delovanjem leta 1973 (Šmon, 2000).
2.4. Splošne značilnosti Ptujskega jezera
Reka Drava daje pokrajini in krajem, ki ležijo ob njej, poseben pomen. Tudi mesto Ptuj je
zrastlo ob njej in živelo vedno kot obvodni kraj. Z zajezitvijo Drave in nastankom Ptujskega
jezera so vodne razmere postale še bolj poudarjene, vendar le na videz. Prejšnji neposredni
stik, tudi občasne hude poplave, je omogočal drugačno sožitje od tega, kar nudi sedanji
umetni objekt. Gradnja hidroenergetske akumulacije za HE Formin je močno posegla v
prostor. Prostor, kjer se danes razprostira jezero, je bil pred potopitvijo zanimiv del Ptujskega
polja, tvorili so ga številni rečni rokavi, mrtvice in logi, ter je predstavljal bogat ekosistem
vodnega in obvodnega sveta. Prebivalcem naselij ob reki je ponujal številne možnosti za
gospodarsko delovanje, rekreacijo in zdravo življenje. S širšim območjem izven danes
potopljenih površin pa je zaokrožal pomemben poplavni retenzijski prostor za visoke vode
reke Drave (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996).
Z zajezitvijo reke Drave je leta 1977 nastalo 420 ha1 veliko jezero, ki akumulira 22 milijonov
m3 vode in je globoko 12 m, dolgo 4,5 km, na najširšem delu pa meri 1,2 km (Hojnik, 2003,
str.12). Podatki o površini jezera so neenotni.
Reka Drava je zajezena v Novi vasi pri Markovcih, kjer se jezerska voda loči v del, ki odteka
po dovodnem kanalu do HE Formin, drugi del pa po stari strugi reke Drave, kjer reka,
osiromašena z odvzeto vodo, ponovno oblikuje nadvse pomembna prodišča. Ločeni vodi se
ponovno zlijeta v eno pri Ormožu, kjer pa ju spet doleti ločitvena usoda (Firbas, 2001,
str.246).
1

V diplomskem delu smo povzeli podatek za površino jezera, ki se pojavlja v strokovnih poročilih in idejnih
zasnovah razvoja jezera.

Diplomsko delo

14

Saša Medved

Razvojne možnosti Ptujskega jezera

Ptujsko jezero je največje umetno jezero v Sloveniji in drugo največje jezero nasploh. S
svojo velikostjo predstavlja enega najboj dominantnih površinskih krajinskih elementov v
širši okolici (Okoljsko poročilo...,2006, str. 114), katerega osnovni namen in funkcija je
akumuliranje vode za pokrivanje konic in retenzijo visokega vala. Stalna maksimalna gladina
jezera je na koti 220,0 m n.m., nasipi so na koti 221,5 m n. m, minimalna gladina pa je na
koti 219,0 m n. m. Do denivelacije na minimalno gladino prihaja med obratovanjem HE
Formin pri pokrivanju konic ali pa pri nastopu visokih voda. Med gladinama 219, 0 in 220,0
m n. m. je pri površini 420 ha na razpolago največ 4,2 mio m3 retencijske prostornine
(Hojnik, 2005). Ta osnovna namembnost z energetskega vidika pa ne pogojuje, da se v tem
prostoru ne bi razvijale še dodatne dejavnosti, ki jih jezero omogoča. Ob nadaljnjem razvoju
jezera in vzpostavitvi novih dejavnosti v prostor, je potrebno paziti le, da osnovna
namembnost jezera ne postane ogrožena.
Fotografija 1: Pogled na Ptujsko jezero z jugovzhodne strani

Foto: Saša Medved, 2009
Površina jezera obsega območje od železniškega mostu na Ptuju in do jezu v Markovcih.
Jezero je obdano z nasipi, ki so dvignjeni nad okoliškim terenom in zatesnjeni z asfaltno
oblogo, katere problematičnost bo opredeljena v nadaljevanju diplomskega dela.
Po levem in desnem bregu tečeta vzdolž nasipa drenažna jarka, ki pobirata zaledne vode in
pritoke z obeh bregov (Rogoznica, Grajena, Studenčnica) in drenirata podtalnico. Od
železniškega mostu, dolvodno do sotočja z odvodnim kanalom HE Zlatoličje, teče Drava
neposredno skozi mesto Ptuj v dolžini približno 1400 m. Na tem odseku je naselje na obeh
bregovih varovano pred visokimi vodami z visokovodnimi nasipi ali varovalno betonsko
steno, ki preprečujejo poplave mesta (Suhadolnik, 2006).
2.4.1. Posledice nastanka Ptujskega jezera
Ptujsko jezero je bilo zgrajeno po tehničnih principih, predpisih in gledanjih, ki so bila
običajna za takratni čas. Okoljska osveščenost je bila takrat na nižji ravni kot danes, saj je
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imela vodilno vlogo in pomen le industrija. Temu primerno so bili takrat zgrajeni tudi
industrijski objekti, med njimi tudi akumulacijski bazen HE Formin, ki so ga v kasnejšem
času, predvsem iz športnega in rekreacijskega vidika, poimenovali Ptujsko jezero.
Z njegovo zgraditvijo so bili razrešeni številni problemi, med njimi je bila zelo pomembna
odprava poplav mesta in širše okolice, povzročeni pa so bili novi problemi, ki se s staranjem
jezera vedno bolj odražajo (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str. 6).
2.4.1.1 Vplivi na okolje
Gradnja hidroelektrarn vpliva na okolje na več načinov. Vplivi so vidni v spremenjeni gladini
talne vode, odražajo pa se tudi na značilnostih vodotoka ter življenjskega prostora v reki in ob
njej (Tomšič, Čuš, 2001). Vsi ti vplivi so se odražali tudi na območju Ptujskega jezera in
širšega področja.
Vpliv na podtalnico
Poseben problem je predstavljal vpliv zajezitve na podtalnico. Študije, ki so bile izdelane v
pripravljalnem obdobju, so predvidevale, da bo na posameznih področjih takratnih Občin Ptuj
in Varaždin vpliv dviga oz. znižanja podtalnice v mejah +/- 0,5 m. Dejansko je ta vpliv
podtalnice največji na ožjem mestnem področju Ptuja do 0,5 m, nekoliko manjši navzdol proti
Spuhlji in Markovcem, medtem ko je še nižje vpliv nasproten, kjer prihaja do padca
podtalnice v povprečju za 5 do 30 cm. Delno je prizadeto področje nižje od Markovcev, v
manjši meri pa tudi Občina Ormož (Šmon, 2000).
Za sanacijo dviga podtalnice na ožjem in širšem področju mesta Ptuj so bile izdelane ustrezne
študije, idejne rešitve in tudi že ustrezni projekti, vendar do rešitev ni prišlo, ker ni bilo
mogoče določiti obsega neposrednega negativnega vpliva objekta na okolico (Šmon, 2000).
Vpliv na življenjski prostor
Posledice nastanka jezera in izgradnje HE Formin so se najbolj odražale v prostoru.
Velik vpliv je imela izgradnja hidroenergetskih objektov na agrarno in vodnogospodarsko
področje. Ob izgradnji hidroelektrarne je bilo odkupljenih za 8,5 km dovodnega in 8,1 km
odvodnega kanala ter strojnice in jezu kar 260 ha obdelovalnih površin.Velik vpliv je imela
izgradnja tudi na komunalno ureditev Ptuja. Pri Forminu je zajezitev na jezu v Markovcih
povzročila dvig vodne gladine za 9 m ob jezu in povprečno za 2,2 m na ožjem področju mesta
Ptuj. Zajezitev Drave na mestnem področju Ptuja je povzročila dodatne probleme. Potrebno je
bilo zgraditi nove kanalizacijske in drenažne sisteme s prečrpališči ob rečnih brežinah za
odvajanje odpadnih komunalnih vod ter zgraditi centralno čistilno napravo (Šmon, 2000).
2.4.2. Problemi jezera
Jezero se danes sooča s številnimi problemi, med katerimi izstopajo problemi zamuljenosti,
onesnaženosti rečnega sedimenta, kvalitete vode in njegovega izgleda. Slednji predstavlja
probleme zlasti zaradi nasipov, ki so z vodne strani obdani z asfaltno oblogo in predstavljajo
tujek v okolju. Nekateri problemi so danes že zaskrbljujoči in bi jih bilo potrebno dosledneje
reševati. Zaskrbljujoča je zamuljenost jezera in onesnaženost rečnega sedimenta, medtem ko
se je kvaliteta vode začela v zadnjem desetletju izboljševati.
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Zamuljenost
Najbolj vidna posledica izgradnje in obratovanja hidroelektrarn je postopno zmanjševanje
vodnih akumulacij, kar je še posebej očitno v širokih akumulacijskih jezerih. Z izgradnjo
akumulacijskih bazenov se je prekinil naravni rečni transport in pričel se je proces
sedimentacije. Čim manjša je vlečna sila vode, tem intenzivnejši je proces sedimentacije. Z
meritvami akumulacijskih bazenov, ki se periodično izvajajo, so ugotovili, da je obseg
zamuljenosti najbolj odvisen od starosti bazena. Ptujsko jezero je tako po ocenah zapolnjeno
le 10 %. Sedimentacija je najintenzivnejša prvih 20 let, nato se intenzivnost zmanjša
(Tomšič, Čuš, 2001). Po drugih ocenah je zamuljene kar 17,8 % prostornine akumulacije,
vendar to predstavlja z vidika energetske izrabe neuporabno prostornino pod koto 219,0 m
n.m. Šele po letu 2000 je na nekaterih lokacijah zamuljenje preseglo koto 219,0 m n.m.
koristne prostornine (približno 0,5%). Primerjava prečnih profilov za posamezne meritve je
pokazala, da je odlaganje po profilu precej enakomerno. Povprečna debelina oz. višina sloja
usedlin pa znaša 90 cm (Hojnik, 2005).
Rečni sediment
Po analizah vode iz Ptujskega jezera iz leta 2000 je bilo ugotovljeno, da (Sanacija in
revitalizacija Ptujskega jezera. Zaključno poročilo, 1994, str 18; Hojnik, 2003):
 rečni sedimenti kažejo vse značilnosti onesnaženosti s snovmi, ki izvirajo iz
komunalnih odplak
 vsebuje mulj visoke koncentracije toksičnih snovi, kot so spojine žvepla in toksičnih
kovin, ter visoke koncentracije spojin fosforja in dušika in se zaradi navedenih
lastnosti odloženi mulj šteje za odpadek s povečano vsebnostjo škodljivih snovi
(takšnega mulja se ne sme odlagati na kmetijska zemljišča, temveč se ga lahko
premika le znotraj struge kot gradnja umetnih otokov, oblikovanje novih brežin,
odlaganje mulja v manjše zalive ali potiskanje mulja na degradirane površine)
(Tomšič, Čuš, 2001, str. 52)
 premeščanje rečnega sedimenta znotraj jezerskega sistema poruši uravnotežena
razmerja v sedanjem stanju in mora potekati postopno
 je toksičnost sedimenta v sedanji obliki minimalna
 anoksifikacija v jezerskem sistemu pospešuje oksidacijske procese spojin žvepla in
dušika, ki povzročijo znižanje pH in mobilizacijo toksičnih kovin
 je bioakamulacija toksičnih kovin iz rečnega sedimenta (v sedanji obliki) v različnih
bioloških organizmih minimalna
Kvalieteta vode
Reka Drava danes spada v skupino srednje onesnaženih rek. V preteklem 40-letnem obdobju
je bila značilna visoka polucija z organskim onesnaževanjem (odplake urbaniziranih krajev,
papirne industrije), predvsem pa onesnaževanje s sedimenti težkih kovin. Pri tem velja
ugotovitev, da dolgoletna sistematična raziskovanja kažejo, da se v zadnjem desetletnem
obdobju kvaliteta vode izboljšuje (Šmon, 2000).
V preteklosti mesta, ki ležijo ob reki Dravi, z izjemo Ptuja, niso imela zgrajenih čistilnih
naprav, kar je pomenilo, da so se komunalne, industrijske vode in izcedne vode deponij
stekale v reko Dravo, ki je s svojo vodnatostjo in samočistilno sposobnostjo element
transporta in čiščenja odplak (Blažeka, 1992). Vsa ta onesnažena voda se je dolga leta zbirala
v Ptujskem jezeru. Največji onesnaževalec Ptujskega jezera je bilo v preteklosti mesto
Maribor s svojimi odpadnimi vodami in pa že onesnažena voda reke Drave nad Mariborom.
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Brez izgradnje mariborske čistilne naprave in čistilnih naprav v ostalih mestih ne bi bilo
mogoče pričakovati, da bi bila voda v Ptujskem jezeru v prihodnosti primerna za kopanje. V
primeru zmanjšanja bakteriološkega onesnaževanja že nad Mariborom za 60% in s stopnjo
čiščenja med 96 in 98% v mariborski čistilni napravi in ob srednjih pretokih Drave bi bilo
možno tudi kopanje v jezeru (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza., 1996).
Kvaliteta vode se je izboljšala predvsem po izgradnji čistilnih naprav v mestih, predvsem pa
po opustitvi nekaterih papirnih tovarn in rudnikov v Avstriji ter rudnika svinca v Mežici
(Šmon, 2000). Velik pomen za izboljšanje kvalitete vode Ptujskega jezera pa je imel tudi
propad industrijskih obratov v mestu Maribor.
Po analizah vod Ptujskega jezera iz leta 2000 je bilo ugotovljeno, da (Hojnik, 2003):
 vode neodvisno od letnega časa ne kažejo nobenih posebnih značilnosti onesnaženosti
s toksičnimi ali posebno škodljivimi snovmi
 je v obdobju povišanih temperatur kritična onesnaženost vode s snovmi, ki izvirajo iz
komunalnih odplak
 je kritična mikrobiološka onesnaženost vode
 vode Ptujskega jezera zaradi onesnaženosti s snovmi, ki izvirajo iz komunalnih
odplak, zaradi mikrobiološkega onesnaževanja in zaradi suspendiranih snovi pri
povišanih pretokih Drave niso primerne za pitje in kopanje (Sanacija in revitalizacija
Ptujskega jezera. Zaključno poročilo, 1994, str. 18)
Fizikalno- kemijske in biološke analize kažejo, da je Ptujsko jezero tako po kakovosti vode
kot sedimenta v II. kakovostnem razredu. Nekoliko odstopata le povečana vsebnost svinca v
sedimentu, ki pa je še zmeraj v povprečju III. kakovostnega razreda in povečana vsebnost
koliformnih bakterij v vodi v določenih obdobjih, ki je na spodnji meji III. kakovostnega
razreda (Hojnik, 2003).
Izboljšanje stanja kvalitete vode jezera so pokazale tudi ocene Poročila o kakovosti jezer v
letu 2007, ki ga je izdelala Agencija Republike Slovenije za okolje in prostor (ARSO)
(Kakovost jezer v letu 2007, 2009). Glavne ugotovitve so povzete po tem viru. V obdobju
2007/2009 se je monitoring prvič izvajal v skladu z aneksom V Vodne direktive 2000/60/EC,
ki zahteva določanje ekološkega in kemijskega stanja vodnih teles. Program za leto 2007 je
bil izdelan na osnovi rezultatov monitoringa kakovosti iz leta 2006 in Ocene vplivov
pomembnih obremenitev na vodna telesa površinskih voda. Stanje vode Ptujskega jezera
vsebuje ocene toksičnosti in kemijskega stanja. Voda jezera ima dobro kemijsko stanje, kar
pomeni, da ni presegla mejnih vrednosti. Voda je onesnažena s pesticidi, povečana pa je tudi
vsebnost nitratov. Produkcija fitoplanktona glede na stanje hranil, ki v obeh primerih kaže
evtrofno stanje, je bila manjša od pričakovane. Razlog za to, pa je, po navedbah ARSO, v
veliki pretočnosti jezera.
V preteklosti je bila voda Ptujskega jezera močno onesnažena, zato so izredno pomembna
novejša dejstva raziskav o izboljšanju kvaliete vode, saj pogojujejo razvoj novih dejavnosti na
jezeru in ob njem. Poudariti pa je potrebno tudi, da je izgled vod v jezeru vse prej kot
zadovoljiv. Kvaliteta vode v jezeru torej dopušča razvoj vodnih športov in rekreacijskih
dejavnosti, dvomimo pa, da bi bilo Ptujsko jezero v prihodnosti primerno za kopanje. Tudi
odziv ljudi na vprašanje o možnosti vzpostavitve kopališke dejavnosti je precej negativen.
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Izgled jezera (tujek v okolju)
Največji problem v izgledu jezera predstavljajo asfaltne obloge brežin, s katerimi so utrjeni
nasipi z vodne strani. Asfaltne obloge brežin delujejo že na pogled zelo moteče, preprečujejo
pa tudi razvoj obvodnega rastlinstva in živalstva.
Višina nasipov se giblje med 2,5 in 6,5 m. Na suho stran je nasip nagnjen, humusiran in
zatravljen. Zaradi preprečevanja precejanja skozi nasip je le- ta z vodne strani po vsej višini
brežine zatesnjen z 10 cm debelo asfaltno oblogo (fotografija 9). V območju nihanja gladine
je asfaltna obloga v 20 letih izgubila prožnost, zato prihaja do razpok, ki jih je potrebno sproti
odkrivati in sanirati. Izven območja nihanja gladine je obloga v ustreznem stanju (Sanacija in
vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza., 1996, str. 20; Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, I.
faza., 1994, str. 9; Hojnik, 2003, str.13). Na kroni nasipa je zgrajen betonski zid, ki varuje
nasip pred prelivanjem vode, ki bi nastalo zaradi valovanja. Dno akumulacije je od nasipa
navznoter v širini 100 m zavarovano z meljnim tepihom (sestavljen iz lokalnega peščenomeljnatega materiala) v debelini 60 cm, ki poteka vzporedno z nasipom in sega 50 m v jezero
in preprečuje pronicanje vode pod nasipom v zaledni prostor in s tem spiranje temeljnih tal
pod nasipom (Suhadolnik, 2006). Na zračni strani velja v 100-metrskem pasu prepoved
odstranjevanja površinske plasti zemljine (Hojnik, 2005, str. 22).
Z razgibanjem in ozelenitvijo brežin in pod pogojem ohranitve asfaltne obloge bi bilo jezero
lahko veliko bolj prijazno vključeno v naravno okolje, kar bi pripomoglo tudi k večji pestrosti
rastlinstva in živalstva ob jezeru.
2.4.3. Rastlinstvo in živalstvo jezera
Kljub temu da človek že dolgo spreminja tok reke Drave in oži poplavno območje, je svet ob
Dravi še vedno zeleni pas življenja sredi kmetijsko intenzivne obdelane pokrajine. Reka z
rokavi, brzicami, prodišči, poplavnimi logi, travniki in tudi vodnimi akumulacijami je dom
številnih rastlin in živali. Med njimi je mnogo ogroženih in redkih vrst (Drava- zelena oaza,
2009).
Z izgradnjo Ptujskega jezera je v tem okolju nastal nov habitat, in sicer velika vodna površina
z dvema majhnima otočkoma na jugozahodnem območju jezera. Že leta 1984 je takratna
Občina Ptuj z odlokom zaščitila oba otoka kot rezervata gnezditvene kolonije navadne čigre
(Sterna kimuda), rečnega galeba (Larus rindbundus) in čopaste črnice (Aythya fuligula)
(Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza., 1996). Jezerska otoka se zaraščata z
vrbjem, na večjem otoku pa so zasadili smreke. Otoka še spodjeda rečni tok (Firbas, 2001, str.
246).
Rastlinstvo
Ptujsko jezero in okolica z izjemo Krajinskega parka Šturmovci nikoli nista bila floristično
natančno raziskana. Obala Ptujskega jezera je zaradi asfaltne prevleke praktično sterilna.
Mestoma na poškodovanih delih uspevajo predvsem zelišča in redke vrbe. Plitvine med
železniškim mostom in Brodarskim društvom Ranca Ptuj na severni obali in čistilno napravo
na južni obali omogočajo obstoj nekaterim makrofitom. Zaradi strukture (prod, mulj,
naplavljen humus) in funkcije (gnezditveni, paritveni, prehranjevalni prostor in prostor za
počitek številnim ptičjim vrstam) obstoječa otočka Ptujskega jezera prav tako ne predstavljata
lokalitete posebnega florističnega pomena. Otočka sta zavarovana z Uredbo o zavarovanju
ogroženih živalskih vrst (Ur.l. RS, št. 57/1993). Prvi obstoječi otok je zaradi gramoznih tal
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skoraj brez lesne zarasti, medtem ko na drugem uspevajo vrbe. Povsem drugačna je podoba
na stari strugi Drave in na spremljajočih studenčnicah (Sanacija in vitalizacija Ptujskega
jezera, II. faza., 1996).
Živalstvo
Drava je najpomembnejše območje za vodne ptice v Sloveniji. Čez 20.000 jih tukaj redno
prezimuje, nič manj pa jih ni tudi ob jesenskih in pomladanskih selitvah. (Drava- zelena oaza,
2009).
Ptice
Reka Drava je na odseku med Mariborom in Zavrčem, vključno s Ptujskim jezerom, na listi
mednarodno pomembnih lokalitet (Importan Bird Areas in Europe- IBA). Ptujsko jezero je
danes najpomembnejša kontinentalna vodna površina v času prezimovanja ptic. Številne
vrste, ki so življenjsko vezane na Ptujsko jezero in okolico, so zavarovane z Uredbo o
zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Ur.l. RS, št. 57/1993) (Sanacija in vitalizacija Ptujskega
jezera, II. faza., 1996, str. 16-23). Vrste, za katere je bilo opredeljeno posebno območje
varstva, so: mali ponirek, kormoran, velika bela čaplja, mlakarica, čopasta črnica, zvonec,
veliki žagar, sršenar, mali galeb, navadna čigra, črna čigra, vodomec, belovrati muhar, pisana
penica. Najpomembnejša populacija navadne čigre v Sloveniji na reki Dravi gnezdi le še s
pomočjo človeka. Na Ptujskem jezeru ornitologi že tri desetletja vzdržujejo otoka s kolonijo
navadne čigre in rečnih galebov. Brez pomoči bi se otoka v kratkem času zarasla in postala
neprimerna za gnezdenje. Pomoči pa sta obe vrsti deležni tudi z umetnim otokom na jezeru
(Življenje med nebom in zemljo, 2006).
Nov gnezditveni otok za navadno čigro na Ptujskem jezeru
Na Ptujskem jezeru so Dravske elektrarne Maribor (DEM) v sodelovanju z Društvom za
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) izvedle doslej največji naravovarstveni
projekt- izgradnjo novega gnezditvenega otoka za navadno čigro. Ptica je nekoč gnezdila na
prodiščih, spremenjena rečna dinamika pa je vplivala na njihovo zaraščanje in s tem na
preseljevanje ptice na druga območja (V sozvočju z naravo, Okoljski projekti, 2008). S
projektom so želeli preprečiti izumiranje ptice na tem območju zaradi krčenja njenega
življenjskega prostora (slika 13 v prilogi).
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Slika 1: Gradnja gnezditvenega otoka za navadno čigro

Vir: www.dem.si, 2009
Novi otok leži med obstoječima otokoma, v neposredni bližini oziroma neposredno na
plitvini. Njegova lokacija je bila izbrana v sodelovanju z Društvom za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) na osnovi natančnega geodetskega posnetka. Z izvedbo
otoka je bila zagotovljena deponija čezmernih muljnih nanosov, hkrati pa je bila omogočena
ohranitev navadne čigre kot kontinentalne gnezdilke. Otok bo imel v okviru naravovarstvenih
določil krajinsko in ekološko funcijo. Kljub upoštevanju najnovejših znanstvenih spoznanj pri
izdelavi nadomestnih gnezdišč je bilo ugotovljeno, da ta ne zagotavljajo obstoja vrste pri nas.
Problem bi lahko odpravili z večjimi gnezditvenimi otoki, ki bi posnemali naravno stanje na
prodiščih. Upoštevajoč spoznanja varstvene biologije in slovenskega ter evropskega pravnega
reda sodi varstvo populacije navadne čigre v Sloveniji med prednostne naravovarstvene
naloge (Srečanje z novinarji ob svetovnem dnevu voda, 2009).
Ribe
Ptujsko jezero je bogato z ribami. V jezeru živijo podust, klen, ploščič, platnica, mrena, linj,
bolen, rdečeoka, som in smuč (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza., 1996, str.
16). Vse te vrste so izredno zanimive za športni ribolov v okviru rekreacijskih aktivnosti in za
ribolov s prirejanjem tekmovanj. Premeščanje mulja v jezeru bi lahko imelo zaradi
vsebovanja škodljivh snovi negativen vpliv na ribje vrste v jezeru, zato se mora njegovo
premeščanje izvajati zelo dosledno.
Slaba raziskanost rastlinskega sveta in hkrati pestrost in ogroženost rastlinstva in živalstva
Ptujskega jezera in okolice bi lahko predstavljala nov izziv in pobudo za razvoj
naravoslovnega turizma (eko turizma).
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2.5. Naravne danosti in omejitve razvoja jezera
Naravne danosti in omejitve razvoja jezera so naslednje (Sanacija in vitalizacija Ptujskega
jezera, I. faza, 1994):
 predviden razvoj raznih dejavnosti na jezeru in ob njem, je glede na kvaliteto vode in
mulja v njem mogoč, razen kopanja in uporabe jezerske vode za vodooskrbo
 glede na samodejni razvoj športno-rekreacijskih dejavnosti mladih raziskovalcev in
turistov na jezeru in ob njem, so postale nedostopne asfaltne brežine jezera za
udeležence življenjsko nevarne
 interesi po rabi in trajnem zagotavljanju kvalitetne vode v Ptujskem jezeru segajo v
širši prostor preko meja Mestne občine Ptuj
 Občina Ormož načrtuje rabo vode za vodooskrbo iz energetskega kanala, ki se napaja
iz Ptujskega jezera
 Mestna občina Ptuj in Občina Ormož delno že koristita jezersko vodo, predvidene pa
so še večje količine odvzema vode iz energetskega kanala za potrebe namakanja
kmetijskih površin
 slabšanje kvalitete vode v jezeru in nekontrolirano ter neustrezno zamuljevanje jezera
bi ogrozilo obstoj že vzpostavljenih in načrtovanih dejavnosti na jezeru in ob njem
 željeno in predvideno kopanje v bazenu bo omogočeno šele po ustrezni sanaciji
onesnaževalcev reke Drave
Ugotovitve naravnih danosti in omejitev razvoja jezera so bile opredeljene v letu 1994, vendar
se do danes niso bistveno spremenile. Ne strinjamo se le z zadnjo ugotovitvijo, saj menimo,
da omogoča jezero razvoj različnih pestrih dejavnosti, pri tem pa sami ne bi izpostavljali
kopališke dejavnosti.
Poleg energetske in vodnogospodarske funkcije ponuja tako velika vodna površina jezera
različne možnosti sožitja narave, mesta in vode (Srečanje z novinarji ob svetovnem dnevu
voda, 2009), zato so še posebej pomembna prizadevanja za večnamensko izrabo Ptujskega
jezera, ki jih zasledimo tudi v zadnjih letih, kar pa bo mogoče ob uspešnem sodelovanju med
društvi, ribiči, lastniki kmetijskih zemljišč, naravovarstveniki in podjetjem Dravske elektrarne
Maribor. Torej lahko izpostavimo, da je razvoj jezera mogoč ob doseganju kompromisov,
sonaravni ureditvi z ozirom na naravovarstvo tega območja.
Seveda pa je potrebno pri iskanju ekološko sprejemljivejših rešitev dosledno upoštevati
določene tehnične omejitve za varno obratovanje HE Formin (Tomšič, Čuš, 2001, str.52).
Ptujsko jezero je v okviru Nature 2000 zaščiteno območje, zato se morajo vse dejavnosti
skladati z zakonsko osnovo. Kakršnikoli posegi v prostor morajo biti sonaravno usklajeni,
zato se je potrebno zavzemati za ohranjanje in povečanje mirnih predelov jezerske obale in
vodne površine, namenjene nemotenemu razvoju flore in favne (rastlinstva in živalstva),
predvsem ornitofavne, kar bi lahko uspešno vključili v turistično ponudbo višjega razreda
(Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, I. faza, 1994).
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3. VARSTVO OKOLJA
Ptujsko jezero je opredeljeno kot naravna vrednota, ekološko pomembno območje, ter kot kot
območje Natura 2000 po Direktivi o pticah in Direktivi o habitatnih tipih.
Ptujsko jezero je naravna vrednota državnega pomena, za katerega veljajo varstvene in
razvojne usmeritve za ekosistemske, botanične in zoološke naravne vrednote (Okoljsko
poročilo...Dodatek za varovana območja, 2006, str. 15). Naravne vrednote so varovane z
Zakonom o ohranjanju narave (ZON) (Ur.l. RS, št. 56/1999) in Pravilnikom o določitvi in
varstvu naravnih vrednot (Ur.l.RS, št. 111/2004).
Na podlagi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, št.
49/04) predstavlja obravnavano območje del območja Natura 2000: Drava SPA SI5000011 in
del potencialnega območja Natura 2000: Drava pSCI SI3000220. Območji se fizično
prekrivata z območjem odloka (Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in
Ptujskem jezeru, ki je opredeljen v nadaljevanju) na površini velikosti cca 4,95 km2, kar
predstavlja 5 % površine celotnega območja SPA Drava oz. 14% območja pSCI Drava
(Okoljsko poročilo...Dodatek za varovana območja, 2006).
V dolgoročnem in srednjeročnem družbenem planu Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 11/99)
je Ptujsko jezero opredeljeno kot predlog za naravni spomenik št. 1821 (Hojnik, Mićić, 2007,
str. 5).
Ptujsko jezero je varovano območje Natura 2000 v okviru območja (IBA) Drava s poplavnim
območjem, ker je (Drava- zelena oaza, 2009):
 Drava najpomembnejše območje za vodne ptice v Sloveniji
 pestrost rastlinskih in živalskih vrst izredno velika
 Drava simbol pokrajine in vir življenja v njej
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Karta 3: Prikaz varovanih območij narave (območja Natura 2000) (merilo 1: 10000)

Vir: Okoljsko poročilo..., 2006

3.1. Ekološko pomembno območje (EPO)
Z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS, št. 48/04) je obravnavano območje
določeno kot del EPO Drava – spodnja (iden. št. 41500). Ekološko pomembno območje je po
Zakonu o ohranjanju narave območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje
ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti.Ekološko
pomembna območja so eno izmed izhodišč za izdelavo naravovarstvenih smernic in so
obvezno izhodišče pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. Za gradnjo objektov na teh
območjih, ki niso obenem območje Natura 2000, zavarovano območje ali območje naravnih
vrednot, ni potrebno pridobiti naravovarstvenih pogojev in soglasja (Ekološko pomembna
območja, 2009).
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Karta 4: Prikaz območij naravnih vrednot in EPO (merilo 1: 10000)

Vir: Okoljsko poročilo..., 2006

3.2. Natura 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje ekološko pomembnih območij narave na podlagi Direktive
o pticah in Direktive o habitatnih tipih. Obe direktivi skupaj oblikujeta mednarodno pravno
osnovo in strokovni okvir evropskega varstva narave. Z uporabo direktiv se uresničuje načelo
trajnostnega razvoja in druge mednarodne konvencije s področja ohranjanja biotske
raznovrstnosti. Najpomembnejša med njimi je konvencija o biotski raznovrstnosti. Območja
Natura 2000 ali Posebna varstvena območja (SPA) so ekološko pomembna območja, ki so na
ozemlju Evropske unije pomembna za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic in
drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, katerih ohranjanje
je v interesu Evropske skupnosti. Po enotnih merilih izbrana območja sleherne države skupaj
tvorijo mrežo, ki je temelj čezmejnega varstva in ohranjanja naravne dediščine (Natura 2000 v
Sloveniji, 2005).
Zakonsko osnovo v Sloveniji predstavljajo (Zakonodaja, 2009):
 Zakon o ohranjanju narave (ZON)
 Uredba o posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000)
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Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Nature 2000 in določitev razvojnih
ukrepov
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

Natura 2000 ni sistem strogih naravnih rezervatov, ki bi omejevali vse človekove dejavnosti
na teh območjih. Gre za varovana območja, kjer naj se opravljajo takšne aktivnosti, ki
omogočajo ohranjanje biotske raznovrstnosti in upoštevajo načela obeh direktiv (Natura 2000
v Sloveniji, 2005).
Razvojne možnosti na območjih Natura 2000
Slovenija ima v povezavi s svojo ohranjeno naravo še veliko neizkoriščenih rzvojnih
potencialov. Zato je treba poiskati povezave med kmetijstvom, turizmom in visokim deležem
ohranjene narave. V tem pogledu je Natura 2000 dodatna spodbuda, saj lahko kot blagovna
znamka opozarja na območja, kjer je še moč uživati v manj okrnjeni naravi (Natura 2000 v
Sloveniji, 2005). Slednje bi lahko veljalo tudi za območje Ptujskega jezera. Natura 2000 naj
ne bi predstavljala ovir za ravoj novih dejavnosti na jezeru in ob njem, seveda ob pogoju, da
nove dejavnosti ne ogrožajo rastlinskega in živalskega sveta.
Sonaravni razvoj
Temeljne sestavine sonaravnega razvoja so (Plut, 1998):
 ohranjanje narave ter biotske raznovrstnosti in pokrajinske pestrosti, varovanje
naravnih znamenitosti in vrednot, snovnih in energijskih virov ter zdravih pogojev za
življenje prebivalstva
 kakovosten gospodarski razvoj ob fizičnih omejitvah virov in prostora ter zagotovilu,
da bodo obremenitve okolja manjše od samočistilne moči narave
 ohranjanje obdelovalnih zemljišč, primarne kakovosti tal za integralno in biološko
kmetovanje in vodovja
 ureditev, da odpadki niso nerazrešljivo breme za okolje in ljudi
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4. PLOVBNI REŽIM NA REKI DRAVI IN PTUJSKEM JEZERU
Za nadaljnji razvoj dejavnosti na Ptujskem jezeru je bila potrebna določitev plovbnega
režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, saj se pred tem ni vedelo, kaj se na jezeru sme,
oziroma ne sme početi, kar je ogrožalo predvsem jezero z vidika naravovarstva. S tem
razlogom je leta 2004 Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) izdelal Oceno vpliva na okolje.
Na podlagi Ocene vpliva na okolje in na podlagi 66. člena Zakona o vodah (ZV-1) (Ur.l. RS,
št. 67/2002) je leta 2004 Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o uporabi plovil na
motorni pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru.
Uporabljeni pojmi
Pojasnila uporabljenih pojmov izhajajo iz Zakona o plovbi po celinskih vodah (ZPCV) (Ur.l.
RS, št. 30/2002) in so zapisana v 3.členu zakona:
- plovbno območje je del celinske vode, ki je dovolj globok in širok za varno plovbo
glede na vrsto plovila
- pristanišče je vodni in priobalni prostor, namenjen za vplutje in izplutje plovil,
vkrcanje in izkrcanje oseb in tovora, skladiščenje in privez
- vstopno izstopno mesto je vodni in priobalni prostor, ki omogoča dostop do vodnega
območja za vzplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ter ni namenjeno za
stalni privez
4.1. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru
Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru določa (Ur.l.
RS št. 129/04):
 del vodnega telesa reke Drave od njenega sotočja pri Termah Ptuj do Ptujskega jezera
in vodno telo Ptujskega jezera, kjer je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon,
vrsto motorjev za pogon plovil in omejitve pri plovbi s plovili na motorni pogon
Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru dovoljuje
plovbo in uporabo plovil na motorni pogon. Ker je plovba na Ptujskem jezeru in na
obravnavanem odseku reke Drave že potekala in njen potek ni bil usklajen z ostalimi interesi
in dejavnostmi prostora (naravovarstvenimi interesi), je bilo v postopku priprave Odloka o
določitvi plovnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru potrebno izvesti oceno celovite
presoje vplivov na okolje.
Po naročilu Mestne občine Ptuj in Občine Markovci je bilo v letu 2006 izdelano Okoljsko
poročilo za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (št. projekta
2781/05). V nadaljevanju bodo povzete bistvene ugotovitve presoje vplivov na okolje iz
Okoljskega poročila za Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru,
2006.
Okoljsko poročilo obravnava izključno režim plovbe in ureditev mest za pristajanje in priveze
čolnov ter označevanje in ureditev plovnih poti ter obravnava vpliv plovbnega režima na
okolje, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine.
Podrobneje so obravnavani naslednji segmenti okolja: podnebne spremembe in kakovost
zraka, hrup, površinske vode in podtalnica, tla, živi svet (rastlinstvo, živalstvo), varovana
območja narave; naravne vrednote, ekološko pomembna območja, kulturna dediščina, krajina,
turizem in rekreacija. Segment človeško zdravje je v okoljskem poročilu obravnavan
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posredno. Človeško zdravje je povezano z ohranjanjem kakovosti bivalnega okolja, torej
predvsem z vplivi na kakovost podzemne vode (kot vir pitne vode), kakovost zraka,
obremenjevanje s hrupom, zdravim načinom življenja (rekreacijo).
Pri tem je bilo ugotovljeno, da plovbni režim ne bo imel večjih vplivov na okolje, zdravje
ljudi in kulturno dediščino. Pozitiven vpliv pa bo imel plovbni režim na turizem in rekreacijo,
saj bo z ureditvijo plovbnih poti, vstopno izstopnih mest in plovbnega režima Ptujsko jezero
postalo bolj privlačno.
Hrup
Na osnovi računalniške simulacije je ugotovljeno, da neposreden hrup zaradi plovbe po
plovbnem območju ne bo prekoračeval dopustnih ravni hrupa na poseljenih območjih in
naravovarstveno pomembnih območjih. Tudi kumulativni vpliv hrupa ob izvedbi plana je
sprejemljiv. Hrup cestnega prometa po Puhovem mostu (fotografija 4) bo zaradi narave
prometa samega lokalno omejen na sam most in v bližnjem okolju ne bo povzročal takšnega
hrupa, ki bi prekoračeval normativne vrednosti.
Površinske vode in podtalnica
Vpliva na površinske vode z vidika sprememb morfoloških značilnosti ne bo. Odlok ne
vključuje posegov, ki bi vplivali na tehnično urejenost obravnavanih površinskih voda.
Neposredni vpliv na površinske vode je možen v času aktivnosti, ki se bodo izvajale pri
urejanju mest za pristajanje in priveze čolnov ter označevanje in ureditev plovnih poti ter
kasneje v primeru plovbe z neustreznimi vozili in neprimernim načinom plovbe. Dogajanje bi
lahko vplivalo neposredno le na kemijske razmere v površinski vodi. Večji neposreden vpliv
na površinske vode (povezan z dodatnimi obremenitvami reke Drave z nevarnimi snovmi), ki
bi lahko pripeljal do posrednega (daljinskega) vpliva na podtalnico, bo preprečen.
Tla
Neposrednega vpliva na tla ne bo, saj se odlok navezuje le na območja površinskih vod in
obravnava izključno režim plovbe in ureditev mest za pristajanje in priveze čolnov ter
označevanje in ureditev plovbnih poti. Zaradi izvajanja odloka ne bo prišlo do spremembe
rabe in dodatnega obremenjevanja tal. Maksimalno 100 plovil na dan, kot je predvideno, ne
proizvede tolikšne količine imisij prašnih delcev in izpušnih plinov v zrak in vodo, da bi
lahko vplivale na stopnjo obremenjenosti tal v okolici obravnavanega območja.
Rastlinstvo in živalstvo
Zaradi izvajanja obravnavanega odloka ne bo prišlo do uničenja naravovarstveno pomembnih
habitatov oz. do uničenja posameznih živalskih ali rastlinskih vrst, kar pomeni, da vplivov na
rastlinstvo ne bo. Izvajanje obravnavanega odloka bo imelo vpliv zaradi povečanega hrupa na
nekatere vrste ptic. Zaradi potekajočega prometa po Puhovem mostu bo na območju prihajalo
do seštevanja vplivov hrupa zaradi plovbe plovil na motorni pogon in obratovanja mostu,
prisoten bo torej tudi kumulativni vpliv na nekatere vrste ptic. Vpliv na varovana območja
(območja Natura 2000), naravne vrednote in EPO je ocenjen kot nebistven, le v primeru
izvedbe dodatnih omilitvenih ukrepov, ki bodo zagotavljali obstoječo biotsko raznovrstnost in
ohranjanje varstvenih ciljev.
Kulturna dediščina
Plovba bo potekala tudi po odseku struge Drave, ki je opredeljen kot del arheoloških najdišč
Ptuj, desni breg, in Ptuj, levi breg. Posegi v sklopu izvajanja odloka se bodo torej dogajali v
vplivnem območju kulturne dediščine in ne bodo zmanjševali njenega pomena in ogrožali
režima varovanja kulturne dediščine.
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Krajina
Ob upoštevanju velikosti jezera, ki meri v dolžino približno 4,5 km in v širino v povprečju
okoli 1 km, bistvenih vplivov odloka na same pokrajinske strukture in z njimi povezane
spremembe vidnih kvalitet prostora ne bo.
Turizem in rekreacija
Vpliv na turizem in rekreacijo bo pozitiven, saj bo del Drave in Ptujsko jezero zaradi ureditve
plovbnih poti, vstopno izstopnih mest in plovbnega režima še bolj privlačno za aktivno
preživljanje prostega časa v naravi.
Na podlagi raziskave je bilo ugotovljeno, da sprejetje odloka ne bo imelo škodljive negativne
učinke na okolje, zato je v letu 2006 prišlo do sprejetja Odloka o določitvi plovbnega režima
na reki Dravi in Ptujskem jezeru.
4.2. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru
Plovbni režim in plovbno območje je torej določeno z Uredbo o uporabi plovil na motorni
pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru in z Odlokom o določitvi plovbnega režima na
reki Dravi in Ptujskem jezeru. Z odlokom se je določilo plovbno območje, načini in pogoji za
izvedbo prireditev, čas plovbe, pristanišče in vstopno izstopna mesta, vzdrževanje plovbnega
režima in pristojbine, javni prevoz in oddajanje plovil, vpis čolnov in plavajočih naprav,
omilitveni ukrepi in spremljanje stanja okolja v času izvajanja odloka, nadzor nad izvajanjem
odloka in kazenske določbe v primeru kršitev določil tega odloka (Ur.l. RS, št.109/2006).
Karta 5: Meja območja odloka

Vir: Okoljsko poročilo..., 2006

Ker je Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru vseboval
pomanjkljivosti, ki so pogojevale razvoj novih dejavnosti, je v letu 2007 prišlo do sprejetja
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Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in
Ptujskem jezeru.
4.3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki
Dravi in Ptujskem jezeru
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in
Ptujskem jezeru določa, da lahko javni prevoz oseb in stvari opravlja fizična ali pravna oseba,
ki je registrirana za opravljanje javnega prevoza po celinskih vodah in sklene dogovor z
upravljalcem pristanišča ter vstopno izstopnih mest (Ur.l. RS, št. 112/2007).
4.4. Plovbno območje
Naslednje poglavje je povzeto po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in
Ptujskem jezeru (Ur.l. RS, št. 109/2006).
Plovbno območje je reka Drava od sotočja pri Termah Ptuj do Ptujskega jezera in Ptujsko
jezero do območja 500 m pred jezom v Markovcih. Plovba v plovbnem območju je dovoljena,
če so na plovbnem območju zagotovljene ustrezne globine in širine, ki dovoljujejo varno
plovbo.
Dolžina plovbnega območja znaša 6200 m, največja širina približno 1100 m , najmanjša širina
pa približno 45 m (Suhadolnik, 2006, str. 12).
Plovbno območje se deli na tri cone (karta 6):
1. CONA A zajema del Ptujskega jezera na območju od pristanišča Ranca v Budini v
ravni črti proti desnemu bregu Ptujskega jezera, dolvodno do območja 500 m pred
jezom HE Formin v Markovcih.
2. CONA B zajema del Ptujskega jezera od pristanišča v Budini, gorvodno do
železniškega mostu, gorvodno do sotočja pri Termah Ptuj. Plovba je prepovedana v
razdalji 50 m od obale, kar je označeno s stabilnimi plavajočimi bojami.
3. CONA C zajema del Ptujskega jezera na območju 500 m pred jezom He Formin v
Markovcih, območje 100 m okoli ornitološko pomembnih otokov, območje betonskih
daljnovodnih podstavkov na Ptujskem jezeru in 100 m pas ob njih, ter desni del jezera
na razdalji 50 m do 350 m od obale. Območje cone C mora biti označeno z bojami.
V coni A je dovoljena plovba jadrnic, jadralnih desk in športnih veslaških čolnov ter plovil na
motorni pogon, katerih hitrost ne presega 20 km/h. Dovoljeno je smučanje na vodi.
V coni B je dovoljena plovba motornih čolnov in drugih plovil, razen plovil, ki v višino
merijo več kot 2,5 m, in jadralnih desk. Najvišja dovoljena hitrost od pristanišča Ranca v
Budini, gorvodno do prvega mostu, je 20 km /h, v nadaljevanju do sotočja pri Termah Ptuj pa
6 km/h. Ob športnih in turistično rekreacijskih prireditvah je hitrost plovbe lahko tudi višja.
Smučanje na vodi je dovoljeno od pristanišča Ranca v Budini, gorvodno do prvega mostu.
V coni C velja prepoved plovbe za vsa plovila, razen za plovila za zaščito, vzdrževanje in
pomoč, plovila policije, inšpekcijskih služb, javnih služb na področju upravljanja voda in
druga plovila državnih organov, ki izvajajo naloge iz svoje pristojnosti, ter za plovila,
namenjena za potrebe naravovarstvenega upravljanja in raziskovanja.
Plovba na plovbnem območju je dovoljena od 1.junija do 1.oktobra za vsa plovila v dnevnem
času od 7. do 19. ure. Od 1. maja do 1. junija je dovoljena plovba s plovili na motorni pogon
tudi v coni B.
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Plovbno območje je zaradi varnosti plovbe potrebno še dodatno omejiti na območje, kjer so
glede konfiguracije terena in obratovalne gladine v jezeru zagotovljene zadostne globine za
varno plovbo. Najbolj plitva območja se pojavljajo gorvodno do Brodarskega društva Ranca
Ptuj (BDR Ptuj) na levem bregu in nasproti BDR Ptuj na desnem bregu, to je na mestih
nekdanjega kopnega. Največje globine vode pa se pojavljajo na območju nekdanje struge in
na območju gorvodno od jezu v Markovcih. Globine vode predstavljajo le trenutno stanje in
se s časom spreminjajo, zato bo še naprej nujno njihovo redno spremljanje, po potrebi tudi
odstranjevanje naplavin in čiščenje plovbnih poti, predvsem po pojavu visokih vod, ki s sabo
prinašajo veliko naplavin in plavin (Suhadolnik, 2006).
4.5. Pristanišče in vstopno izstopna mesta
Z 11. členom odloka (Ur.l. RS, št.109/2006) se določa gradnja in upravljanje s pristaniščem
in vstopno izstopnimi mesti na plovbnem območju ter gradnja in upravljanje plavajočih
naprav na lokacijah, ki se določajo v soglasju z Dravskimi elektrarnami Maribor (DEM) in
Zavodom RS za varstvo narave (ZRSNV) (karta 6). Nadaljevanje je povzeto po odloku (Ur.l.
RS, št.109/2006).
Na plovbnem območju reke Drave in Ptujskega jezera je pristanišče na lokaciji pristana v
Budini. Na plovbnem območju Mestne Občine Ptuj sta vstopno izstopni mesti na lokaciji pri
peš mostu (levi breg) in na lokaciji pri Termah Ptuj (desni breg).Na plovbnem območju
Občine Markovci sta vstopno izstopni mesti za vsa plovila v naselju Zabovci pri športnem
parku in v naselju Markovci (600 m pred jezom HE Formin). Na desnem bregu pri
železniškem mostu in na levem bregu na koncu mestnega parka sta dodatni vstopno izstopni
mesti za vzdrževanje, naravovarstveno upravljanje ali raziskovanje, zaščito, reševanje in
pomoč, plovila policije, inšpekcijskih služb, javnih služb na področju upravljanja in druga
plovila državnih organov.
Uvedba plovbnega režima na delu reke Drave in Ptujskem jezeru z dovoljeno plovbo za vsa
plovila na motorni pogon je bila ključna in je pogojevala razvoj novih dejavnosti, s čimer je
Ptujsko jezero dobilo nove možnosti za nadaljnji razvoj.
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Karta 6: Conacija plovbnega območja, pristanišče in vstopno izstopna mesta (merilo 1:10000)

Vir: Okoljsko poročilo..., 2006; popravki: Saša Medved
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5. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PTUJSKEGA JEZERA
Ptujsko jezero s severne strani omejujejo mesto Ptuj, vasi Spuhlja, Zabovci in Markovci.
Južno mejo Ptujskega jezera predstavlja območje intenzivnega kmetijstva, ki ponekod dobi
mozaično strukturo: njiva-travišče intenzivne rabe- grmišče- gozd. Mozaičnost poudari tudi
razgiban vodni režim (Hajdinska studenčnica, Turniška studenčnica, Pobreška studenčnica,
Struga, ostanki stare struge in mrtvi rokavi Drave), ki pogojuje uspevanje značilnega
obrežnega rastja. Ta ruralna pokrajina na jugovzhodnem delu jezera preide v Krajinski park
Šturmovci (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996).
Slika 2: Letalski posnetek Ptujskega jezera z okolico

Vir: Mesarič, 2009
5.1. Raba prostora ob jezeru
Na nezazidanem območju levega brega jezera med Ptujem in Markovci je pasivna raba
zemljišč, kmetijske in travniške površine. Travniške površine na levem bregu so ob potoku
Grajena, kjer je del območja poraščen z gozdom. Intenzivnejša kmetijska proizvodnja
oziroma njivske površine pa so na območju vasi Markovci. Jugovzhodno območje jezera meji
na Krajinski park Šturmovci, katerega značilnost so logi, razgibana konfiguracija terena in
prepredenost prostora z opuščenimi dravskimi rokavi, studenčnicami. V prostoru poteka
pasivna kmetijska raba površin: travniki, pašniki, njive, gozdovi in logi. V osrednjem delu,
med Krajinskim parkom Šturmovci na vzhodu in urbaniziranim- industrijskim delom na
zahodu, je izključno kmetijska raba zemljišč. Na celotnem območju je izvršena melioracija
kmetijskih površin in vzpostavljena intenzivna kmetijska proizvodnja. Na 550 ha površin
poteka intenzivna kmetijska raba. Od tega je na 50 ha izveden namakalni sistem z vodnim
virom iz jezera (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996). Na zahodnem delu
jezera je območje pozidanih površin (čistilna naprava, objekti Perutnine Ptuj in Semenarne).
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Karta 7: Dejanska raba prostora ob jezeru

Vir: Okoljsko poročilo..., 2006

5.2. Infrastrukturna urejenost ob jezeru
Infrastruktura je v območju jezera sorazmerno dobro razvita. Predstavljajo jo (Sanacija in
vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996):
 lokalne ceste
 vzdrževalna pot po robu nasipa
 vodovod
 elektrifikacija
 kanalizacija na levem bregu in čistilna naprava na desnem bregu
 PTT
 visokonapetostni električni vod, ki prečka jezero
Stopnja izgrajenosti infrastrukture na levem bregu med Ptujem in Markovci je sorazmerno
dobra in je bistveno večja kakor na desnem bregu. Zahodno območje se napaja iz smeri Ptuj,
vzhodno pa iz smeri Markovci. Severozahodni del je izgrajen praktično do jezera (Sanacija in
vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996).
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Infrastrukturna izgrajenost vzhodnega dela na levem bregu jezera je razen skrajnega
zahodnega območja slabša. Razen lokalne vzdrževalne ceste, ki poteka vzdolž celega desnega
brega jezera, ob drenažnem jarku, je vsa ostala infrastruktura že precej odmaknjena od jezera.
Območje je delno zasedeno s primarno infrastrukturo: koridorji daljnovodov, kanalizacijski
kolektor s prečrpališčem in lokalnimi cestami (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II.
faza, 1996).
Iz sledečega lahko povzamemo, da je infrastrukturna urejenost jezera razmeroma dobra, kar je
z vidika razvoja jezera ugodno. Izpostavili bi le vzdrževalno pot po robu nasipa, ki bi jo bilo
potrebno ob nadaljnjem razvoju dejavnosti (predvsem v namene rekreacije in športa) čimprej
urediti.
5.2.1. Prometna infrastruktura na območju jezera in delu reke Drave
Na zahodnem območju prečkajo reko Dravo štirje mostovi: pešmost, most z regionalno cesto,
železniški most in Puhov most, ki poteka čez Ptujsko jezero.
Slika 3: Mostovi preko reke Drave in jezera

Vir: Mesarič, 2009
V bližini železniške proge (v prihodnosti je v načrtu gradnja drugega tira) ni predvidena
gradnja nobenih objektov za potrebe pristanišč in ureditve plovbnih poti (Suhadolnik, 2006,
str.7). Povezava med levim in desnim bregom na vzhodni strani jezera poteka za lokalni
promet preko jezu v Markovcih.
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Fotografija 2: Pešmost na Ptuju

Foto: Saša Medved, 2009
Fotografija 3: Povezava med levim in desnim bregom poteka po jezu v Markovcih

Foto: Saša Medved, 2009
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Puhov most
Umestitev Puhovega mostu s priključnimi cestami na bodočo hitro cesto proti Ormožu in na
Phyrnsko avtocesto je bila zahtevna, predvsem zaradi poselitve ter varovanja narave (Natura
2000) in kulturne dediščine. Sedanja varianta mostu je bila usklajena junija 2001 na sestanku
Ministrstva za promet, Ministrstva za okolje in prostor, Dars-a in Mestne občine Ptuj. V
planskih aktih je bila potrjena februarja 2002, lokacijski načrt za most in priključne ceste pa je
bil sprejet maja 2004 (Napast, 2007).
Fotografija 4: Južna mestna vpadnica Puhov most

Foto: Saša Medved, 2009
Nova južna mestna vpadnica na Ptuju v velikem loku povezuje levi breg Drave z desnim, od
koder se začne raztezati Ptujsko jezero. Sčasoma bo postala pomembna mestna cesta,
namenjena motornemu prometu ter kolesarjem in pešcem (Gabrijelčič, 2007).
Del ureditvenega območja Ptujskega jezera se nahaja v varovalnem pasu omenjene
prometnice, ki meri 35 m od cestnega roba na vsako stran, zato kakršnikoli posegi v varovalni
pas ne smejo negativno ali moteče vplivati na prometnico (Suhadolnik, 2006). Izgradnja
Puhovega mostu je imela pozitivno vlogo tudi za Ptujsko jezero, saj je z izgradnjo mostu
postala dostopnost do jezera boljša.
Povzamemo lahko, da je tudi prometna infrastruktura na območju Ptujskega jezera
razmeroma dobra. Problem predstavljata zlasti most z regionalno cesto, ki vodi v središče
mesta Ptuj in je nujno potreben obnove. Na jugovzhodnem delu jezera pa predstavlja problem
prometna povezava po jezu v Markovcih (lokalnega pomena), saj lahko po jezu poteka
promet le izmenično v obe smeri.
5.2.2. Prometna dostopnost jezera in širšega območja
Za razvoj jezera je zelo pomembna njegova dostopnost. Če se želi območje Ptujskega jezera
razvijati kot športno-turistično rekreacijsko-izobraževalno območje, je pomembna njegova
dostopnost znotraj regije in dostopnost celotne regije na medregionalni ravni z dostopnostjo
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do obstoječega avtocestnega križa. Z ugodno dostopnostjo znotraj regije bo jezero
dostopnejše obiskovalcem, predvsem tistim, ki jih bo zanimala rekreacija ali šport v njihovem
prostem času, med vikendi. Z ugodno dostopnostjo regije na medregionalni ravni bo to
območje bolj zanimivo za turiste. Pri opredelitvi dostopnosti je težko izvzeti samo
obravnavano območje, zato bo v nadaljevanju opredeljena dostopnost območja mesta Ptuj in
širše regije Spodnjega Podravja.
»Če želi mesto Ptuj razvijati funkcijsko vlogo in pomen znotraj širšega gravitacijskega
območja oziroma območja celotne regije, mora v večji meri skrbeti za racionalno izboljšanje
medregionalne stopnje dostopnosti in ustrezne povezanosti z drugimi naselji znotraj
obstoječega omrežja regionalnih in lokalnih cest. Veliko izgubo je območje doživelo z izgubo
pomena tako imenovane ptujsko- ormoške prometne smeri, ki je bila v veliki meri namenjena
povezovanju Slovenije z Madžarsko oziroma slovenskega Podravja s hrvaškim Međimurjem
ter z Varadžinom. Pomembnejši medregionalni tokovi potekajo danes, zaradi nastale meje,
več ali manj predvsem med mariborsko- ptujskim ter varadžinsko- čakovskim območjem. V
razmerju do sedanjega poteka avtocestnega omrežja ima regija razmeroma neugoden položaj«
(Černe, 1996).
Dostopnost območja se bo delno izboljšala po dokončanju gradnje avtocestnega odseka
Slivnica- Draženci, saj bo, glede na sedanjo razmeroma veliko oddaljenest od avtocestnega
križa, po dokončani izgradnji v boljšem položaju. Pozitiven vpliv na prometno dostopnost pa
bi imela tudi izgradnja hitre ceste Ptuj- Ormož.
5.3. Upravljanje jezera
Dravske elektrarne Maribor (DEM)
Z uredbo o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije (Ur.l. RS, št.
26/2003) so Dravske elektrarne Maribor (v nadaljevanju DEM) postale koncesionar reke
Drave za obdobje 50 let, kar pomeni, da so upravljalec in uporabnik Ptujskega jezera. Pogoji
koncesionarstva so povzeti po uredbi. DEM morajo v skladu s koncesijsko pogodbo (Ur.l. RS,
št. 26/2003):
 zavarovati zemljišča, objekte, naprave in druge dobrine pred škodljivimi posledicami
delovanja HE
 omogočiti splošno rabo vode na območju koncesije
 ohranjati biološko raznovrstnost in varstvo habitatov ter biološkega ravnotežja tam,
kjer je to mogoče in dolgoročno stabilno
 ohranjati naravno vrednoto
 zagotavljati varstvo prebivalcev in njihovega premoženja
Do leta 2004 so DEM zanemarljivo vlagale v ureditev Ptujskega jezera. V letu 2003 pa so
pričele s prvo vidno investicijo na jezeru s Pilotskim projektom čiščenja mulja v bazenu HE
Formin in izgradnjo gnezditvenega otoka za navadno čigro. Pilotski projekt čiščenja mulja v
bazenu HE Formin so izvedli v letu 2004 kot poskusno možnost reševanja zamuljenosti
Ptujskega jezera, vendar se je investicija do sedaj izkazala za uspešno.
Mestna občina Ptuj in Občina Markovci
Za rabo reke Drave plačuje koncesionar reke Drave DEM Mestni Občini Ptuj in Občini
Markovci na podlagi uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije
letni znesek najmanj v višini 10% od prodajne vrednosti električne energije. Plačilo za
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koncesijo se med državo in občine razdeli v razmerju 40: 60, v korist občin. (Ur.l. RS, št.
26/2003) Mestna občina Ptuj in Občina Markovci sta, kljub pridobljeni renti, zanemarljivo
vlagale v ureditev jezera.
Mestna občina Ptuj in Občina Markovci sta si na podlagi Odloka o določitvi plovbnega
režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru pridobili vodno pravico1 in vodno dovoljenje2, ki
jima dovoljujeta uporabo 15-metrskega obalnega pasu jezera v primeru gradenj (pristanišča,
vstopno izstopnih mest). Mestna občina Ptuj in Občina Markovci morata s koncesijsko
pogodbo izbrati koncesionarja za gradnjo in upravljanje s pristaniščem in vstopno izstopnimi
mesti na plovbnem območju (Ur.l. RS, št.109/2006), do javnega razpisa o koncesionarstvu pa
je skrbnik plovbnih poti Brodarsko društvo Ranca Ptuj.
Prostorski akti po letu 2006
 Odlok o medobčinskem lokacijskem načrtu za del območja Ptujsko jezero in del reke
Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega
kanala hidroelektrarne Zlatoličje (Ur.l. RS, 23/2007); strokovne podlage za sprejetje
medobčinskega lokacijskega načrta so bile projekt Vitalizacija Ptujskega jezeraureditev pristanišč in plovbnih poti (idejni projekt, 2006), Okoljsko poročilo za odlok
o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (projekt, 2006) in
medobčinski lokacijski načrt.
Odlok omogoča uskladitev gospodarskih interesov (energetika, vodno gospodarstvo,
šport, rekreacija in turizem), znanstvenoraziskovalnih interesov in varovanja narave.
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev medobčinskega načrta za del
območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja
struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelekrarne Zlatoličje: za del območja
P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del območja P13-R1 Jezero v Občini
Markovci (Uv MOP, 50/2008);
s tem sklepom se je začela priprava sprememb in dopolnitev medobčinskega
lokacijskega načrta za lokacijski načrt Jezero, ki bi omogočal nadgradnjo pristanišč in
vstopno izstopnih mest, hkrati pa omogočal nadaljnji razvoj turizma, športa in
rekreacije.
Zavod za šport Ptuj
Zavod za šport Ptuj je upravljalec pristanišča, vstopno izstopnih mest in plovnih poti od leta
2008 dalje (Ur.l. RS, št.109/2006).
Brodarsko društvo Ranca Ptuj (BDR Ptuj)
BDR Ptuj je skrbnik plovbnega območja v skladu z Zakonom o plovbi po celinskih vodah in
Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru in mora z rednimi
pregledi skrbeti za varnost plovbe na plovbnem območju (Ur.l. RS, št.109/2006).
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic v Sloveniji (DOPPS)
DOPPS upravlja vzdrževalna dela na gnezdiščih ter izvaja monitoringe vpliva plovbnega
režima na zaščitene vrste ptic.

1

Vodno pravico je mogoče pridobiti na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije (Ur.l. RS, št. 67/2002).
Vodno dovoljenje je potrebno pridobiti za neposredno rabo vode za (Ur.l. RS, št. 67/2002):
- pristanišče
- postavitev plavajoče naprave po predpisih o pomorstvu in varnosti plovbe po celinskih vodah.
2
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Ribiška zveza
Ribiška zveza skrbi za ohranjanje življenja v jezeru in reki Dravi. Ribiška družina Ptuj izdaja
dovolilnice za ribolov na Ptujskem jezeru.
Inšpekcijske službe
Nadzor jezera izvajajo za to pristojne inšpekcijske službe na podlagi določb, ki jih določa
Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Ur.l. RS, št.109/2006).
V enoletnem izvajanju plovbnega režima se je nadzor jezera izkazal za pomanjkljivega.
Nadzor jezera izvajajo (Ur.l. RS, št.109/2006):
 inšpektorat za celinske vode
 inšpektorat za vode
 inšpektorat za okolje
 policija
 redarska služba občinske uprave
Za uspešni razvoj jezera je ključnega pomena dobro sodelovanje med občinama (Mestna
občina Ptuj, Občina Markovci), društvi, državo, podjetji (Dravske elektrarne Maribor) in
zavodi.
5.4. Funkcije jezera
V ožjem in širšem prostoru je jezero prevzemalo vedno več pomembnih funkcij (Srečanje z
novinarji ob svetovnem dnevu voda, 2009):
 energetsko
 vodnogospodarsko
 športnorekreacijsko
 turistično
 naravovarstveno
 znanstvenoraziskovalno
5.4.1. Energetska funkcija
Ptujsko jezero je namenski energetski objekt. Služi obratovanju hidrocentrale SD2 kot
akumulacijski bazen s približno 1.800.000 m3 koristne vodne nabire oz. 4.200.000 m3 pri 1 m
denivelacije stalne gladine. Obratovalno nihanje gladine v jezeru je praviloma 220 m n. m.
+/- 20 cm, izjemoma -1,00 m. Jezero vrši tudi funkcijo retenzijskega bazena za visoki val reke
Drave (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996).
5.4.2. Vodnogospodarska funkcija
Ptujsko jezero je v okviru verige dravskih elektrarn tudi retenzijsko jezero visokega vala. S
tem je dolvodnemu svetu zagotovljena visoka stopnja varnosti pred poplavami, po drugi strani
pa je po nepotrebnem velik del prostora na desnem bregu akamulacije izločen iz hidrološke
funkcije retenzije visokih valov reke Drave. Ptujsko jezero je ne glede na energetsko rabo,
velik vodni vir za potrebe namakanja predvsem pa vodooskrbe (Sanacija in vitalizacija
Ptujskega jezera, II. faza, 1996).
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Karta 8: Vodovarstveni pasovi območja Ptujskega jezera

Vir: Okoljsko poročilo..., 2006

Danes se vode iz jezera že koristijo za namakanje kmetijskih površin v Šturmovcu (50 ha).
Voda transportirana po energetskem kanalu do ormoškega vodnega vira pa se koristi za
bogatenje podtalnice vodnega vira v Mihovcih. Zagotavljanje kvalitete in kvantitete vodnih
virov je ena od prioritetnih nalog vodnega gospodarstva (Sanacija in vitalizacija Ptujskega
jezera, II. faza, 1996).

5.4.3. Športnorekreacijska funkcija
Ptujsko jezero že sedaj predstavlja razmeroma pomembno športnorekreacijsko območje.
Zlasti zanimivo je območje jezera za obiskovalce v poletnem času, ko se vrstijo na jezeru in
ob njem različne prireditve, ki privabljajo iz leta v leto več obiskovalcev. Med prireditvami bi
kot najbolj obiskano izpostavili prireditev Rancarija, ki se v okviru BDR Ptuj odvija že več let
zapovrstjo v mesecu avgustu. BDR Ptuj želi z uvajanjem novih prireditev popestriti ponudbo
jezera iz rekreacijskega vidika in privabiti nove obiskovalce. Tako kot rekreacijska funkcija
dobiva vedno večji pomen tudi športna funkcija. K temu so pripomogli tudi novo izgrajeni
objekti, med katerimi je izredno pomembna urejena veslaška proga.
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Športne dejavnosti
Športna plovba na jezeru obsega:
 jadranje
 veslanje
 surfanje
 vožnja s skuterji na vodi
Med športne dejavnosti bomo uvrstili tudi ribolov, ki vključuje prirejanje tekmovanj. Ribiška
tekmovanja potekajo vse od pešmosta pa do Puhovega mostu.
V okviru BDR Ptuj so bila v letu 2008 organizirana naslednja tekmovanja: Slovenski pokal
kajak- kanu na mirnih vodah, državno prvenstvo kajak- kanu na mirnih vodah na 1000 m,
državno prvenstvo kajak- kanu na mirnih vodah na 500 in 200 m, državno prvenstvo v
razredu optimist in državno flotno tekmovanje v jadranju na celinski vodi (Mesarič, 2009).
Rekreacijske dejavnosti
Trenutno jezero kljub neurejenim sprehajalnim potem in kolesarskim stezam že privablja
razmeroma veliko obiskovalcev. Privablja pa tudi tiste, ki iščejo ob jezeru le prostor za mir in
počitek.
BDR Ptuj je prireditelj tako športnih kot tudi rekreativnih prireditev. V letu 2008 so se tako na
Ptujskem jezeru in ob njem odvijale naslednje prireditve: Živel 1. maj s športom, rekreacijo in
zabavo, Jadro Rance 2008, 92. Ščipohod, 16. Rancarija, 17. Ptujski maraton, 1. Kurent
Rancarija, Ptujski športni vikend 2008. Športne in rekreativne prireditve je v letu 2008 po
poročilih Brodarskega društva Ranca obiskalo okoli 25.000 obiskovalcev (Mesarič, 2009).
Stanje sprehajalnih in kolesarskih poti
Sprehajalne poti ob jezeru so v neprimernem stanju. Krona nasipa omogoča sprehajanje in
kolesarjenje, vendar so poti po njej neurejene, brez zaščitnih ograj, ki delujejo zelo nevarno.
Fotografija 5: Sprehajalna pot po kroni nasipa od pristanišča Ranca proti Zabovcem

Foto: Saša Medved, 2009
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Urejene sprehajalne poti se končajo ob koncu mestnega parka, od tod dalje je po kroni nasipa
nasut gramoz, zaraščen s travo. V vzhodnem delu jezera je zgrajen po kroni nasipa z vodne
strani betonski zid (za zaščito pred poplavami), ki z rekreacijskega vidika deluje zelo moteče,
vendar daje boljši občutek varnosti kot deli nasipa, ki brez kakršnekoli zaščite preidejo v
jezero.
Fotografija 6: Sprehajalna pot po kroni nasipa z zaščitnim betonskim zidom

Foto: Saša Medved, 2009
V okviru pohodniških poti je vzpostavljena pohodniška pot Ptuj- Videm, ki poteka iz starega
mestnega jedra čez pešmost in se nadaljuje po desnem bregu jezera vse do naselja Videm pri
Ptuju.
V okviru Dravske kolesarke poti in Turistične rekreativne kolesarske mreže Spodnjega
Podravja je vzpostavljena kolesarska pot skozi mesto Ptuj, ki deloma poteka tudi ob jezeru in
se priključi na urejeno kolesarko pot v Občini Markovci. Kolesarska pot poteka skozi naselja
Zabovci, Markovci in Nova vas pri Markovcih.
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Karta 9: Potek Dravske kolesarske poti na območju Ptujskega jezera

Vir: www.podravje-on-bike.com, 2009)
Kolesarske poti v okviru Dravske kolesarke poti in Turistične rekreativne kolesarske mreže
Spodnjega Podravja so delno urejene in asfaltirane, vendar potekajo pod nasipom, kar
onemogoča razgled na jezero.
Fotografija 7: Urejena kolesarska pot Občine Markovci

Foto: Saša Medved, 2009
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Fotografija 8: Kolesarska in sprehajalna pot pri Termah Ptuj

Foto: Saša Medved, 2009
Pri Termah Ptuj sta na ožjem nasipu speljana neurejena sprehajalna in kolesarska pot skupaj,
kar je z vidika turizma morda nesprejemljivo, glede na to, da ta pot vodi od turističnega
kompleksa Terme Ptuj do starega mestnega jedra.
Športni ribolov
Športni ribolov je oblika rekreacije ob vodi, ki po anketnih rezultatih za rekreiranje
slovenskega prebivalstva nima množičnega pomena. Vendar je pomen športnega ribolova s
prostorskega vidika vendarle pomemben, saj je treba upoštevati poleg številčnosti ribičev tudi
dejstvo, da ta rekreacijska dejavnost pomembno vpliva na ekološke razmere vode (Jeršič,
1999). Na Ptuju je dejavna zveza ribiških družin Ptuj, v kateri so ribiške družine Ptuj, Ormož
in Lešje- Majšperk. V treh ribiških družinah ZRD Ptuj je včlanjenih skupaj 1440 članov
(Povž, 1992). Športnemu ribolovu je namenjena celotna površina jezera z upoštevanjem
omejitev cone C.
5.4.4. Turistična funkcija
Na območju mesta Ptuj, ki meji na območje jezera in reke Drave je lociranih več gostinskih
lokalov, ki dopolnjujejo turstično ponudbo tako mesta Ptuj kot jezera. Pomemben turistični
objekt na tem območju so Terme Ptuj, v neposredni bližini pa se nahaja tudi igrišče za golf.
Na območju Ptujskega jezera turistična funkcija še nima večjega pomena, le ta bi pridobila na
pomenu z razvojem novih dejavnosti.
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5.4.5. Naravovarstvena funkcija
Zraven prvotne namembnosti jezera (energetska funkcija) ima jezero z varovanim območjem
tudi pomembno naravovarstveno funkcijo, kar pomeni, da se mora ves potek dejavnosti in
razvoj novih dejavnosti skladati s pravilniki o zavarovanih območjih. Naravovarstvena
funkcija je izredno pomembna za obstoj in nemoten razvoj živalskega in rastlinskega sveta,
varstvo narave, varovanje kvalitete vode v jezeru, vitalizacijo brežin, odpravljanje problemov
zamuljenosti ter vzdrževanje in čiščenje jezera. Hkrati pa v skladu s sonaravnim razvojem
dovoljuje posege v ta prostor, razen v določena območja, kjer so kakršnikoli posegi zakonsko
prepovedani. V okviru naravovarstvene funkcije potekajo tudi monitoringi, ki jih izvajata
Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) in Društvo za opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije (DOPPS), s katerimi spremljajo škodljive vplive novih dejavnosti na okolje.
5.4.6. Znanstvenoraziskovalna funkcija
Naravovarstvena in znanstvenoraziskovalna funkcija jezera se dopolnjujeta. V okviru
znanstvenoraziskovalne funkcije jezero s svojim zanimivim florističnim in favnističnim
bogastvom ponuja možnosti raziskovanja. V prihodnje pa bi se lahko ta funkcija okrepila tudi
v okviru turizma z razvojem naravoslovnega, raziskovalnega turizma in ekoturizma.
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6. RAZVOJNE MOŽNOSTI PTUJSKEGA JEZERA
Čeprav mesto Ptuj leži ob največjem umetnem jezeru v Sloveniji, se utrip mestnega življenja
na jezeru ne odraža, kakor tudi ne potencial, ki ga jezero omogoča in nudi, ne samo mestu
Ptuj, ampak tudi širši regiji. Tako kot večina mest v Sloveniji, tudi mesto Ptuj išče svojo
identiteto in svoje naravne potenciale na vseh področjih. Poleg gospodarstva in kmetijstva
postaja vedno močnejša panoga tudi turizem. V devetdesetih letih je bilo zaslediti širši
družbeni interes glede različnih možnosti izrabe največje kopne vodne površine v Sloveniji in
njene okolice (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, I. faza, 1994). V letu 1996 je bila
izdelana idejna zasnova kompleksnega razvoja Ptujskega jezera z naslovom Sanacija in
vitalizacija Ptujskega jezera, II.faza, 1996. To gradivo je izredno pomembno, saj je strokovna
podlaga za razvojne možnosti jezera in je zato po njem povzeto gradivo v tem poglavju.
Jezero z okolico se razvija, kar vnaša nove potrebe glede režima obratovanja, vzdrževanja in
infrastrukture na jezeru in ob njem. Uskladitev interesov rabe prostora (energetika,
vodnogospodarstvo, naravovarstvo, turizem, šport in rekreacija, varovanje in izboljšanje
kvalitete vode v jezeru) (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996, str. 34) na
jezeru in ob njem, razvoj novih dejavnosti, ne da bi bila okrnjena osnovna vodnogospodarska
in energetska dejavnost, je možna na osnovi jasno definiranih določil rabe prostora. S tem
ciljem je bil leta 1997 sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana takratne Občine Ptuj, v katerem je definirana conacija
prostora, hkrati pa opredeljene smernice poteka razvoja jezera glede na prioritete interesov
izrabe jezera (Hojnik, 2005).
6.1. Conacija jezera
Osnova za uskladitev interesov sekundarne rabe prostora in dejavnosti na jezeru in ob njem je
prostorska in terminska conacija jezera, ob pogoju da osnovna energetska namembnost ne
sme biti okrnjena (Hojnik, 2005, str.23). Coniranje jezera je bilo izvršeno na osnovi že
vzpostavljenih dejavnosti in stanja jezera in njegove okolice in je povzeto po Sanacija in
vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza., 1996, str. 34-36. Jezero je bilo razdeljeno na 5 con, ki
zagotavljajo možnost odvijanja predvidenih dejavnosti (karta 10):
1.Mirna priobalna naravovarstvena cona
Ta cona je namenjena varovanju narave. Obsega desni del jezera na razdalji od 150 m do 250
m od obale, ki že predstavlja pomembno ornitološko lokaliteto. Z jezerske strani je prostor
fizično ločen z bojami in opremljen s tablami, ki prepovedujejo približevanje najbližjim
otokom z vodne strani na minimalno razdaljo 50 m. Hoja po nasipu je dovoljena v času med
majem in oktobrom samo v območju označenih poti. V tem času je prepovedano tudi
pristajanje hidroavionom ter plovba plovil na motorni pogon. Plovba jadrnic pa je omejena na
minimalni razdalji 100 m od najbližjega otoka. Aktivnosti na vodi in na nasipu so dnevno
časovno omejene med 9. in 21. uro. Cona obsega približno 95 ha vodne površine.
2. Mirna priobalna športno- rekreacijska cona
Cona je namenjena rekreaciji in obsega levi del jezera. V tej coni ni predvidenih omejitev. Po
nasipu je dovoljeno kolesariti, teči, možen pa je tudi dostop do vode. Ta del je namenjen
predvsem športnemu ribolovu. Približevanje in dostop na obalo je mogoč s čolni na vesla.
Vožnja z jadrnicami poteka 100 m od obale. Cona je označena z bojami in opozorilnimi
tablami. Obsega 40 ha vodne površine. Aktivnosti na vodi so dovoljene podnevi. Na kopnem
je v tej coni predviden ribiški dom in urejen prostor za piknike.
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3. Dinamična priobalna športno- rekreacijska cona
Cona je locirana na levem bregu dolvodno od obstoječih 2 daljnovodov. Na tem območju so
možnosti za izgradnjo mladinskega
raziskovalnega centra, sidrišča in kontrolnonavigacijskega centra na jezerski strani in kopni strani športno- rekreacijskega centra,
avtokamp-a, območje marine in hangerjev. Na tem območju že deluje kinološko društvo. V
tej coni ni posebnih omejitev, razen omejitev hitrosti plovbe v območju marine in upoštevanje
reda, ki je predpisan na jezeru. V tem območju je predviden tudi pristajalni krog za padalce v
času prireditev. Na kopnem prav tako ni posebnih omejitev, razen v območju avtokamp-a.
4. Dinamična rečna športno- rekreacijska cona
Cona je locirana po sredini jezera. Ta cona zajema danes že obstoječo veslaško progo dolžine
1000 m. Površina, ki je namenjena tej coni, znaša približno 94 ha. V tej coni so predvidene
naslednje omejitve; med majem in oktobrom vse naštete aktivnosti nimajo omejitev, razen
prostorskih in upoštevanja prometnega režima na jezeru. V času med oktobrom in majem bi
bilo vzletanje in pristajanje hidroavionov prepovedano. Plovba jadrnic in surfanje je omejeno
na razdalji 100 m od mirne priobalne naravovarstvene cone. Prav tako veljajo dnevne časovne
omejitve.
5. Hrupna dinamična rečna športno- rekreacijska cona
Cona je namenjena plovbi z motornimi čolni in skuterji. Cona je označena z bojami in
zavzema 15 ha površine. V času med majem in oktobrom ni omejitev razen hitrostnih in
upoštevanja predpisov na jezeru. V času med oktobrom in majem pa je plovba s čolni in
skuterji na motorni pogon prepovedana.
Določeni interesi in potrebe urejanja in sanacije jezera so združeni v skupen ukrep
kontroliranega in usmerjenega zamuljevanja z ustvarjanjem pogojev za športni ribolov, vodne
priobalne habitate in športni park (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza., 1996, str.
34-36). Do fizične implementacije conacije še ni prišlo, zato občasno prihaja do konfliktov
interesov (Hojnik, 2005, str.23).
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Karta 10: Conacija jezera

Vir: Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996; podlaga:geopedia.si, 2009
Avtorica: Saša Medved

6.2. Namen uporabe jezera
Strategija razvoja turizma na Ptuju temelji na povezavi vseh resursov, ki na Ptuju obstajajo:
zgodovina, kultura, narava, termalno kopališče, jezero, naravna okolica Ptuja, kulinarika,
vinogradništvo ter šport in rekreacija (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza., 1996,
str. 29). Ptujsko jezero je tako še neizkoriščen potencial ne le mesta Ptuj, temveč tudi širše
regije Spodnjega Podravja in s svojo veliko površino omogoča možnosti razvoja rekreacije,
športa in turizma.
Namen uporabe jezera je možen v več smereh (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, I.
faza, 1994, str.70):
 turistični- rekreacijski park ( že urejena veslaška proga) ter dane možnosti za izgradnjo
spremljajočih objektov
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naravoslovni turizem, saj so reka Drava, jezero in ob njem ležeč Krajinski park
Šturmovci uvrščeni v seznam ornitološko najpomembnejših lokalitet v Evropi (v
okviru DOPPS že potekajo ornitološki izleti na jezero)
možnost navezave na bližnje ležeč grad Turnišče in park (zavarovana kot kulturna in
naravna dediščina), kjer se ob njiju predvideva in delno že izvaja konjeniški športno
rekreacijski center
športni ribolov in lov
možnost izrabe vode akumulacijskega jezera v kmetijske namene

Različne smeri razvoja jezera so bile opredeljene že v letu 1996 z idejno zasnovo
kompleksnega razvoja Ptujskega jezera z naslovom Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera,
II.faza. Možne smeri razvoja so prikazane na karti 11. Jezero bi se lahko razvilo v turističnirekreacijski park, kar deloma že omogoča urejena veslaška proga in izgradnja spremljajočih
športnih objektov. Športni rekreacijski center bi bil lociran v bližini pristanišča Ranca v
Budini, v njegovi bližini pa bi se lahko razvil tudi mladinski-raziskovalni center. Športni
rekreacijski center bi obsegal športne dvorane z lokacijo pri pristanišču Ranca ter športne
objekte na jezeru in ob njem. Na karti 11 je vrisan prostor za kopanje (kopališče), vendar
trenutno stanje kvalitete vode, kljub izboljševanju, ne kaže možne vzpostavitve kopališke
dejavnosti. Bolj podrobno bo razvoj jezera iz športnega vidika opredeljen v nadaljevanju. S
pomočjo mladinskega-raziskovalnega centra bi se krepila znanstvenoraziskovalna funkcija
jezera, ki bi omogočala organiziranje naravoslovnih šol v okviru šolskih programov, različnih
naravoslovnih izletov in naravoslovnih kampov. Izgradnja mladinskega raziskovalnega centra
bi dopolnila ponudbo jezera, hkrati pa bi pripomogla k popestritvi šolskih programov širše
regije. V okviru mladinskega raziskovalnega centra, pa tudi z ureditvijo sprehajalnih poti,
opazovalnic, bi se lahko razvil naravoslovni turizem, kar seveda omogoča jezero kot
ornitološko pomembnejša lokaliteta v Evropi in ob njem ležeč Krajinski park Šturmovci.
V bližini jezera, na desnem bregu (karta 11) leži naselje Turnišče z bogato kulturno dediščino
(grad Turnišče in park), kjer se ob njiju predvideva in delno že izvaja konjeniški športno
rekreacijski center (fotografiji 19 in 20 v prilogi). Zaradi bližine tega območja bi lahko prišlo
do navezave konjeniškega športnega rekreacijskega centra Turnišče z jezerom, kar bi
popestrilo in dopolnilo ponudbo jezera.
Med že vzpostavljene dejavnosti na jezeru in ob njem sodita tudi športni ribolov in lov. Z
izgradnjo ribiškega centra bi se lahko ta dejavnost še bolj okrepila. Ribiški center bi naj bil
lociran v bližini naselja Zabovci.
Jezero pa omogoča v prihodnosti tudi krepitev vodnogospodarske funkcije, z možnostjo
izrabe vode jezera v kmetijske namene. Na karti 11 so prikazane kmetijske površine s
predvidenim namakanjem in odvzemi vode iz jezera.
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Karta 11: Možni nameni uporabe Ptujskega jezera

Vir: Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, I. faza, 1994; Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996; podlaga:geopedia.si,
2009
Avtorica: Saša Medved
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6.3. Prioritete interesov glede na širši družbeni in gospodarski interes
Naslednje poglavje je povzeto po Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza., 1996.
Določeni ineteresi, ki se na jezeru pojavljajo, se med seboj ne izključujejo, ampak celo
dopolnjujejo.
Prva prioriteta:
Primarna funkcija jezera, ki je že vzpostavljena, je vsekakor energetika in
vodnogospodarstvo. Osnovna funkcija jezera kot akumulacijskega in retenzijskega bazena
za zagotavljanje ustrezne protipoplavne varnosti ostaja v celoti najpomembnejša, prav tako
pa ne sme biti okrnjena razpoložljiva vodna nabira in kvaliteta vode za potrebe vodooskrbe
v Ormožu in za namakanje.
Druga prioriteta:
Druga prioriteta je varstvo narave, in sicer varovanje kvalitete vode v jezeru, vitalizacija
brežin, usmerjeno zamuljevanje in ustvarjanje plitvin in sipin, umetno oblikovanje otokov,
mirne (tihe) cone tudi v območju jezovne zgradbe in največjih globin, vzdrževanje in
čiščenje ter monitoring jezera. V okviru te prioritete je zadovoljen interes vodooskrbe
Ormoža, ki z vodo iz jezera v Mihovcih bogati svoj vodni vir. Enako velja za področje
kmetijstva, ki z vodo iz jezera in energetskega kanala namaka kmetijske površine.
Tretja prioriteta:
Tretja prioriteta je turizem. Leta 1993 je takratna Občina Ptuj sprejela Strategijo razvoja
turizma na Ptuju in s tem opredelila to gospodarsko panogo kot prednostno razvojno panogo
v takratni Občini Ptuj. V okviru turistične ponudbe je na prvem mestu povezava z drugo
prioriteto (naravovarstvom), kjer je kot višjo obliko turizma možno nuditi raziskovalni,
ljubiteljsko opazovalni turizem, podprt z zanimivim florističnim in favnističnim bogastvom
jezera in njegove bližnje okolice. Šele na drugo mesto bi bilo postavljeno vključevanje
določenih športnih aktivnosti v turistično ponudbo; aeronavtika-padalstvo, jadranje, veslanje,
surfanje, motonavtika, športni ribolov, potapljanje in razne športne in kulturne prireditve na
vodi. V okvir tretje prioritete torej spada tudi športno-rekreacijska dejavnost.

6.4. Osnovni pogoji izgradnje posameznih dejavnosti
Kot osnovni pogoji za izgradnjo posameznih dejavnosti so sanacija in vitalizacija jezera z
varovanjem okolja ter ohranjanje in zagotavljanje osnovne funkcije in namembnosti jezeraenergetika.
6.4.1. Sanacija in vitalizacija jezera z varovanjem okolja
Pokrajinski vidik zahteva (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996):
 vitalizacijo asfaltnih brežin ter določeno razgibanost obale
 izboljšanje kvalitete jezerske vode in preprečevanje oziroma zmanjševanje
evtrofikacijskih procesov v jezeru
 ustvariti plitvine in sipine v jezeru z ustreznimi varovalnimi pasovi in časovnimi
omejitvami drugih aktivnosti v conah na jezeru
 premeščanje rečnega sedimenta mora potekati postopoma
Trenutno stanje jezera s problemom kvalitete vode, zamuljenosti in s tem posledično
dvigovanjem dna jezera, ki ponekod že presega kritično mejo, onemogoča in otežuje razvoj
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možnih namenov izrabe. Kljub temu da se na Ptujskem jezeru že izvajajo določene gradnje v
okviru projektov, pa bi bilo nujna potrebna sanacija jezera, s katero bi lahko bilo jezero bolje
vključeno v naravno okolje.
Fotografija 9: Nasipi ob jezeru z asfaltno oblogo

Foto: Saša Medved, 2009
Ptujsko jezero je podvrženo zamuljevanju, kar bo v določenem času postalo problem pri
optimalnem obratovanju celotnega energetskega objekta. Jezero z okolico se že razvija v
določen razvojni objekt, ki vnaša v jezero nove pogoje in potrebe glede režima obratovanja,
vzdrževanja, infrastrukture na jezeru in ob njem. Vzdrževanje jezera se mora izvajati na
osnovi strokovnih tehničnih rešitev in navodil, ki zagotavljajo optimalen obseg rednih in
periodičnih vzdrževalnih del (Hojnik, 2003).
6.4.1.1. Pilotski projekt čiščenja mulja v bazenu HE Formin
V letu 2004 so Dravske elektrarne Maribor (DEM) izvedle prvo vidno investicijo sanacije
jezera z imenom Pilotski projekt čiščenja mulja v bazenu HE Formin, ki je obsegal
renaturacijo asfaltnih brežin, odstranitev čezmernih nanosov mulja in preprečitev vnosa plavja
na območje pristanišča Ranca. Naslednje poglavje je povzeto po gradivu DEM Srečanje z
novinarji ob svetovnem dnevu voda, 2009. V okviru pilotskega projekta so bili izvedeni
naslednji posegi:
1.- renaturacija asfaltne brežine nasipa v dolžini 200 m pri pristanišču Ranca (oblaganje oz.
zasip asfaltnih brežin z muljem in njihova ozelenitev, kar bo imelo ugodne ekološke,
pokrajinske in tehnične učinke)
2.- odstranjevanje čezmernih nanosov mulja na levem bregu (zagotavlja ustrezno globino
vode na obravnavanem območju), ki je bil nato uporabljen pri renaturaciji brežine
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3.- izvedba vzdolžnega objekta iz lesenih pilotov med vtokom Drave in BDR Ptuj za
zadrževanje plavja (preprečuje dotok plavja na območje BDR Ptuj, hkrati pa zagotavlja velik
rekreacijski potencial)
1.Renaturacija brežin
Renaturacija brežin se je izvedla poskusno z nasutjem mulja na asfaltno oblogo. Poleg
krajinske in ekološke funkcije ima zasip tudi zaščitno funkcijo za asfaltno oblogo, ki je v
območju nihanja gladine vode izpostavljena staranju in propadanju. Ob morebitnih razpokah
v asfaltni oblogi bo zasip prevzel tesnilno vlogo, zato bo ustrezno vzdrževanje zasipa toliko
pomembnejše (Hojnik, 2003).
Slika 4: Renaturacija asfaltne brežine pri pristanišču Ranca

Vir: www.dem.si, 2009
Za lokacijo poskusnega oblaganja brežine se je zaradi organizirane dejavnosti in lahkega
dostopa izbral odsek nasipa gorvodno ob pristanišču Ranca. Lokacija odstranjevanja mulja je
bila izbrana tako, da bodo ob bodoči renaturaciji brežin, gorvodno in dolvodno od
Brodarskega društva Ranca Ptuj (BDR Ptuj), na razpolago ustrezne količine mulja ob
najmanjših transportnih razdaljah. Hkrati je to območje, kjer je mulj najbolj moteč. Po izvedbi
zasipa z muljem je bilo potrebno nekaj časa, da se je zasip dovolj odcedil in je postal
pohoden. Zaradi velikih deformacij ob sušenju, je površina nasipa močno razpokala. Obalni
pas je bil zasajen z vrbami in posejan s travnim semenom (Hojnik, Mićić, 2007). Danes se je
takratna renaturacija brežine v dolžini 200 m izkazala za zelo uspešno, zato bi bilo potrebno
nadaljevanje renaturacij asfaltnih brežin.
Z renaturacijo brežine se je razširila krona nasipa, kar je ugodno z vidika razvoja športnih in
rekreacijskih dejavnosti po nasipu (fotografija 10).
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Fotografija 10: Današnji izgled poskusne renaturacije brežine

Foto: Saša Medved, 2009
2. Odstranjevanje čezmernih nanosov mulja
Nanosi mulja so najbolj moteči tam, kjer je jezero najplitkejše, to je v zgornji polovici jezera.
Zelo moteči nanosi so na območju BDR Ptuj. Lokacija odstranjevanja mulja je bila izbrana
tako, da bodo ob bodoči renaturaciji brežin, gorvodno in dolvodno od BDR Ptuj, na razpolago
ustrezne količine mulja ob najmanjših transportnih razdaljah. Odstranjen mulj se je sproti
vgrajeval v oblogo brežine, vzdolžni objekt ter na lokacijo nekdanje struge Drave (Hojnik,
2003).
3. Izvedba vzdolžnega objekta
Vzdolžni objekt, dolžine 695 m, poteka vzporedno z levo brežino jezera na oddaljenosti
približno 200 m od levobrežnega nasipa oziroma ob samem robu struge Drave pred
ojezeritvijo območja. Poglavitna funkcija objekta je preprečevanje dotoka plavja na območje
pristanišča Ranca, ima pa tudi zanimivo rekreacijsko in pokrajinsko funkcijo.
V okviru projekta je bil načrtovan tudi poseg-zasip struge. Do realizacije tega posega ni
prišlo.
Namen zasipa je prerazporeditev hitrosti po prerezu, ki povzroči lokalno zajezbo, kar ima za
posledico delno preusmeritev toka izven nekdanje struge reke Drave. Hitrost toka se na
območju na ta način poveča za 100%, kar naj bi bistveno zmanjšalo zamuljevanje na tem
delu. Nad samim zasipom se hitrosti prav tako lokalno povečajo. Podvodni objekt deluje kot
širok prag (Hojnik, 2003).
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Slika 5: Vzdolžni objekt na Ptujskem jezeru

Vir: Mesarič, 2009
Pilotski projekt čiščenja mulja v bazenu HE Formin je predstavljal prvi korak na poti k
celovitemu urejanju Ptujskega jezera (Hojnik, 2003, str.19-24).
6.4.1.2. Predvidene sanacije Ptujskega jezera
DEM so izdelale projekt za nadaljevanje sanacije jezera. Kljub temu da se je Pilotski projekt
čiščenja mulja po letih izkazal za zelo uspešno investicijo, še do danes DEM niso nadaljevale
z začrtanimi investicijami, ki pa bi bile nujno potrebne. V nadaljevanju so opisane predvidene
sanacije DEM.
Nameravane ureditve naj bi se izvajale enako kot opisan Pilotski projekt. Dela se bodo
izvajala postopno, skladno z dinamiko odlaganja mulja. Lokacija odstranjevanja mulja bo
izbrana tako, da bodo ob bodoči renaturaciji brežin na razpolago ustrezne količine mulja ob
najmanjših transportnih razdalajah, in tam, kjer je mulj najbolj moteč. Predvideva se, da bo
celoten nameravan obseg renaturacije mogoče izvesti v 10 do 20 letih. Na desnem bregu se
bo saniralo približno 1500 m asfaltnih brežin, medtem ko na levem bregu 1200 m brežin.
Skupaj bo tako renaturiziranih 2,7 ha površin. Za zagotovitev lažjega prehoda vodnih ptic in
drugih živali iz vode na urejene brežine, bi se naj na desnem bregu izdelali gramozni nasipi
(račje poti). Med posameznimi račjimi potmi bi se postavili pomoli prečno na brežino.
Poglavitni namen izgradnje pomolov je, poleg zmanjšanja delovanja valovanja, upočasnitev
hitrosti vode ob pomolih in posledično usedanje mulja ob njih. Sčasoma se bodo med pomoli
izoblikovale plitvine, v katerih bodo življenjski prostor in zavetje našle številne vodne rastline
in živali (Hojnik, Mićić, 2007).
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6.4.2. Eksploatacija naravnih in ustvarjenih resursov
Energetika
Izgradnja posameznih dejavnosti mora zagotavljati minimalno zmanjševanje prostornine
jezera. S postavljanjem določenih objektov niso dopustni preboji ali poškodbe vodotesne
asfaltne prevleke brežin. Posamezne dejavnosti ne smejo omejevati oziroma se morajo
podrediti hidrološkemu režimu obratovanja HE Formin (Sanacija in vitalizacija Ptujskega
jezera, II. faza., 1996):
 dnevno nihanje gladine jezerske vode za +/- 20 cm in do -1 m
 upoštevati je potrebno možnost predpraznjenja jezera in denivelacijo gladine do -3 m
 hitrost praznenja jezera je maksimalno 4.200 m3/s, kar pomeni denivelacijo gladine za
1 m v približno 30 minutah
 omejeno gibanje s plovili v območju jezu do 200 m
 dopusten je maksimalni odvzem vode iz jezera do 5 m3/s
Vodnogospodarstvo
Z vodnogospodarskega vidika je enako pomembno varovanje kvalitete vode, zato je (Sanacija
in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996):
 po jezeru prepovedano prevažanje vodi škodljivih snovi
 ob izvajanju raznih dejavnosti in gradnji objektov na vodi ne sme priti do
onesnaževanja vode
 dispozija komunalne odplake in odpadkov iz objektov na jezeru in ob njem ni
dopustna v jezero
 čez leto mora biti iz akumulacije zagotovljen po strugi reke Drave stalen odtok
biološkega minimuma (poleti 5 m3/s, pozimi 10 m3/s)
Turizem
Z vidika turizma je potrebno zagotavljati (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza,
1996):
 možnost dostopov in pristankov turističnih plovil na različnih lokacijah jezera, s
povezavo odhodov v zaledje
 občasne prireditve na jezeru s postavljanjem začasnih tribun
 vključevanje športno-rekreacijskih potencialov v turistično ponudbo (možnost
kampiranja, potapljanje, posebne prireditve)
Šport in rekreacija
Športna plovba na jezeru obsega (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996):
 jadranje na 237 ha
 veslanje na 150 m krat 3000 m
 surfanje na 237 ha
 vožnja s skuterji na vodi 140 m krat 1000 m
Turistično-rekreacijska plovba (jadranje, veslanje, surfanje, vožnja s skuteri na vodi) se mora
odvijati v okviru površin športno-tekmovalnih poligonov na vodni površini. Športni ribolov
je mogoče razvijati na površini 35 ha z razgibano obalo in plitvinami. Dolžina obale,
namenjena športnemu ribolovu, bi bila 3,5 km, pas širine 100 m. Potrebni so tudi urejeni
prostori za opazovanje jezera in okolice. Možnosti so tudi za izgradnjo pristanišča ter
hidronavtiko, za katero je potrebno 10 ha vodne površine brez ovir v kotu 15°. Druge športno-
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rekreacijske dejavnosti naj bi se odvijale izven jezera in obale in zahtevajo normalne
funkcionalne površine (Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996).
Interesi izrabe jezera so si zelo različni, zato menimo, da bi bila nujna njihova uskladitev.
Razvoj turizma, športa in rekreacije ne sme ogrožati, ob predpostavljenih pogojih,
energetskega in vodnogospodarskega vidika.
6.5. Možnosti izgradnje objektov na jezeru in ob njem
Naslednje poglavje je povzeto po Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996.
Glede na prioriteto interesov, coniranje prostora in lokacijo objektov se deli gradnja objektov
na:
1. objekte na jezeru
2. objekte izven jezera
Preglednica 1: Objekti na jezeru
Vitalizacijski objekti:
- ozelenitev brežin
- vzdolžne in prečne zgradbe za usmerjeno
zamuljevanje
- otoki
- novo oblikovana razgibana obala z zatoni

Športno- rekreacijski objekti:
- pomoli
- splavi
- marina
- boje za označitev poligonov
- mostišče
- stojišča za športni ribolov
- tekaške in sprehajalne steze
- opazovališča
Vir: Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera, II. faza, 1996
Avtorica: Saša Medved
Objekti na Ptujskem jezeru naj bi bili izgrajeni iz kombinacije lesa in kamna, tako da bi
njihov izgled čim bolj sovpadal z okoljem. Zaradi slaboobstojnega materiala (les) pa bo
potrebno vzdrževanje in sčasoma tudi obnova zgrajenih objektov. Za potrebe ureditve jezera
in vzpostavitve določenih turističnih in športno- rekreacijskih dejavnosti na jezeru ni
predvidena izgradnja večjega števila objektov. Bolj kakor optimizacija objektov je pomembna
faznost izgradnje.
Ideje o možnih namenih izrabe Ptujskega jezera so se začele uresničevati s projektom
Vitalizacija Ptujskega jezera. Pogoj za začetek gradenj začrtanih znotraj tega projekta, je bil
pred tem urejen plovbni režim in dovoljenja za gradnjo vstopno- izstopnih mest. Pri pisanju
diplomskega dela smo naleteli na problem poimenovanja projekta Vitalizacija Ptujskega
jezera in vseh ostalih projektov, ki se z njim dopolnjujejo. Pri nekaterih projektih se uporablja
ime Vitalizacija Ptujskega jezera, pri drugih pa Vitalizacija Ptujskega jezera z dodatkom
imena športno-turistični rekreacijski-izobraževalni center Ptuj (ŠTRIC), čeprav slednje ime
služi poimenovanju idejne zasnove, ki je nadaljevanje projekta Vitalizacija Ptujskega jezera.
6.6. Projekt Vitalizacija Ptujskega jezera
Projekt Vitalizacija Ptuskega jezera je projekt Mestne občine Ptuj in Občine Markovci in je
bil uvrščen med državne načrte razvojnih programov. Projekt je bil razdeljen na dve fazi. V
letu 2007 je bila končana prva faza s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj in
Ministrstva za šolstvo in šport. V prvi fazi je bilo zgrajeno (Pičerko Peklar, 2009):
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pristanišče na Ranci ( edino kopensko pristanišče v Sloveniji)
vstopno izstopni mesti ( Zabovci, Toplice)
veslaška proga

Na območju Mestne Občine Ptuj je bilo zgrajeno pristanišče Ranca in vstopno izstopno mesto
Toplice. Na območju Občine Markovci pa je bilo zgrajeno vstopno izstopno mesto Zabovci.
Občina Videm je zahtevala vstopno izstopno mesto na desnem bregu jezera v Šturmovcih, na
katerem bi bil dovoljen promet za vsa vozila, vendar teh pogojev ni bilo mogoče upoštevati
zaradi stališča ZRSVN in DOPPS, ki sta na tej lokaciji prepovedali vstopno izstopno mesto,
saj je na tem območju cona C, za katero velja posebno območje varstva (Suhadolnik, 2006).
Z nadaljevanjem druge faze projekta Vitalizacija Ptujskega jezera se bo omogočil razvoj
turizma in vodnih športov na tem območju, pri tem pa bo ustrezno poskrbljeno za varnost
plovbe in vseh objektov na Dravi in Ptujskem jezeru (Investicijski program, 2008, str.8)
Druga faza projekta obravnava predlog projekta za dograditev obstoječih objektov, ki so bili
zgrajeni v prvi fazi, in zgraditev še dveh vstopno izstopnih mest v Markovcih in pri Ribiču
(Pičerko Peklar, 2008). Predvidena je tudi ohranitev dveh obstoječih izstopnih mest za
posebne potrebe, in sicer na levem bregu na Tratah in na desnem bregu pod železniškim
mostom, ki služita za vzdrževanje, naravovarstveno upravljanje in raziskovanje, zaščito,
reševanje in pomoč (Suhadolnik, 2006, str. 14).
Projekt Vitalizacija Ptujskega jezera je usklajen z razvojnimi strategijami (Investicijski
program, 2008):
 Nacionalni strateški referenčni okvir 2007- 2013
 Strategija razvoja Slovenije
 Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007- 2013
 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20072013
 Strategije EU za trajnostni razvoj
 Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2007-2013
 Integralni razvojni program Mestne občine Ptuj
 Strategija trženja slovenskega turizma 2007- 2013
 Investicijski program Vitalizacija Ptujskega jezera
6.6.1. Namen projekta Vitalizacija Ptujskega jezera
Osnovni namen projekta Vitalizacija Ptujskega jezera Mestne občine Ptuj in Občine Markovci
je skladen razvoj na gospodarskem, družbenem in turističnem področju, spodbujanje
uveljavljanja Mestne občine Ptuj in Občine Markovci, Spodnjega Podravja in Slovenije kot
turistične destinacije in prostora. Turistično območje Ptuja z okolico bo pridobilo urejene
vodne in obvodne površine za možnost širše uporabe tako lokalnega, regionalnega,
nacionalnega in mednarodnega okolja. Izboljšal se bo tudi socialni položaj prebivalstva v
okolju, saj bo to območje nudilo nova neposredna in posredna delovna mesta. Namen projekta
pa je tudi narediti temeljni korak k celostni ureditvi neustrezno urejenih infrastrukturnih
razmer, večje izkoriščenosti in funkcionalnosti največje vodne površine v Sloveniji. Zgrajena
športna infrastruktura, v okviru mednarodnih standardov in normativov, bi omogočala
izvedbo državnih in mednarodnih tekmovanj, evropskih in svetovnih prvenstev, kar pomeni
umeščanje obravnavanega območja v širši nacionalni in mednarodni kontekst. Z izgradnjo
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športno-rekreacijske in turistične infrastrukture se pričakuje povečanje atraktivnosti turistične
destinacije Ptuja z okolico, izboljšano strukturo gostov, povečano število dnevnih in
stacionarnih gostov, pospešen razvoj hotelirstva, gostinstva, trgovin. Pozitivne učinke pa je
možno pričakovati tudi na področju zanimanja za proučevanje naravne (Krajinski park
Šturmovci, zavarovane živalske in rastlinske vrste in opazovanje le-teh) in kulturne dediščine
(transportna pot med desnim bregom Drave, kjer so Terme Ptuj, in levim bregom Drave, kjer
so muzeji, galerije, staro mestno jedro) (Investicijski program, 2008).
6.6.2. Faznost izgradnje projekta Vitalizacija Ptujskega jezera
1. Pristanišče Ranca
Pristanišče Ranca leži na levem bregu Ptujskega jezera v naselju Budina, v neposredni bližini
prečrpališča komunalnih odpadnih vod. Dostop do pristanišča je urejen preko levobrežnega
drenažnega jarka, pod sotočjem z Grajeno in nad sotočjem z Rogoznico, in preko
visokovodnega nasipa akumulacije. V sedanjem stanju se na levem bregu jarka nahaja
skladiščni prostor za čolne in manjše jadrnice ter parkirišče. Na desnem bregu jarka, oziroma
na razširjenem delu nasipa akumulacije, pa prostor za obračanje vozil, klančina za spust plovil
v vodo, pomol z možnostjo priveza čolnov, pisarna Brodarskega društva Ranca in
okrepčevalnica (Suhadolnik, 2006).
Po končani prvi fazi projekta je prišlo do preureditve pristanišča. Približno 100 m od levega
brega je bil zgrajen otok podolgovate oblike, ki posnema obliko nekdanjih naravnih prodišč
na tem delu Drave in je povezan z nasipom, ki omogoča dostop vozilom in pešcem na otok
(Suhadolnik, 2006).
Slika 6: Pristanišče Ranca po prvi fazi vitalizacije

Vir: Mesarič, 2009
V drugi fazi je predvidena razširitev in dograditev obstoječega športno rekreacijskega
pristanišča. Predvidena je dograditev oziroma rekonstrukcija pomola do končne oblike in
namembnosti (Investicijski program, 2008, str. 45). V drugi fazi se bo na otoku postavilo
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dvigalo za dvig in spust plovil iz vode. Površino otoka bo mogoče urediti (betonska pohodna
plošča) in ozeleniti. Na zgornjem robu otoka bodo urejeni privezi, ki bodo omogočali sidranje
in pritrditev plovil, prav tako so privezi za manjša plovila predvideni na manjših pomolih
vzdolž dovozne ceste in na obstoječih pomolih, ki bi se naj ohranili. V drugi fazi projekta se
bo uredilo 100 privezov (Investicijski program, 2008) (karta 6).
2. Vstopno izstopna mesta Toplice, Ribič, Zabovci, Markovci
Vstopno izstopna mesta se imenujejo lokacije pri Toplicah, Ribiču, v Zabovcih in v
Markovcih (karta 6). Izvedba pristana je zelo podobna na lokacijah Zabovci in Markovci,
medtem ko je zaradi konfiguracije obstoječega terena izvedba vstopno izstopnega mesta pri
Termah Ptuj predvidoma drugačna od ostalih. Na lokaciji Ribič pa je spet drugačna zaradi
bodoče gradnje hotela (Suhadolnik, 2006).
Toplice
Vstopno izstopno mesto je bilo v prvi fazi projekta izvedeno tako, da ni poškodovano ob
nihanju gladine vode, tako zaradi obratovanja HE Formin kot zaradi nastopa nizkih in visokih
vod, prav tako ne sme poslabšati poplavne varnosti širšega območja. Med Termami Ptuj in
reko Dravo je na desnem bregu zgrajen visokovodni nasip za zavarovanje nižinskega območja
ob Termah Ptuj pred visokimi vodami. Brežine so humusirane in zatravljene. Med nasipom in
strugo Drave se razteza suha naravna terasa, porasla z avtohtonim rastlinjem. Terasa je ob
povečanih pretokih reke Drave pogosto poplavljena. Na tem mestu se v obstoječem stanju za
visokovodnim nasipom na desnem bregu nahaja obsežna plitvina, šele nato pa nizkovodna
struga. V prvi fazi projekta je bil izgrajen dostop preko ravnice do platoja kot utrjena pot,
tlakovana z dravskimi prodniki na betonski podlagi. Izdelan je leseni mostovž iz pilotov,
zabitih v tla, in lesene pohodne površine. Višina mostovža je približno 0,20 do 0,50 m nad
sedanjim terenom in bo tako ob naraslih vodah Drave skupaj s pristajalno ploščadjo pod
vodno gladino (Investicijski program, 2008; Suhadolnik, 2006).
Fotografija 11: Vstopno izstopno mesto Toplice pri Termah Ptuj

Foto: Saša Medved, 2009
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Fotografija 12: Vstopno izstopno mesto Toplice po dokončani prvi fazi vitalizacije

Foto: Saša Medved, 2009
Ribič
Na tem mestu je brežina Drave zavarovana z oblogo iz ročno zloženega kamenja, zaščitena s
skalometom. Na vrhu zavarovanega dela je betonski zid, ki varuje mesto pred visokimi
vodami. Na tej lokaciji je v strugi zasidran manjši plavajoči leseni plato, do katerega je možen
dostop z dvorišča gostilne Ribič (Suhadolnik, 2006, str. 15).
Fotografija 13: Načrtovano vstopno izstopno mesto Ribič v središču mesta

Foto: Saša Medved, 2009
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Lokacija izgradnje vstopno izstopnega mesta Ribič bi obsegala območje na fotografiji 13 od
gostilne Ribič (modra zgradba) in do parkirišča (zapuščena rumena zgradba; nekdanje
kopališče ob reki Dravi).
Na tej lokaciji je predvidena izgradnja plavajočega pomola vzdolž levega brega Drave, ki bo
segal od nekdanjega kopališča do sedanjega vstopa v strugo pri gostilni Ribič in bo meril v
dolžino 150 m, širok pa bo 3 m. Izvedba tako dolgega pomola je predvidena zaradi
nameravane gradnje hotela na lokaciji sedanjega parkirišča in nekdanjega kopališča in bi kot
promenada na vodni strani povezoval hotel z gostilno Ribič in peš mostom na dolvodnem
koncu, istočasno pa bi bilo omogočeno pristajanje čolnov. Pomol bo lesene konstrukcije na
plavajočih pontonih, kar bo omogočalo prilagajanje spremembam vodne gladine. Na lokaciji
nekdanjega kopališča in pri gostilni Ribič bo omogočen dostop na pomol preko mostičkov
(Suhadolnik, 2006). Začetki izvajanja izgradnje se pričakujejo v 2. fazi projekta.
Zabovci in Markovci
Obstoječe razmere za obe lokaciji so zelo podobne. Gladina jezera sega na teh dveh lokacijah
nad okoliški teren, zato je na obodu jezera zgrajen nasip, s krono širine 4 m (Suhadolnik,
2006, str. 15-18).
Lokacija Zabovci se nahaja ob športnem parku Zabovci. Dostop preko drenažnega jarka je
možen preko lesene brvi. Do vstopno izstopnega mesta pa je možen dostop po vznožju nasipa
po novi železni konstrukciji (stopnicah), ki je bila zamenjana z leseno konstrukcijo. Lokacija
Markovci pa se nahaja nad varnostno cono pred jezom v Markovcih.
Na lokaciji Markovci je preko struge levobrežnega drenažnega jarka zgrajena lesena brv, ki
omogoča dostop do nasipa in bodočega vstopno izstopnega mesta. Objekt za vstopanje in
izstopanje na teh dveh lokacijah je lahko samo plavajoča naprava montažne izvedbe, ki bo
omogočala vzdrževalna dela na nasipu, njegovo odstranitev in prestavitev. Posegi v asfaltno
oblogo in 100 m meljnatega tepiha ter v betonski varovalni zid niso dovoljeni, zato je mogoče
objekt pritrditi le v sam nasip, pri čemer ne sme ovirati prometa po kroni nasipa (Suhadolnik,
2006). Začetki izgradnje prve faze so že začeli potekati na lokaciji Zabovci, medtem ko se
pričakuje začetek gradnje na lokaciji Markovci v drugi fazi.
Vstopno izstopno mesto Zabovci je zgrajeno iz montažne jekleno lesene konstrukcije, ki plava
na vodni površini in je pritrjeno v brežino. Tako je omogočeno nihanje gladine pri rednem
obratovanju HE Formin in pri visokih vodah. Na tej lokaciji je zgrajena plavajoča naprava, ki
po obliki spominja na brod. Od plavajočega broda je do kopnega speljan mostiček, ki je vpet
v brežino in pritrjen na brod. (Investicijski program, 2008).

Diplomsko delo

63

Saša Medved

Razvojne možnosti Ptujskega jezera

Fotografija 14: Vstopno izstopno mesto Zabovci po končani prvi fazi projekta

Foto: Saša Medved, 2009
Pristanišče Ranca in vstopno izstopna mesta Toplice in Zabovci so že primerno opremljeni z
opozorilnimi tablami, kar prikazujeta tudi naslednji fotografiji.
Fotografiji 15 in 16: Opremljenost vstopno izstopnih mest z opozorilnimi tablami

Foto: Saša Medved, 2009
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3. Veslaška proga in sodniški stolp
Dolvodno od pristanišča Ranca do vstopno izstopnega mesta Zabovci je bila v prvi fazi
projekta ob levem bregu jezera postavljena veslaška proga z dolžino 1000 m in širino 150 m.
Veslaška proga je primernih dimenzij in ima vse potrebne certifikate, da je na njej možno
izvajati uradna veslaška tekmovanja tako na nacionalni kot na mednarodni ravni (Investicijski
program, 2008, str. 67).
Novo urejena veslaška proga na mirnih vodah z osmimi progami (karta 11) omogoča
organizacijo tekem na mednarodni ravni, vendar je potrebno urediti še vso pripadajočo
signalizacijo, označbe in merilno opremo, vključno s plovili, ki so potrebna za izvedbo
tekmovanj (Suhadolnik, 2006, str. 19).
Slika 7: Urejena veslaška proga dolžine 1000 m

Vir: Mesarič, 2009
Z drugo fazo projekta se bo postavil ciljni stolp, ki je po predpisih potreben za sodnike in
»fotofiniš« na 15- 18 metrih višine, kar bo omogočilo možnost organizacije mednarodnih
tekmovanj. Sodniški stolp mora biti 10 do 20 m oddaljen od cilja veslaške proge (Investicijski
program, 2008, str. 67; Suhadolnik, 2006, str. 19).
Izgradnja pristanišča in vstopno izstopnih mest, postavitev veslaške proge in sodniškega
stolpa, ustrezna označitev plovbnih poti na Dravi in Ptujskem jezeru bo omogočilo razvoj
turizma in vodnih športov na tem območju.
4. Označbe plovbnih poti
Za zagotovitev varne plovbe in reda na plovbnem območju so se izvedle označbe plovbnih
poti s plavajočimi sidranimi označbami na vodi, označbami na kopnem in na ovirah, kar bo
preprečilo na eni strani plovbo po zavarovanih območjih in morebitne poškodbe na brežinah
in objektih, na drugi strani pa omogočilo preživetje redkih in ogroženih živalskih vrst ter
nemoten ribolov (Investicijski program, 2008).
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Slika 8: Označbe plovbnih poti na Ptujskem jezeru

Vir: ranca-ptuj.com, 2009
6.7. Integralni razvojni program Mestne občine Ptuj
Projekt Vitalizacija Ptujskega jezera je usklajen z Integralnim razvojnim programom Mestne
občine Ptuj, ki je bil izdelan v letu 2005. Ena izmed prioritet Integralnega razvojnega
programa Mestne občine Ptuj je razvoj športnega in vodnega turizma.
Integralni razvojni program Mestne občine Ptuj prikazuje širitev, oziroma razvoj mesta, v
obliki peterokrake zvezde s širitvijo krakov iz središča starega mestnega jedra. Razvoj mesta
bi tako potekal med drugim tudi (Smeri razvoja Mestne občine Ptuj, 2008):
1- gorvodno ob Dravi (SZ)- turistično območje (Terme, golf, Panorama, vojašnica)
2- v smeri Brstja in Spuhlje (JV)- turistično- rekreativno poselitveno območje
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Slika 9: Smeri razvoja Mestne občine Ptuj

Vir: Smeri razvoja Mestne občine Ptuj, 2008
Krak1 in 3 širitve razvoja obsegata tudi proučevano območje Ptujskega jezera. Razvoj, ki bi
potekal v smeri SZ (krak1) in v smeri JV( krak3), bi lahko povezal to območje kot turistično,
izobraževalno in športno rekreacijsko. Na desnem bregu Drave (krak1) so Terme Ptuj, od
koder bi lahko turisti obiskali staro mestno jedro po urejenih pešpoteh ali z uporabo turistične
ladjice, od tod dalje pa bi se lahko še rekreirali ali izobraževali na jezeru in ob njem.
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Karta 12: Območja kulturne dediščine na delu reke Drave

Vir: Okoljsko poročilo..., 2006
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Program daje prednostni razvoj turističnih zmoglijvosti, zelenih in rekreacijskih površin od
SZ proti JV ob reki Dravi in Ptujskem jezeru, kjer poteka tako imenovana turistična diagonala
Ptuja. Reka Drava in Ptujsko jezero predstavljata pomemben turistično rekreativni produkt.
Reka Drava predstavlja logistično povezavo levega brega Drave- kulturna dediščina z
najstarejšim mestom v Sloveniji in desnega brega Drave- termalno zdraviliški kompleks
(Smeri razvoja Mestne občine Ptuj, 2008; Investicijski program, 2008). Ptujsko jezero bi z
vstopno izstopnimi mesti predstavljalo tudi vodno povezavo med mestom in podeželjem v
njegovem vzhodnem delu (vasi Zabovci in Markovci- bogata kulturna dediščina).
6.8. Športno-turistični rekreativno-izobraževalni center Ptuj (ŠTRIC)
Nadaljevanje projekta Vitalizacija Ptujskega jezera je idejni projekt Športno-turistični
rekreacijsko-izobraževalni center Ptuj (ŠTRIC). Idejni projekt predstavlja le približno
zasnovo izgradnje posameznih dejavnosti, saj bo potrebno preteči še kar nekaj časa, da bo
lahko prišlo do uresničitve le- teh.
V nadaljevanju projekta naj bi Ptujsko jezero zaživelo kot športno- turistični rekreativnoizobraževalni center (ŠTRIC) z infrastrukturo, v okviru katere bo možnost dodatne turistične
ponudbe, kar naj bi pripomoglo k večjemu obisku, omogočalo pa razvoj športne rekreacije,
kakovostnega in vrhunskega športa ter organizacijo različnih prireditev na državni in
mednarodni ravni (Pičerko Peklar, 2008). Izgradnja športno- rekreacijske infrastrukture naj bi
dvignila kvaliteto bivalnega prostora, z možnostjo aktivnega preživljanja prostega časa za vse
generacije. Prav tako pa bi nastali turistični destinaciji nudila možnost za nastanek
novodobnih turističnih produktov, predvsem za izvajanje programov zdravega načina
življenja za vse kategorije uporabnikov, programe športne rekreacije, športa otrok in mladine,
kakovostnega in vrhunskega športa ter organizacijo različnih prireditev na državni in
mednarodni ravni. Izgradnja športno rekreacijskega centra pomeni zagotovitev osnovnih
pogojev za programe vadbe in tekmovanj v kajaku in kanuju na mirnih vodah v vseh
disciplinah, za vadbe in tekmovanja v jadranju v vseh disciplinah, veslanje, deskanje, rafting
in motonavtiko. Z razvojem in izkoriščenostjo danih možnosti jezera se bodo organizirala
tekmovanja na regijskem, državnem, meddržavnem, evropskem in svetovnem nivoju, treningi
in priprave za kadetsko- mladinsko klaso ter člansko in olimpijsko klaso v jadranju ter v
kajaku in kanuju na mirnih vodah (Investicijski program, 2008).
Z novim turističnim produktom »Ptujsko jezero« se bo povečalo število dnevnih obiskovalcev
in uporabnikov Ptujskega jezera ter stacionarnih gostov, saj trend povpraševanja gostov raste
ravno na aktivnem oddihu. Stacionarne goste bo moč zadržati na Ptuju in v okolici dlje časa,
saj bo Ptujsko jezero prvi takšen rekreativni center v Sloveniji, ki bo ponujal pester izbor tako
športno- rekreativnih, prireditvenih in gastronomskih programov. Poleg tega pa se bo z
izgradnjo vstopno izstopnega mesta in pomola Ribič (levi breg Drave, kulturna dediščina in
staro mestno jedro) vzpostavila vodna povezava med mestom Ptuj, pristaniščem RancaBudina in turistično namestitveno destinacijo (Investicijski program, 2008). V nadaljevanju
bodo predstavljeni vidiki možnosti razvoja jezera kot športno-turističnega rekreacijskoizobraževalnega centra.
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6.8.1. Razvojni vidiki jezera kot športno- turistično rekreacijsko- izobraževalnega
centra
6.8.1.1. Šport
Na območju med Puhovim mostom, industrijsko cono in naseljem Brstje in Budina (karta 13)
je predvidena gradnja objektov v športne namene (športni center). Športni objekti se bodo
delili na športne objekte na prostem in športne dvorane. Med že vzpostavljene športne
objekte na prostem spada veslaška proga. V prihodnosti bi se naj zgradili še objekti, ki so
navedeni v preglednici 2. Prav tako je v preglednici 2 opredeljeno število objektov za
posamezne športne aktivnosti, podlaga objekta, lokacija izgradnje ter potrebna površina za
izgradnjo. Skupna potrebna površina objektov, ki se navezujejo na kopno, bi znašala 62.800
m2.
Preglednica 2: Športni objekti na prostem
IGRIŠČA
športna
plovba
igrišče
za
nogomet
igrišče
za
rokomet,mali
nogomet
igrišče
za
košarko
igrišče
za
odbojko
tenis igrišče

ŠT.IGRIŠČ PODLAGA
1
voda

softball
(baseball)
igrišče
tribune

3
3

LOKACIJA
na jezeru

POTREBNA
POVRŠINA /m2
3.250.000

trava

označeno območje 43.200
na karti 11
trava, trda podlaga, označeno območje 5.400
mivka
na karti 11

2

trda podlaga

2

mivka

6

različno

1

trava

3

montažne tribune

označeno območje
na karti 11
označeno območje
na karti 11
označeno območje
na karti 11
označeno območje
na karti 11

1.800
1.800
3.600
1.000

označeno območje 6.000
na karti 11
SKUPAJ
3.312.800
SKUPAJ
NA 62.800
KOPNEM

Vir: Mesarič, 2008
Avtorica: Saša Medved
Preglednica 3 prikazuje športne dvorane, število dvoran, namen posamezne dvorane in
potrebno površino za izgradnjo. V ideji je izgradnja večnamenske dvorane s parkirišči, v
kateri se bodo lahko odvijale različne športne aktivnosti, pokrito drsališče in dvorana za tenis.
Športne dvorane bi skupaj zavzemale 34.400 m2 površine. Lokacija športnih dvoran bi naj bila
omejena na isto območje kot športni objekti na prostem (preglednica 2) (karta 11).
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Preglednica 3: Športne dvorane
DVORANE

ŠT. DVORAN

večnamenska
1
dvorana
s
parkirišči

pokrito
drsališče

1

dvorana
tenis

za 1

NAMEN
DVORANE
rokomet,
košarka,
kabineti, fitnes
aerobika, plesna
dvorana,
kegljanje,
bowling
hokej
tenis, squash

LOKACIJA
označeno
območje na karti
11

POTREBNA
POVRŠINA/ m2
21.600

označeno
10.800
območje na karti
11
označeno
2.000
območje na karti
11
SKUPAJ
34.400

Vir: Mesarič, 2008
Avtorica: Saša Medved
Novo zgrajena športna infrastruktura bi lahko veliko pripomogla k pestrosti ponudbe jezera v
prihodnosti. Med drugim pa bi nudila nešteto različnih možnosti aktivnosti ne le za turiste,
ampak tudi za domače prebivalstvo. Nova ponudba športnih aktivnosti bi tako dvignila raven
športa ne le v Mestni občini Ptuj, temveč tudi v širši regiji. Pripomogla pa bi tudi k dvigu
kvalitete življenjskega standarda prebivalstva.
Idejni projekt izgradnje umetne proge za kajak, kanu in raft
Območje idejnega projekta je izven območja Ptujskega jezera, vendar ga je zaradi bližine
smiselno vključiti v preučevano območje.
Izgradnja umetne proge za kajak, kanu in raft na jezu v Markovcih bi ponovno vzpostavila
povezavo med biotopom jezera in staro strugo, sočasno pa bi z omenjenim povezovalnim
kanalom uporabili vodo še za dodatne dejavnosti. Po drugi strani bi se z izgradnjo tega
objekta razširila turistična ponudba območja. Zaradi izredne koristne višinske razlike, ki je na
voljo, bi lahko na tej progi organizirali tudi svetovna prvenstva v kajaku na divjih vodah,
kanuju in raftu (Muzek, 2001).
6.8.1.2. Turizem
Turistična destinacija Ptuja je v zadnjem času veliko vlagala v razvoj športno- turistične
infrastrukture. Ptuj nudi več kot 1.100 ležišč, do leta 2015 se bo turistični center na desnem
bregu Drave s Termami Ptuj in golf igriščem še močneje razvil, s čimer se bodo pridobile
nove namestitvene kapacitete, v starem mestnem jedru pa je predvidena gradnja družinskih
hotelov. Ptuj si zato prizadeva razviti novodobne turistične produkte, ki bodo pomenili
dodatno konkurenčno prednost destinacije. Ptujsko jezero je prav gotovo eden od močnejših
športno turističnih produktov (Investicijski program, 2008).
Za večjo prepoznavnost Ptujskega jezera je bil v promocijske namene izdelan slogan Ptujsko
jezero-morje na kopnem. Slogan danes že uspešno služi svojemu namenu- k boljši
prepoznavnosti Ptujskega jezera.
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Fotografija 17: Reklamna tabla s sloganom Ptujsko jezero- morje na kopnem

Foto: Saša Medved, 2009
Izgradnja turističnih objektov (preglednica 4) bi v prihodnosti obsegala dokončno izgradnjo
pristanišča Ranca, recepcijo in sprejemnico z infotočko centra, poslovno stavbo, hangar,
delavnice za popravilo plovil, vstopno izstopna mesta na jezeru. V preglednici 4 so
manjkajoči podatki, saj jih glede na vir gradiva ni bilo mogoče pridobiti.
Novo turistično območje bi lahko ponujalo nove namestitvene kapacitete z izgradnjo hotela,
plavajočih apartmajev, avtokampa in apartmajskega naselja. Obiskovalce pa bi privabljali tudi
mini trgovski center, stalni in letni bari s terasami, restavracija in zabavno- prireditveni center.
Preglednica 4: Turistični objekti
OBJEKT

ŠTEVILO
OBJEKTOV
pristanišče
1
recepcija
in 1
sprejemnica
z
infotočko centra
poslovna stavba 1
celotnega centra
hangar
1
prostor
za 1
shranjevanje
plovil in prikolic
na prostem
vstopno izstopna 4
mesta
Diplomsko delo

VELIKOST

LOKACIJA

100 privezov
/

ob/na jezeru
ob jezeru

POTREBNA
POVRŠINA/ m2
20.000
150

/

ob jezeru

1.800

50 plovil
50 plovil

ob/na jezeru
ob/na jezeru

5.000
15.000

10 plovil

ob/na jezeru

1.400
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delavnica
za
popravilo
in
gradnjo plovil
delavnica
za
popravilo
in
vzdrževanje
celotnega centra
turistična ladja
plavajoči
apartmaji
hotel
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1

/

ob/na jezeru

1.500

1

/

ob jezeru

1.500

2
8

50 potnikov
/

na jezeru
na jezeru

200
/

1

200
obiskovalcev
20 hišic

ob/na jezeru

/

ob jezeru

/

100-150
namestitev

ob jezeru

/

/
/

ob jezeru
ob jezeru

/
/

/

ob jezeru

/

/

ob/na jezeru

/

/

ob jezeru

/

/
/

ob jezeru
ob jezeru

/
/

ob jezeru
ob jezeru

/
/
/

apartmajsko
1
naselje
avtokamp
za 1
avtodome
in
šotore
trgovina z živili 2
trgovski salon za 1
ladje in čolne
mini
trgovski 1
center za šport
in zabavo s
specializiranimi
trgovinami
stalni bari z 3
letnimi terasami
občasni
letni 3
bari
restavracija
1
1
zabavnoprireditveni
center
pisarne društev
1
prostori BDR
1
1
centralni
parkirni prostori
Vir: Mesarič, 2008
Avtorica: Saša Medved
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Slika 10: Idejna slika pristanišča Ranca

Vir: Mesarič, 2009
Slika 11: Idejna slika pristanišča Ranca s poslovno stavbo

Vir: Mesarič, 2009
V letu 2008 je začela po Ptujskem jezeru pluti ladja Čigra. Ladja je namenjena turstičnim
vožnjam skupin po jezeru, kmalu pa bo uvedena tudi tedenska linijska vožnja ZabovciRanca- Terme- Ptuj- Ranca- Zabovci. Turistična ladja lahko sprejme na krov največ 30 oseb
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(Tomašič, 2008, str.30). Ladja služi kot sredstvo za premagovanje ovire med desnim in levim
bregom Drave, za vožnjo po jezeru, sočasno pa bo omogočala izobraževanje. Turistična ladja
naj bi v prihodnosti prevažala obiskovalce s turističnim vodičem. Na ladji bo tako
vzpostavljena turistična, izobraževalna, gostinska in ekološko-turistična ponudba
(Investicijski program, str. 8).
Slika 12 : Turistična ladja Čigra

Vir: Mesarič, 2009
6.8.1.3. Rekreacija
Jezero bo v prihodnosti nudilo različne možnosti preživljanja prostega časa. Že sedaj je
možna vožnja s kajaki, kanuji, čolni na vesla, jadrnicami, motornimi čolni in skuterji. Ob
jezeru bi se lahko v prihodnosti uredile tudi naslednje rekreacijske površine (preglednica 5):
trim steza, kolesarska steza, steza za rolanje, steza za tek in sprehod, smučarska tekaška proga
in trim poligon. Rekreativnim obiskovalcem pa bi bile ponujene tudi naslednje možnosti
preživljanja prostega časa: mini golf, namizni tenis, otroško igrišče, skate park, viseče
kegljanje in šah na prostem. Jezero bi lahko privabljajo veliko več rekreativcev, vendar bo to
žal mogoče le z ureditvijo okolice jezera, z ureditvijo kolesarskih stez in sprehajalnih poti.
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Preglednica 5: Rekreacijske površine
VRSTA
ŠT.
REKREACIJE REKREACIJSKIH
POVRŠIN
vožnje
z/s: 1
kajaki, kanuji,
čolni na vesla,
jadrnicami,
motornimi
čolni, skuterji,
smučanje
na
vodi, surfanje
trim steza
1
kolesarska steza 1

DOLŽINA IN LOKACIJA
PODLAGA
325ha

na jezeru

POTREBNA
POVRŠINA/
m2
3.250.000

ob jezeru
ob jezeru

9.000
45.000

ob jezeru

22.500

steza za rolanje

1

steza za tek in
sprehod
smučarska
tekaška proga
trim poligon
mini golf
namizni tenis
otroško igrišče
skate park
balinanje
viseče kegljanje
šah na prostem

1

6 km-naravna
15
kmasfaltirana
15
kmasfaltirana
peščena

1

15 km- snežna

1
1
6
1
1
1
3
1

naravna
/
betonska
travnata
betonska
betonska
betonska
betonska

na kroni nasipa 24.000
ob jezeru
ob jezeru
75.000
ob jezeru
ob jezeru
ob jezeru
ob jezeru
ob jezeru
ob jezeru
ob jezeru
ob jezeru
SKUPAJ
SKUPAJ NA
KOPNEM

10.000
3.000
600
300
600
600
100
70
3.440.770
190.770

Vir: Mesarič, 2008
Avtorica: Saša Medved
Ob Ptujskem jezeru že lahko najdejo svoj prostor tudi ljubitelji športnega ribolova. Še boljše
pogoje za to vrsto rekreacije pa bi nudil izgrajen poligon za športni ribolov na levem bregu
jezera (karta 11). Izgradnja objektov v rekreacijske namene bi tako še bolj izpopolnila in
popestrila že obstoječo ponudbo.
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Karta 13: Območje športnih in rekreacijskih dejavnosti ob jezeru

Vir: Mesarič, 2008
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6.8.1.4. Izobraževanje
Ptujsko jezero ponuja možnosti razvoja naravoslovnega turizma, ki bi se lahko razvil še
dodatneje z ureditvijo kolesarskih stez in sprehajalnih poti ob jezeru.
Učne poti
Uredile bi se lahko učne poti za spoznavanje in doživljanje pokrajin z redkimi in specifičnimi
naravnimi pojavi (Jeršič, 1999, str.76), ki bi bile opremljene z ustreznimi informacijskimi
tablami, hkrati pa bi bile lahko učne poti navezane tudi na okoliške naravne znamenitosti.
Posebej ustrezne so učne poti, dolge od 2 do 4,5 km, ki terjajo eno- do dveurno hojo. Potek
poti naj bi bil praviloma v obliki krožne poti. Informacijske table bi se naj nanašale na
konkretne objekte ob poti, ki zanimajo širši krog javnosti in so zanimivi tudi za otroke.
Razdalje med informacijskimi tablami morajo biti dovolj velike, da obiskovalci lahko
dojemajo ponujene informacije (Jeršič, 1999).
Možnosti na področju izobraževanja so tudi naslednje: proučevanje naravne ( Krajinski park
Šturmovci, naravni habitati, rastlinske in živalske vrste, opazovanje) in kulturne dediščine
(prevoz s turistično ladjo- trnsportna pot med desnim bregom Drave in levim bregom, kjer so
muzeji, galerije, gledališče, kulturne znamenitosti mesta Ptuj).
K razvoju naravoslovnega turizma bi veliko pripomogla tudi ureditev Krajinskega parka
Šturmovci in njegova povezava z mestom Ptuj. Krajinski park Šturmovci je eden zadnjih
ostankov nekoč zelo obširne dravske loke (Štumberger, 1993), kjer so mnoge vrste ptic,
rastlin in kačjih pastirjev na seznamu ogroženih vrst. V Krajinskem parku Šturmovci je že
vspostavljena naravoslovna pot, ki bi jo bilo mogoče povezati z ornitološkimi izleti ob
Ptujskem jezeru.
Povezava mesta Ptuj s Krajinskim parkom Šturmovci bi naj potekala po levem bregu jezera.
V poletnem času bi se lahko v skladu s sonaravnostjo na desnem bregu razvil naravoslovni
turizem.
Ornitološki izleti
V okviru DOPPS danes že organizirajo ornitološke izlete na Ptujsko jezero, v okviru katerih
se lahko opazuje različne vrste rac, galebe, slapnike, labode, čigre, sive čaplje in kormorane.
Ornitološki izleti potekajo od pešmosta po nasipu okoli jezera po desnem bregu in proti
markovškemu jezu. Pozimi je najbolj primeren čas za ornitološke izlete, saj je ravno v tem
letnem času na jezeru največ ptic.
Opazovalnice
Na desnem bregu jezera (mirna priobalna naravovarstvena cona) bi se lahko zgradile
opazovalnice, iz katerih bi bilo možno opazovati naravne habitate, rastlinske in živalske vrste,
hkrati pa bi ponujale lep razgled nad celotnim jezerom in njegovo okolico (karta 11).
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DO

PTUJSKEGA

JEZERA

Z

Rekreacija je v današnjem času oblika preživljanja časa, ki je dostopna vsem ljudem. Za
rekreacijo ni potrebno z vidika posameznika večjih finančnih izdatkov. Ravno iz tega razloga
je bilo izvedeno anketiranje, s katerim smo želeli ugotoviti odnos prebivalstva do Ptujskega
jezera z rekreacijskega vidika. Anketo smo izvedli v Mestni občini Ptuj in na njenem širšem
območju (regija Spodnjega Podravja).
V zborniku Spodnje Podravje s Prlekijo je bila v letu 1996 objavljena analiza ankete o bližnji
rekreaciji na primeru Ptuja, ki je bila izvedena v letu 1995 (Jeršič, 1996). Naslednja analiza
ankete je povzeta po tem viru in podaja podatke poletnih in zimskih rekreacijskih aktivnosti
prebivalcev Ptuja med tednom in in poletnih in zimskih rekreacijskih aktivnosti konec tedna.
Rezultati analize ankete so pokazali, da se prebivalci mesta Ptuja v poletnem času med
tednom najraje odločijo za sprehod in hojo (več kot 70% anketiranih). Kolesarjenje je bilo po
podatkih uvrščeno na šesto mesto (z več kot 20% anketiranih). V zimskem času med tednom
je prav tako oblika rekreacije (sprehod in hoja) bila uvrščena na prvo mesto (več kot 60%
anketiranih). Za poletne rekreacijske aktivnosti konec tedna so prebivalci Ptuja postavili
sprehod in hojo na drugo mesto (več kot 50% anketiranih), kolesarjenje pa na šesto mesto
(več kot 20% anketiranih). Za zimske rekreacijske aktivnosti pa so postavili sprehod in hojo
na drugo mesto (več kot 50% anketiranih).
Prebivalci Ptuja se za obliko rekreacije v poletnem in zimskem času najbolj pogosto odločajo
za sprehod in hojo, veliko med njimi pa tudi za kolesarjenje, predvsem v poletnem času.
Ugotovitve, ki jih je podala anketa v letu 1995, so dodaten razlog za izvedbo anketiranja o
odnosu prebivalcev do Ptujskega jezera z vidika rekreacije. Območje Ptujskega jezera bi
lahko postalo zanimivo rekreacijsko območje za obiskovalce tako v zimskem kot poletnem
času. V zimskem času bi lahko jezero ponujalo dodatne možnosti preživljanja prostega časa
tudi s hojo in tekom na smučeh.

7.1. Analiza anketnega vprašalnika
Pri anketiranju smo izvajali pilotni tip anketiranja, kar pomeni, da smo imeli vpliv na izbor
anketiranih oseb in posledično tudi na pridobljene podatke. Podelitev anketnih vprašalnikov je
potekala v Mestni občini Ptuj in širši regiji Spodnjega Podravja v marcu in aprilu 2009.
Vzorec števila anketiranih oseb je 144.
Z izvajanjem anketiranja in z analizo pridobljenih podatkov ne želimo postavljati hipotez o
odnosu prebivalcev do Ptujskega jezera, saj nam to onemogoča tako vzorec števila anketiranih
oseb kot tudi dejstvo, da smo imeli vpliv na pridobljene podatke. Vzorec (N=144) je
premajhen, da bi nam lahko podatki služili za postavljanje hipotez o odnosu prebivalcev do
Ptujskega jezera z rekreacijskega vidika. Z izvajanjem pilotnega anketiranja smo želeli na
majhnem vzorcu priti do nekih novih spoznanj in ugotovitev, ki bi morda koristili prihodnjim
raziskavam.
Analiza pridobljenih podatkov nam je tako dala več ugotovitev, ki so opredeljene v
nadaljevanju.
Pri anketiranju so sodelovali prebivalci Mestne občine Ptuj (47%), sosednjih občin (42%) in
širše regije Spodnjega Podravja (11%) (grafikon 1).
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Grafikon 1: Od kod prihajate?

Avtorica: Saša Medved
Vprašanje o zavedanju obstoja Ptujskega jezera se je zdelo smiselno, saj menimo, da se velika
večina ljudi sploh ne zaveda obstoja jezera. Kljub temu pa so nam pridobljeni podatki
(grafikon 2) podali drugačne ugotovitve. Kar 95% anketiranih ve, da ima Mestna občina Ptuj
jezero, 2% anketiranih ne ve, 3% pa jih je na to vprašanje odgovorilo: »Ne vem.«
Grafikon 2: Ali veste, da ima Mestna občina Ptuj jezero?

Avtorica: Saša Medved
Na vprašanje »Bi obiskali Ptujsko jezero, če bi vedeli, da ponuja različne možnosti
preživljanja prostega časa in rekreacije?« (grafikon 3) je z »da« odgovorilo kar 92%
anketiranih, z »ne« 2% in z »ne vem« 6%. Večina anketiranih je odgovorila pritrdilno, kar je
zelo pomembno z vidika zainteresiranosti obiska Ptujskega jezera.
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Grafikon 3: Bi obiskali Ptujsko jezero, če bi vedeli, da ponuja različne možnosti
preživljanja prostega časa in rekreacije?

Avtorica: Saša Medved
Z naslednjim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako pogosto se ljudje ustavijo ob Ptujskem
jezeru (grafikon 4). Analiza pridobljenih podatkov nam pove, da je obiskanost Ptujskega
jezera relativno slaba. Le 10% anketiranih obišče jezero večkrat na teden, 11% enkrat na
teden. 33% anketiranih obišče jezero enkrat na mesec, 27% enkrat na leto in kar 19% manj
kot enkrat na leto. Vzrok slabe obiskanosti jezera bi lahko bila še trenutna neurejenost okolice
jezera.
Grafikon 4: Kako pogosto se ustavite ob Ptujskem jezeru?

Avtorica: Saša Medved
Z naslednjim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kateri so razlogi obiska Ptujskega jezera pri
anketiranih (grafikon 5). Največ anketiranih (87%) obišče jezero zaradi rekreacije
(kolesarjenje, sprehajanje, ribolov, veslanje, surfanje, jadranje). Šport je razlog obiska pri 7%
anketiranih. 6% se je pri tem vprašanju odločilo za »drugo«, pri tem pa so izpostavili; vožnja
s turistično ladjo (ogled panorame Ptuja), taborjenje, izkoristek prostega časa, počitek,
sprostitev, mir in posedanje ob jezeru.
Ker je večina anketiranih kot razlog obiska navedla rekreacijo, smo s tem potrdili tudi
predvidevanja in razloge za izvedbo anketiranja. Tudi sami smo predvidevali, da je rekreacija
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tista, ki privablja k jezeru največ obiskovalcev, in iz tega razloga, bi bilo potrebno tudi
čimprejšnje saniranje okolice jezera, saj bi tako postalo to okolje še prijaznejše obiskovalcem.
Grafikon 5: Kateri so (bi bili) razlogi Vašega obiska Ptujskega jezera?

Avtorica: Saša Medved
Odgovori na vprašanje »Bi se v prostem času sprehodili ali peljali ob Ptujskem jezeru, če bi
bile ob njem urejene sprehajalne poti in kolesarske steze?« (grafikon 6) nam daje potrditev o
zainteresiranosti anketiranih po obisku Ptujskega jezera, saj je 90% anketiranih odgovorilo
pritrdilno, 2% z odgovorom »ne«, in 8% z »ne vem«.
Grafikon 6: Bi se v prostem času sprehodili ali peljali ob Ptujskem jezeru, če bi bile ob
njem urejene sprehajalne poti in kolesarske steze?

Avtorica: Saša Medved
Z vprašanjem »Kje bi se raje sprehajali ali vozili s kolesom?« (grafikon 7) smo želeli
ugotoviti, kje bi se obiskovalci raje sprehajali ali vozili s kolesom, glede na to, da obstoječa
urejena kolesarska pot v okviru Dravske kolesarske poti poteka pod nasipom. Na podlagi
podatkov smo ugotovili, da bi se kar 80% anketiranih raje sprehajalo ali vozilo s kolesom po
kroni nasipa, pod nasipom pa le 20%. Na to vprašanje je odgovorilo 142 anketiranih (N=142),
saj dva izmed anketiranih nista odgovorila na vprašanje.
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Grafikon 7: Kje bi se raje sprehajali ali vozili s kolesom?

Avtorica: Saša Medved
Pri naslednjem vprašanju (grafikon 8) je kar 86% anketiranih odgovorilo, da bi bilo bolje, če
bi bile sprehajalne steze ločene od kolesarskih stez, 10% jih je odgovorilo z »ne« in 4% z »ne
vem«. Poudariti je potrebno, da so anketirani odgovarjali glede na trenutno stanje krone
nasipa. Tako visok delež tistih, ki si želijo ločene sprehajalne poti in kolesarske steze, lahko
pripišemo temu, da bi se obiskovalci verjetno varneje počutili, če bi bile sprehajalne in
kolesarske steze ločene. Po tem takem bi naj bila vzpostavljena po kroni nasipa le sprehajalna
pot, glede na dejstvo, da bo po predvidenih sanacijah brežin prišlo do razširitve krone nasipa,
bo tako krona nasipa dovolj široka tako za vzpostavitev urejenih sprehajalnih poti kot
kolesarskih stez.
Grafikon 8: Bi bilo bolje, če bi bile sprehajalne poti ločene od kolesarskih stez?

Avtorica: Saša Medved
Pri naslednjem vprašanju (grafikon 9) je kar 94% anketiranih pokazalo željo po opremljenosti
sprehajalnih poti in kolesarskih stez z zaščitnimi ograjami, informativnimi tablami ter klopmi
za počitek in razgled. Ostalih 6% ne izraža želje po opremljenosti, ali so se izrazili z
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odgovorom »ne vem«. Tudi pri tem vprašanju so anketirani odgovarjali glede na trenutno
stanje, saj v primeru sanacije brežin ne bi bila potrebna opremljenost z zaščitnimi ograjami.
Grafikon 9: Bi želeli, da bi bile sprehajalne poti in kolesarske steze opremljene z
zaščitnimi ograjami, informativnimi tablami ter klopmi za počitek in razgled?

Avtorica: Saša Medved
Ugotovitve, ki nam jih je podala anliza pri naslednjem vprašanju (grafikon 10), so bile
presenetljive, saj bi kar 69% anketiranih izbralo hojo in tek na smučeh kot tip rekreacije ob
Ptujskem jezeru. 18% anketiranih ne bi izbralo tega tipa rekreacije, 13% pa je odgovorilo z
»ne vem«.
Grafikon 10: Ptujsko jezero bi lahko postalo zanimivo rekreacijsko območje tudi pozimi
z izgradnjo steze za hojo in tek na smučeh. Bi izbrali ta tip rekreacije ob Ptujskem
jezeru?

Avtorica: Saša Medved
Pri zadnjem vprašanju »Ali veste za kakršnokoli urejanje in razvojne možnosti jezera?«
(grafikon 11) smo želeli ugotoviti, kakšna je osveščenost anketiranih o trenutnem in bodočem
urejanju jezera.
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Grafikon 11: Ptujsko jezero bi lahko v prihodnosti postalo zanimiv športno- turistični
rekreacijsko- izobraževalni center.Ali veste za kakršnokoli urejanje in razvojne
možnosti jezera?

Avtorica: Saša Medved
111 anketiranih se je pri tem vprašanju odločilo za enega izmed naštetih možnih odgovorov.
Analiza je podala naslednje ugotovitve (N=111); kar 48% anketiranih ve za urejanje
pristanišča Ranca, 10% za gradnjo vstopno izstopnih mest Toplice, Ribič, Zabovci,
Markovci, 5% za veslaško progo in gradnjo sodniškega stolpa. Kar velik delež anketiranih
(34%) ne ve o kakršnemkoli urejanju Ptujskega jezera. 3% anketiranih pa so izbrali odgovor
»drugo« in izpostavili opazovanje vodnih ptic, regate jadrnic, kampiranje, željo po ohranitvi
trenutnega stanja.
33 anketiranih oseb se je pri tem vprašanju odločilo za več odgovorov, kar nam pove, da vedo
bodisi za urejanje pristanišča Ranca, gradnjo vstopno izstopnih mest Toplice, Ribič, Zabovci,
Markovci ali vzpostavitev veslaške proge in gradnjo sodniškega stolpa.
Sklepne ugotovitve analize anketnega vprašalnika
 visoka zainteresiranost anketiranih po obisku Ptujskega jezera
 slaba obiskanost anketiranih Ptujskega jezera čez leto
 rekreacija predstavlja pri anketiranih največji razlog obiska Ptujskega jezera
 želja anketiranih po urejenosti sprehajalnih poti in kolesarskih stez
 želja anketiranih po urejenosti sprehajalnih poti in kolesarskih stez po kroni
nasipa, prav tako želja po njuni ločenosti in opremljenosti z zaščitnimi ograjami,
informativnimi tablami ter klopmi za počitek in razgled
 visoka zainteresiranost anketiranih za izgradnjo steze za hojo in tek na smučeh
 relativno dobra osveščenost anketiranih o urejanju jezera in njegovih razvojnih
možnosti
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8. SPREHAJALNE POTI, KOLESARSKE STEZE IN STEZA ZA HOJO
IN TEK NA SMUČEH
Z ureditvijo sprehajalnih poti in kolesarskih stez bi lahko postalo jezero privlačnejše za
obiskovalce, hkrati pa bi lahko z vzpostavitvijo steze za hojo in tek na smučeh bilo območje
zanimivo z rekreacijskega vidika čez vse leto.

8.1. Sprehajalne poti in kolesarske steze
Sprehajalne poti bi se lahko uredile po kroni nasipa, kjer je danes že vzpostavljena
sprehajalna pot. Krona nasipa meri v širino 4 m. Po ustreznih sanacijah brežin bo z razširitvijo
krone nasipa dovolj prostora tako za ureditev sprehajalnih poti kot kolesarskih stez.
Pot, ki vodi po kroni nasipa, bi bila lahko asfaltirana, v primeru bolj naravnega izgleda pa
delno asfaltirana in delno posuta s peskom. Na skupno urejene sprehajalne poti in kolesarske
steze bi opozarjale table, tako da varnost obiskovalcev ne bi bila ogrožena. Pot po kroni
nasipa bi lahko bila z vodne strani zaščitena z varnostno ograjo, katere izgled bi bil čimbolj
naraven, hkrati pa bi se lahko po kroni nasipa uredili razširjeni odseki, kjer bi se postavile
klopi, ki bi omogočale obiskovalcem počitek in lep razgled na jezero (slika v prilogi). Po
južnem robu jezera bi lahko potekale sprehajalne poti v namene naravoslovnega turizma.
8.2. Steza za hojo in tek na smučeh
Rekreacijska aktivnost hoja in tek na smučeh terjata posebej urejene, to je utrjene smučine,
označene ter varovane pred drugimi uporabniki (sprehajalci). Posebej primeren je teren z
blago nagnjenimi nagibi, vendar je možno aktivnost izvajati tudi na ravnini (Jeršič, 1999).
Naravni pogoji ob jezeru omogočajo vzpostavitev steze za hojo in tek na smučeh.
Vzpostavitev steze za hojo in tek na smučeh ni priporočljiva skupaj s sprehajalnimi potmi po
kroni nasipa. Steza za hojo in tek na smučeh bi se lahko uredila pod nasipom in po kroni
nasipa v primeru dovolj zapadlega snega. Ker je posebej primeren teren za takšno
rekreacijsko aktivnost z blago nagnjenimi nagibi, bi le- ta lahko potekala s prehodi na krono
nasipa. Na območjih, kjer bi po kroni nasipa potekala steza za hojo in tek na smučeh skupaj s
sprehajalnimi potmi, bi lahko bile postavljene opozorilne table.
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Fotografija 18: Na območju pod nasipom bi lahko potekala urejena steza za hojo in tek
na smučeh

Foto: Saša Medved, 2009
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Karta 14: Potek sprehajalnih poti, kolesarskih stez in steze za hojo in tek na smučeh ob jezeru

Avtorica: Saša Medved; podlaga:geopedia.si, 2009
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9. SKLEP
V diplomskem delu smo želeli preučiti potenciale preučevanega območja Ptujskega jezera ter
opredeliti njegove razvojne možnosti. V uvodnem delu smo predstavili tiste fizičnogeografske
značilnosti, ki pogojujejo razvoj Ptujskega jezera. Ugotovili smo, da razvoj jezera pogojujeta
dva dejavnika; njegova namembnostna elektrogospodarska funkcija in zaščitenost območja.
Ob sonaravnem razvoju tudi slednja dva pogoja omogočata razvoj novih dejavnosti.
Ptujsko jezero ponuja različne možnosti razvoja dejavnosti, ki smo jih predstavili skozi
projekte in idejne zasnove. Kljub dobrim možnostim razvoja jezera pa se je potrebno zavedati,
da je za njegov uspešni razvoj ključnega pomena tudi dobro sodelovanje med upravljalci
jezera (Mestna občina Ptuj, Občina Markovci, društvi, državo, podjetji- Dravske elektrarne
Maribor in zavodi) ter dosledneje reševanje problematike jezera (zamuljenost jezera in
onesnaženost rečnega sedimenta, kvaliteta vode, kljub izboljševanju v zadnjem desetletju).
Največji problem predstavlja zlasti zamuljenost, kjer ponekod višina slojev že presega
kritično mejo, kar ovira razvoj novih dejavnosti, predvsem na lokaciji pristanišča Ranca.
Problematiko zamuljenosti so začele Dravske elektrarne Maribor (DEM), kot koncesionar
reke Drave, reševati v letu 2004 s prvo vidno investicijo sanacije jezera, z imenom Pilotski
projekt čiščenja mulja v bazenu HE Formin, ki je obsegal renaturacijo asfaltnih brežin,
odstranitev čezmernih nanosov mulja in preprečitev vnosa plavja na območje pristanišča
Ranca. Kljub temu da se je Pilotski projekt čiščenja mulja po letih izkazal za zelo uspešno
investicijo, še do danes DEM niso nadaljevale z začrtanimi investicijami, ki pa bi bile nujno
potrebne.
Ugotovili smo, da je jezero od nastanka do danes prevzemalo vedno več pomembnih funkcij :
 energetsko,
 vodnogospodarsko,
 športnorekreacijsko,
 turistično,
 naravovarstveno,
 znanstvenoraziskovalno.
V diplomskem delu smo funkcije opredelili, pri tem pa izpostavili možnosti krepitve
posameznih funkcij (predvsem športnorekreacijske, turistične in znanstvenoraziskovalne) ob
nadaljnjem razvoju.
V devetdesetih letih je bilo zaslediti širši družbeni interes glede različnih možnosti izrabe
jezera in njegove okolice. Uskladitev interesov rabe prostora na jezeru in ob njem je bila
možna le na osnovi jasno definiranih določil rabe prostora. S tem namenom je bila izvedena
prostorska in terminska conacija jezera, s čimer je bilo jezero razdeljeno na pet con, ki
zagotavljalo možnost razvijanja predvidenih dejavnosti, hkrati pa pri tem ni ogrožena
energetska namembnost jezera in zaščitenost okolja. Razvoj jezera poteka na podlagi
zastavljenih treh prioitet glede na širši družbeni in gospodarski interes, vendar prihaja do
konkliktov ineteresov rabe jezera.
Za nadaljnji razvoj dejavnosti na Ptujskem jezeru je bila potrebna določitev plovbnega
režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, saj se pred tem ni vedelo, kaj se na jezeru sme,
oziroma ne sme početi, kar je ogrožalo predvsem jezero z vidika naravovarstva. Plovbni režim
in plovbno območje je torej določeno z Uredbo o uporabi plovil na motorni pogon na delu
reke Drave in Ptujskem jezeru in z Odlokom o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in
Ptujskem jezeru.
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V diplomskem delu smo želeli predstaviti razvoj jezera, vse od njegovega nastanka do danes,
in idejne projekte, ki bi se lahko uresničili v prihodnosti.
Na podlagi ureditve plovbnega režima in plovbnega območja je bila omogočena v okviru
Projekta Vitalizacija Ptujskega jezera gradnja pristanišča Ranca in vstopno izstopnih mest.
Projekt Vitalizacija Ptujskega jezera je usklajen z razvojnim programom Mestne občine Ptuj,
katere prioriteta je razvoj športnega in vodnega turizma. Ptujsko jezero bi naj v prihodnosti
predstavljalo pomembno vodno povezavo med mestom Ptuj in podeželjem (vas Markovci) na
drugi strani jezera in tvorilo tako imenovano turistično diagonalo.
Iz športnega vidika razvoja jezera je bila pomembna tudi izgradnja veslaške proge, s katero se
je omogočilo prirejanje tekmovanj na nacionalni in mednarodni ravni. Hkrati pa se v
prihodnosti načrtuje tudi gradnja sodniškega stolpa.
Trenutna idejna zasnova razvoja jezera opredeljuje razvoj jezera kot novodobni turistični
produkt (športno-turistični rekreativno-izobraževalni center), ki bi primogel tudi k večji
prepoznavnosti in razvoju regije in k dvigu življenjskega standarda njenih prebivalcev. S tem
namenom smo v diplomskem delu podrobneje opredelili štiri vidike razvoja jezera kot
športno-turistično rekreacijsko-izobraževalnega centra:
 šport (idejni projekt izgradnje športnega centra)
 rekreacija (idejni projekt izgradnje rekreacijskih površin; sprehajalne poti, kolesarske
steze, poligon za športni ribolov)
 turizem (idejni projekt izgradnje turističnih objektov, ter povezava Term Ptuj, starega
mestnega jedra in Ptujskega jezera)
 izobraževanje (razvoj naravoslovnega (eko) turizma in navezava na Krajinski park
Šturmovci, opazovanje ogroženih ptičjih vrst, opazovalnice)
Rekreacijski vidik ima danes že pomembno vlogo, saj jezero privablja vedno več
obiskovalcev. Iz tega razloga smo rekreacijski vidik razvoja podrobneje opredelili še z
izvajanjem anketiranja. Izvedli smo pilotno anketiranje in podelili anketne vprašalnike z
naslovom Odnos prebivalcev do Ptujskega jezera z rekreacijskega vidika, pri katerem smo
imeli vpliv na izbor anketiranih in posledično na pridobljene podatke. Analiza anketnega
vprašalnika nam je podala naslednje ugotovitve:
 visoka zainteresiranost anketiranih po obisku Ptujskega jezera
 slaba obiskanost anketiranih Ptujskega jezera čez leto
 rekreacija predstavlja pri anketiranih največji razlog obiska Ptujskega jezera
 želja anketiranih po urejenosti sprehajalnih poti in kolesarskih stez
 želja anketiranih po urejenosti sprehajalnih poti in kolesarskih stez po kroni
nasipa, pravtako želja po njuni ločenosti in opremljenosti z zaščitnimi ograjami,
informativnimi tablami ter klopmi za počitek in razgled
 visoka zainteresiranost anketiranih za izgradnjo steze za hojo in tek na smučeh
 relativno dobra osveščenost anketiranih o urejanju jezera in njegovih razvojnih
možnosti
S pridobljenimi podatki skozi analizo ne postavljamo hipotez o odnosu prebivalcev do
Ptujskega jezera, saj smo z njimi želeli priti le do nekih novih spoznanj in ugotovitev, ki bi pa
morda koristili ali predstavljali izziv za raziskave v prihodnje.
Rekreacijski vidik razvoja Ptujskega jezera smo dopolnili še s karto, na katero smo vrisali
potek sprehajalnih poti, sprehajalnih poti v namene naravoslovnega turizma, kolesarskih stez
in steze za hojo in tek na smučeh. Sprehajalne poti v namene naravoslovnega turizma bi
lahko potekale po desni strani jezera, kar bi bilo dopustno z vidika naravovarstva.
Ugotovili smo, da se utrip mestnega življenja na jezeru zaenkrat še ne odraža. Menimo, da bi
z ureditvijo rekreacijskih povšin Ptujsko jezero postalo prijaznejše in zanimivejše za
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obiskovalce in prebivalce regije Spodnjega Podravja. Potrebno se je zavedati, da je ureditev
rekreacijskih površin pogojena z ureditvijo brežin jezera, kar je v pristojnosti podjetja
Dravske elekrarne Maribor (DEM). Zanemarljivo pa sta do danes vlagali v ureditev jezera
tudi Mestna občina Ptuj in Občina Markovci.
Projekte in idejne zasnove smo kritično opredelili, saj menimo, da razvoj jezera ne more
potekati ob tako različnih interesih rabe. Predpostavili smo, da bi pred vzpostavljanjem novih
dejavnosti na tem območju bilo potrebno razrešiti probleme jezera, kot so problem
zamuljenosti in sanacija brežin jezera. Menimo, da je nujno potrebna uskladitev različnih
interesov rabe jezera. Elektrogospodarstvo in vodnogospodarstvo morata ostati prioriteti
razvoja jezera. Izraba jezerske vode za namakanje kmetijskih površin in vodooskrbo ne sme
biti okrnjena na račun razvoja turizma na jezeru in ob njem. Problematika oskrbovanja z vodo
bo v prihodnosti vedno bolj izpostavljena, ne le v regiji Spodnjega Podravja, temveč tudi v
širšem severovzhodnem delu Slovenije. Glede na to, da je za regijo Spodnjega Podravja zelo
pomembna kmetijska dejavnost, bo problematika oskrbovanja z vodo na tem območju vedno
v ospredju. Nesmiselna je torej gradnja objektov v turistične namene v okviru trenutne idejne
zasnove razvoja jezera, pri tem pa niso izpolnjeni osnovni pogoji za gradnjo, oziroma
razrešeni temeljni problemi jezera. Smiselno se nam zdi, da se v skladu s sonaravnostjo
uredijo brežine jezera s sprehajalnimi potmi in kolesarskimi stezami. Na podlagi urejene
osnovne rekreacijske infrastrukture, pa je smiselna v prihodnosti gradnja najnujnejših
turističnih in športnih objektov na območju jezera.
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10. SUMMARY
With this diploma work we have presented physical geographical features which condition the
development of lake Ptuj. We have discovered that the two factors condition the lake’s
development; its electro economics function and region protection. These last conditions
enable the development of new activities.
Lake Ptuj offers different possibilities of activity development, which we wanted to present
through projects and outline schemes. Despite a good potential of the lake development we
need to realize that for a successful development a good collaboration between municipalities
(the municipality Ptuj and Markovci), unions, the state, companies (Dravske elektrarne
Maribor-Drava power station Maribor) and institutions is needed. We also need to solve lake
problems more consistently (slime of lake, river sediment pollution and water quality, despite
the last decade improvement).
Slime is the main problem, because the height of slime layers is exceeding the critical level,
which is preventing the development of new activities at Ranca location.
Dravske elektrarne Maribor - Drava power station Maribor) -(DEM) has started solving slime
problems in 2004 as a river concessionaire with their investment in the improvement of lake
sanitary conditions. This investment proved to be a successful project but has not remained.
We have found that the lake has taken over more important functions:
 energetic,
 water economic,
 sports recreative,
 tourist,
 environmental protection,
 scientific research.
We have defined functions and then we have highlighted possibilities for strengthening some
functions (sports recreative, tourist and scientific research) in the further development.
For the further development of lake Ptuj activities, navigability regime on river Drava and
lake Ptuj was necessary to define, because there was not known what is permitted which has
threatened the lake in view of environmental protection. Navigability regime and area are
defined with ordinance of motor vessels usage in a certain part and with decree of defining
navigability regime on river Drava and lake Ptuj.
In the diploma work we have presented the development of lake Ptuj from the beginning until
today and some projects, which could happen in the future.
On the basis of navigability regime regulations and navigability area building of Ranca port
and in and out spots were permitted.
For sports purposes a rowing route was build and now there is a possibility of national and
international competitions. In the future a tower for judging row competitions will be build.
The current outline scheme of Lake Ptuj development is defining lake development as a
modern tourist product (sport tourist and recreational educational center), which will help in
raising recognition, region development and residents’ life standards. With this purpose we
have defined four views of lake development as sport – tourist – recreational – educational
center:
 sport (an idea project of building a sport center)
 recreation (building recreational areas project; walking routes, cycling routes, sport
fishing polygon)
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 tourism (building tourist buildings project; a connection between Terme Ptuj, Ptuj
center and Lake Ptuj)
 education (eco tourism development and attachment to Krajinski park ŠturmovciRegional park Šturmovci; observatories, observing threatened bird species)
Nowadays recreational view has an important role because the lake is attracting more and
more visitors. This is the reason why we have defined recreational development in detail with
a poll. We have accomplished a pilot polling and then we have imparted polls, where we had
an impact on poller selection and data acquirement. The analysis of poll gave us the
following findings:
 highly interested pollers of lake Ptuj
 poorly visitation of Lake Ptuj over the year
 recreation is the main reason of visiting lake Ptuj
 a request for walking routes and cycling routes regulations
 a request for walking routes and cycling routes regulations on the crown of
embankment and a request for their separation and equipped with protection parapets,
information boards and seating benches
 high interest for building walking routes and ski running
 a relatively good knowledge of lake regulations and its development possibilities
With the acquired analysis data we are not setting the hypothesis of residents relations to lake
Ptuj because we just wanted to acquire new cognitions and statements, which will be useful or
will present challenges for further researches.
We have completed a recreational view of the lake’ development with a map on which we
have drawn a course of walking routes, a course of walking routes for eco tourism purposes, a
course of cycling routes and a course of ski running. Walking routes for eco tourism purposes
could be at the right side of lake, what should be tolerated from the environmental protection
view.
We found out that city life is not yet reflecting the lake. We think the lake Ptuj could become
amiable and more interesting for visitors with recreational area regulations. We also need to
realize that recreational area regulations are conditioned with lake embankment regulations,
which is at the competence of the company Dravske elektrarne Maribor (DEM) - Drava
power station Maribor.
The projects and outline schemes have been critically defined believing that the development
of the lake can not occur by so many different usage of interest. We have presumed that
before reestablishing new activities on this area it would be necessary to solve the lake’s
problems first, like the problem of slime and river bank sanitation. Well-regulated river banks
and lake’s surrounding would strengthen the recreational function of the lake which would
make the lake amiable and more interesting for the Lower Podravje region residents.
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13. PRILOGE
Slika 13: Navadna čigra

Vir: Mesarič, 2009
Fotografija 19: Grad Turnišče z okolico

Foto: Saša Medved, 2009
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Fotografija 20: Konjeniški športno rekreacijski center Turnišče

Foto: Saša Medved, 2009
Slika 14: Območje športnih in rekreacijskih dejavnosti

Vir: Mesarič, 2008
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Slika 15: Možen izgled sprehajalne poti in kolesarske steze ob jezeru

Avtorica: Saša Medved
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Anketni vprašalnik o odnosu prebivalcev do Ptujskega jezera
Pozdravljeni!
Sem Saša Medved, študentka geografije (enopredmetne smeri) na Oddelku za geografijo
Filozofske fakultete v Ljubljani, in pišem diplomsko delo z naslovom Razvojne možnosti
Ptujskega jezera.
Prosila bi Vas, da pozorno preberete anketna vprašanja in premišljeno odgovorite nanje.
Vaši odgovori mi bodo koristili pri ugotovitvah odnosa prebivalcev do Ptujskega jezera z
rekreacijskega vidika.
1. Od kod prihajate?
a) Mestna občina Ptuj
b) sosednje občine
c) širša regija Spodnjega Podravja
d) drugo (navedite):___________________________________________________________
2. Ali veste, da ima Mestna občina Ptuj jezero?
a) da
b) ne
c) ne vem
3. Bi obiskali Ptujsko jezero, če bi vedeli, da ponuja različne možnosti preživljanja
prostega časa in rekreacije?
a) da
b) ne
c) ne vem
4. Kako pogosto se ustavite ob Ptujskem jezeru?
a) večkrat na teden
b) enkrat na teden
c) enkrat na mesec
č) enkrat na leto
d) manj kot enkrat na leto
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5. Kateri so (bi bili) razlogi Vašega obiska Ptujskega jezera?
a) rekreacija (kolesarjenje, sprehajanje, ribolov, veslanje, surfanje, jadranje)
b) šport (veslanje, jadranje, surfanje)
c) drugo (navedite):___________________________________________________________
6. Bi se v prostem času sprehodili ali peljali ob Ptujskem jezeru, če bi bile ob njem
urejene sprehajalne poti in kolesarske steze?
a) da
b) ne
c) ne vem
7. Kje bi se raje sprehajali ali vozili s kolesom?

a) po kroni nasipa
b) pod nasipom
8. Bi bilo bolje, če bi bile sprehajalne poti ločene od kolesarskih stez?
a) da
b) ne
c) ne vem
9. Bi želeli, da bi bile sprehajalne poti in kolesarske steze opremljene z zaščitnimi
ograjami, informativnimi tablami ter klopmi za počitek in razgled?
a) da
b) ne
c) ne vem
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10. Ptujsko jezero bi lahko postalo zanimivo rekreacijsko območje tudi pozimi z
izgradnjo steze za hojo in tek na smučeh.
Bi izbrali ta tip rekreacije ob Ptujskem jezeru?
a) da
b) ne
c) ne vem
11. Ptujsko jezero bi lahko v prihodnosti postalo zanimiv športno- turistični
rekreacijsko- izobraževalni center.
Ali veste za kakršnokoli urejanje in razvojne možnosti jezera?
a) urejanje pristanišča Ranca
b) gradnja vstopno izstopnih mest Toplice, Ribič, Zabovci, Markovci
c) vzpostavitev veslaške proge in gradnja sodniškega stolpa
d) še nisem slišal/-a o kakršnemkoli urejanju
e) drugo (navedite): ___________________________________________________________
Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem!
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