
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Društvo za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije 
Tržaška cesta 2 
SI – 1000 Ljubljana 
Slovenija 
T +386 1 426 58 75 
F +386 1 425 11 81 
dopps@dopps.si 
www.ptice.si 
 
 
 

SPOROČILO ZA JAVNOST 
 

Za takojšnjo objavo 
 

3. april 2019 
 

Zelena luč tožilstva za tihotapce pobitih ptic 

Slovensko tožilstvo je s sklepom tihotapcem ptic pevk in podobnim kriminalcem 

sporočilo, da lahko svoje nečedne posle brez strahu opravljajo še naprej.   

 

V začetku oktobra 2018 je mobilni carinski oddelek Ljubljana na postajališču Lukovica ustavil 

voznika avtobusa s prikolico, pri katerem so med prtljago odkrili 15 škatel s skupaj 1349 

mrtvimi pticami zavarovanih vrst. Ptice so bile ulovljene oz. ustreljene v Romuniji, voznik pa 

jih je želel nezakonito prepeljati v Italijo. O zasegu so poročali številni mediji in priznavali uspeh 

slovenskih organov. 

Ker smo na DOPPS-u želeli izvedeti za sodni epilog primera, smo kot informacijo javnega 

značaja od Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani pridobili sklep z obrazložitvijo brez 

osebnih podatkov osumljencev.  

Zgroženi smo ugotovili, da je okrožni državni tožilec kazensko ovadbo zaradi kaznivega 

dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami po KZ zoper tri osumljene 

državljane Romunije zavrgel. Po njegovem mnenju ni bil podan utemeljen sum, da bi storili 

naznanjeno kaznivo dejanje. 

Okrožni državni tožilec je dalje v obrazložitvi sklepa navedel, da je kazensko ovadbo zavrnil, 

ker ni bilo s potrebno zanesljivostjo izkazano, da bi osumljenci vedeli kaj prevažajo, ter da bi 

se zavedali protipravnosti svojega ravnanja.  

Glede na količino tihotapljenega blaga je skrajno neverjetno, da osumljenci odgovorni za 

prevoz niso vedeli ničesar o ilegalni pošiljki in jim ni bilo jasno ne od koga so jo prevzeli ne 

komu v Italiji je bila namenjena. In ker niso vedeli ničesar, ni bil izkazana protipravnost 

njihovega ravnanja. Vprašamo se lahko samo ali bi tožilec prišel do enakega sklepa tudi v 

primeru prevoza drog ali orožja? Kakšno je tudi sporočilo takšnega sklepa za organe, ki na 

terenu iščejo nezakonite pošiljke? Da je njihovo delo zaman in je tako vseeno če tihotapce 



odkrijejo ali ne, saj se jim nič ne zgodi in ko jih bodo dobili naslednjič, se jim bodo ti lahko 

veselo smejali v brk? 

Tihotapljenje ptic pevk je v Evropi resen naravovarstveni problem. Gre za izjemno dobro 

organizirano obliko kriminala predvsem na območju jugovzhodne in srednje Evrope. Slovenija 

je, poleg Hrvaške in Madžarske, ena izmed glavnih tranzitnih držav, prek katere kriminalci 

vsako leto na italijanski črni trg pretihotapijo več deset tisoč ptic in pri tem bogato zaslužijo.  

Slovensko tožilstvo je s takšnim sklepom tihotapcem ptic pevk in podobnim 

kriminalcem sporočilo, da lahko svoje nečedne posle brez strahu opravljajo še 

naprej. Čez Slovenijo je nezakonit transport nezakonito pobitih ptic skrajno 

preprost in netvegan, saj je edino kar mora tihotapec reči organu pregona, če 

ga že dobijo, da se protipravnosti svojih dejanj ne zaveda pa je. Črni trg z živalmi 

in njihovimi deli je v svetovnem merilu po obsegu takoj za trgovino z ljudmi, 

drogami in orožjem. Pri nas se očitno tega nekateri ne zavedajo in ga z 

lahkotnostjo odločitev podpirajo. 

 

Konec sporočila! 

 
 
 
 
 
 
Za dodatne informacije pokličite: 
 

- Tjaša Zagoršek, 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. 

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:  

- Fotografije …. 

Foto 1 in Foto 2:  

V 15 škatlah je bilo 1349 osebkov zavarovanih vrst ptic, ki so bile ustreljene oz. ulovljene v Romuniji ter 
tihotapljene čez Slovenijo.   
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