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SPOROČILO ZA JAVNOST 
 

Za takojšnjo objavo 
 
27. februar 2019 
 

Koprski policisti so obravnavali posameznika, ki je več let 

nezakonito lovil in zadrževal zavarovane vrste ptic 

Po prijavi DOPPS so policisti v petek v vasi v zaledju Kopra obravnavali posameznika, 

ki je vrsto let nezakonito lovil in zadrževal zavarovane ptice. V času preiskave je imel 

krivolovec nastavljeno past živolovko in limanice za lov ptic pevk. 

V koordinirani akciji so v petek 22. februarja koprski policisti izvedli preiskavo pri osumljencu. 

Zasegli so mu past živolovko za lov ptic, ki je bila v času akcije nastavljena, za vabo pa je bila v 

kletki spodaj nastavljena druga ptica, t.i. živa vaba. Osumljencu so zasegli še limanice, s 

katerimi je lovil ptice, ter 20 osebkov ptic petih različnih zavarovanih vrst ptic, ki jih je 

nezakonito zadrževal v ujetništvu. 

Policija je sporočila, da osumljenca obravnava zaradi kaznivega dejanja po 344. členu 

Kazenskega zakonika, ter da preiskava še poteka. 

Na DOPPS (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije) smo že leta 2017 prejeli 

obvestilo zaskrbljenih občanov, da naj bi ta krivolovec že vrsto let nezakonito lovil ptice pevke. 

Občani so nas obvestili, da naj bi k osumljencu pogosto prihajali ljudje z Italijanskimi 

registrskimi tablicami na avtomobilih, katerim naj bi ptiče prodajal. V decembru 2017 smo na  

Inšpektorat RS za okolje, območna enota Koper, podali pisno prijavo. Kljub izrecni zahtevi, da 

naj nas inšpekcija obvešča o sprejetih ukrepih ni bilo nikakršnega odziva.  

V januarju 2019 so nas občani ponovno opozorili, da osumljenec še kar nadaljuje z nezakonitim 

lovom ptic. Zato smo tokrat prijavo posredovali na Generalno policijsko upravo Ljubljana. Za 

razliko od okoljske inšpekcije je policija ukrepala hitro in učinkovito. 



Pri policijski akciji je sodeloval tudi zunanji sodelavec Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki je 

zasežene ptice identificiral in ustrezno obročkal. 

Ker je osumljenec ptice lovil tudi na limanice, je bil en osebek vrste čižek zaradi poškodb peruti 

odpeljan v veterinarsko oskrbo v Ambulanto za ptice na Veterinarski fakulteti v Ljubljani.  

Osumljenec je v ujetništvu nezakonito zadrževal tudi divjega poljskega zajca, kar po 49. členu 

Zakona o divjadi in lovstvu ni dovoljeno. O tem je bil obveščen tudi pristojni lovski inšpektor.  

Ob tem novem velikem primeru nezakonitega lova ptic spet ugotavljamo, da je razsežnost 

tovrstnih kaznivih dejanj v Sloveniji močno podcenjena. V poročilu jeseni 2018 smo ocenili, da 

se v Sloveniji letno nezakonito polovi od 2.500 do 16.000 osebkov ptic. A videti je, da bomo 

morali to oceno popraviti navzgor.  

Največ nezakonitega lova na ptice pevke, z namenom preprodaje, smo do sedaj zabeležili v 

zahodnem delu Slovenije. Predvidevamo, da so takšna sporna ravnanja spodbujena s strani 

italijanskega črnega trga in ukinitvijo mejnih kontrol na meji z Italijo.  

Ob tem vse ljubitelje narave in ptic prosimo, da nam ob zaznavi suma nezakonitega 

zadrževanja ptic informacije posredujete na dopps@dopps.si ali na telefon 041 955 988. S tem 

boste zelo povečali verjetnost, da bo primer obravnavan hitro in učinkovito.   

 

Konec sporočila! 

 

 

Za dodatne informacije pokličite: 
 

- Tjaša Zagoršek, DOPPS, 041 955 988 

- Anita Leskovec, predstavnica PU Koper za odnose z javnostmi,  041 780 270 

 

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. 

EURONATUR je nemška naravovarstvena fundacija, ki se ukvarja z organiziranjem in financiranjem 
naravovarstvenih projektov v srednji in jugovzhodni Evropi. https://www.euronatur.org/ Projekte za varnejšo 
selitev ptic na jadranski selitveni poti organizira že vrsto let po vseh državah Balkana. Tokratni projekt financira v 
sodelovanju s fundacijo MAVA http://mava-foundation.org/  

 

Priloga: 

- Fotografiji … 

mailto:dopps@dopps.si
http://www.ptice.org/
https://www.euronatur.org/
http://mava-foundation.org/


Foto 1: Past živolovka, ki je za vabo v kletki spodaj imela nastavljeno drugo ptico, t.i. živo vabo.  

Foto 2: Policisti so vse zasežene ptice in pasti foto dokumentirali.  

 


