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SPOROČILO ZA JAVNOST 
 

Za takojšnjo objavo 
 
8. oktober 2018 
 

Cariniki ujeli Romuna, ki je v Italijo tihotapil 1349 zavarovanih ptic 

 

Mobilni carinski oddelek Ljubljana je v petek, 5.10.2018, na postajališču Lukovica v 

avtobusu med osebno prtljago našel 15 škatel z zmrznjenimi pticami. Ptice je pregledala 

varstvena ornitologinja iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. V škatlah je 

bilo 1349 mrtvih ptic, ki so pripadale 13 vrstam.  

V petek, 5.10.2018 je Mobilni carinski oddelek Ljubljana na postajališču Lukovica ustavil voznika 

avtobusa s prikolico, pri katerem so med pregledom prtljage našli 15 škatel z mrtvimi pticami. 

Natančen pregled škatel je opravila varstvena ornitologinja iz Društva za opazovanje in proučevanje 

ptic Slovenije. V škatlah je zabeležila 1349 osebkov ptic, ki so pripadali 13 vrstam. Vse vrste ptic, 

najdene v škatlah, so zavarovane z Bernsko konvencijo in po zakonodaji RS s področja varstva prosto 

živečih živalskih vrst. Ptice so bile ulovljene in ustreljene v Romuniji, voznik pa jih je želel nezakonito 

prepeljati v Italijo. Izlovljeni osebki so bili namenjeni na italijanski črni trg, kjer bi bili prodani za hrano 

v restavracijah.  

Na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije se v sklopu projekta »Proti nezakonitemu 

ubijanju ptic na jadranski selitveni poti« ukvarjamo tudi z nezakonitim transportom ptic preko 

Slovenije. Ugotavljamo, da se je število zaznanih primerov vse od leta 2013, ko Slovenija ni več 

zunanja meja EU, zmanjšalo, vendar je treba poudariti, da je to predvsem zaradi neizvajanja 

carinskega nadzora na mejah. Razsežnost pojava tako v zadnjih letih ni znana, vendar podatki kažejo, 

da se ni bistveno zmanjšala. Slovenija ostaja tranzitna država za ptice, ulovljene tako na območju 

vzhodne kot tudi jugovzhodne Evrope.  

 

Konec sporočila! 



Za dodatne informacije pokličite: 
 

- Tomaž Jančar, DOPPS, 041 955 988 

 

DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je nacionalno društvo, ki se ukvarja z varstvom 
ptic in deluje od leta 1979. Poslanstvo DOPPS je varstvo ptic in njihovih habitatov z naravovarstvenim delom, 
raziskovanjem, izobraževanjem, popularizacijo in s sodelovanjem. S preko 1000 članov in 18 zaposlenimi je 
DOPPS najmočnejša nevladna naravovarstvena organizacija v Sloveniji. DOPPS je slovenski partner svetovne 
zveze za varstvo ptic BirdLife. Za več informacij glej http://www.ptice.org. 

 

 

Priloga: 

- Fotografije … 
 

Foto 1: Ptice so bile spravljene v 15 škatlah med osebno prtljago. (Foto: Tjaša Zagoršek) 

Foto 2: Zelo veliko število ptic je imelo strelne rane. (Foto: Tjaša Zagoršek) 

Foto 3: Skupno je bilo najdenih 1349 osebkov ptic, ki so pripadale 13 vrstam. (Foto: Tjaša Zagoršek) 
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