POROČILO MOTONAVTIČNE SEKCIJE ZA LETO 2018
Člani motonavtične sekcije smo v letu 2018 aktivno sodelovali pri vseh zastavljenih nalogah,
ki so nam bile naložene in zaupane. Večina članov sekcije se je udeležila vseh delovnočistilnih akcij.
V plovbni sezoni 2018 smo nudili našo nesebično podporo in pomoč vsem gostujočim
navtikom, ki so pluli po plovbnem območju na reki Dravi in Ptujskem jezeru.
Sodelovali smo pri organizaciji in jadralnih regatah, Rancariji, 1. Maju, ter ostalih akcijah in
prireditvah. Sodelovali smo s svojimi plovili. Večina članov sekcije je izpolnila svojo
obveznost 30 delovnih ur s sodelovanjem pri raznih aktivnostih društva, nekateri člani sekcije
pa so kvoto krepko presegli.
V letu 2018 smo na osnovi pogodbe z Javnimi službami Ptuj izvajali skrbništvo plovbnega
območja. V izvajanje skrbništva smo s sklepom upravnega odbora vključili vse člane,
posebej aktivno pa so bili vključeni člani motonavtične sekcije. Skrbništvo smo izvajali z
obhodi ob obali ter s klubskimi plovili in s plovili članov motonavtične sekcije. O ugotovitvah
smo redno poročali skrbniku plovbnega območja Javnim službam Ptuj. Vsa plovila, ki so
izvajal skrbništvo plovbnega območja smo ustrezno označili z zastavicami. Uporabnike
plovbne poti smo obveščali o posebnostih in o morebitnih nevarnosti, ter jih opozarjali na
posamezne kršitve Odloka o plovbi po delu reke Drave in Ptujskega jezera.
Ob izvajanju skrbništva smo dobro sodelovali tudi s policijskimi patruljami, ki so izvajale
nadzor na plovbnem območju. Zelo dobro smo sodelovali z delavci upravljalca plovbnega
območja, ki so upravljali s pristaniščem. Rezultat vsega tega je, da smo kljub velikemu
številu plovil, pomanjkljivo označenem plovbnem območju ter slabo vzdrževanemu
pristanišču zaključili plovbno sezono 2018 brez nezgod.
Naša poročila iz lanskega leta so pripomogla, da se je plovbna pot bolje označila, uredil se je
del muringov za privezovanje plovil, izvedena je bila poglobitev pristanišča in uredili so se
veslaški pomoli in ter en pomol za privez plovil v pristanišču.
Po pogovorih z županjo MO Ptuj pričakujemo v letu 2019 tudi realizacijo popravila pomolov,
ki so bili odstranjeni iz pristanišča in da se bo slabo stanje privezov in stanje v pristanišču v
bodoče izboljšalo.
Za izboljšanje vzdušja v motonavtični sekciji smo v pretekli sezoni naša prijetna neformalna
druženja skupaj z ostalimi člani društva nadgradili s piknikom.
V letu 2018 smo nadaljevali samostojno izvajanje tečajev za opravljanje izpitov za voditelja
čolna na morju, za voditelja čolna na celinskih vodah in izpitov za VHF GMDSS radijsko
postajo. Uporabnikom tečajev nudimo kompletno storitev od prijave, zastopanja pri Upravi za
pomorstvo RS, kvalitetnih predavanj in inštrukcij, ter v končni fazi kandidate spremljamo tudi
na izpitih. V letu 2018 so vsi tečajniki uspešno opravili izpite, za voditelja čolna 45 tečajnikov
in za VHF GMDSS 7 tečajnikov. Smo edini izvajalec tečajev, ki nudi tečajniku inštrukcije
dokler uspešno ne opravi izpita! Deležni smo bili pohval in priznavanju strokovnosti s strani
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Uprave za pomorstvo RS in udeležencev tečajev. Pri izvajanju tečajev udeležencem
predstavimo tudi BD Ranca Ptuj in jih povabimo da se nam pridružijo.
Ocenjujem, da je naše vestno delo pri izvajanju skrbništva plovbnega območja in izvajanje
tečajev za voditelja čolna za morje in celinske vode v letu 2018, pomembno doprineslo k
ugledu in vlogi društva v lokalnem okolju.
Želel bi se najlepše zahvaliti vsem, ki ste z menoj in s sekcijo kakorkoli sodelovali in
pomagali po svojih močeh!

Ptuj, 22. 2. 2019

BD Ranca Ptuj
Darko Skok
vodja motonavtične sekcije
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