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Policijska postaja Ormož 
Dobravska ulica 5a 
2270 Ormož 

Maribor, 26.1.2010 
 
 
Zadeva: Prijava nezakonitega lova in mejnega incidenta na Ormoškem jezeru 
 
 
Spoštovani ! 
 
 
V soboto, dne 16.1.2010 sem bil med rednim štetjem vodnih ptic na Ormoškem jezeru priča 
nezakonitemu lovu na državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. 
 
Lov vodnih ptic je potekal ves čas mojega opazovanja med 7:40 in 10:00 uro. V času mojega 
zadrževanja na levem nasipu jezera so lov vodnih ptic opravljali štirje lovci, ki so na jezero 
prišli s hrvaške strani. Na nasipu jezera na hrvaški strani so bili parkirani trije avtomobili. 
Lovci so lovili iz dveh stalnih lovskih prež in s pomočjo čolna.  
 
Lov je potekal tako, da je eden izmed lovcev s čolnom plašil na vodni površini počivajoče 
ptice in jih podil v domet strelnega orožja svojih kolegov skritih v prežah. Lovec v čolnu je 
pri tem s plovilom večkrat zapeljal globoko na slovensko stran jezera (priloga). Dva lovca sta 
lovila iz velike preže na sredini jezera, ki se glede na veljavni katastrski načrt Republike 
Slovenije, nahaja približno 20 m od državne meje na slovenskem ozemlju (odčitano s 
pomočjo digotalnega sloja DKN in ortofota). En lovec je lovil iz manjše preže na začetnem 
delu jezera (nasproti ornitološke opazovalnice), ki sicer leži na hrvaški strani jezera, vendar v 
neposredni bližini državne meje (oddaljenost približno 10-20 m). Lovec je iz omenjene 
manjše preže vsaj petkrat ustrelil na slovensko stran v času, ko sem se zadrževal na bližnjem 
delu nasipa. Pri tem sem razločno slišal žvižgajoči zvok v neposredni bližini letečih šiber. Za 
privabljanje ptic so lovci uporabljali plavajoče plastične modele različnih vrst rac (skupaj 17 
maket), ki so jih namestili v neposredni bližini prež. V navedenem času so lovci sprožili 
približno 40 strelov.  
 
V času opazovanja se je na jezeru zadrževalo le kakšnih 2362 osebkov vodnih ptic, ki so 
pripadale 25 vrstam. Vse opazovane vrste, z izjemo ene, so v Sloveniji zavarovane in lov 
nanje ni dovoljen (Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Ur. list RS št. 
46/2004). Edina vrsta vodne ptice, ki ima v Sloveniji status divjadi (mlakarica Anas 
platyrhynchos) na dan 16.1. nima opredeljene lovne dobe in je prav tako ni dovoljeno loviti 
(Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob, Ur. list RS št. 101/2004). Na gladini jezera sem 
opazil plavajočo ustreljeno samico zvonca (Bucephala clangula), ki je zavarovana vrsta. Za 
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zimski čas neobičajno nizko število vodnih ptic je bilo nedvomno posledica intenzivnega 
lova. Opazovane vrste so bile zelo plašne, ubežna razdalja je znašala več kot 300 metrov. 
 
Posebej opozarjam, da je Ormoško jezero del Posebnega območja varstva SI5000011 Reka 
Drava in je tudi uvrščeno v mrežo varstvenih območij Natura 2000. Eden izmed varstvenih 
ciljev, navedenih v Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. list 
RS št. 49/2004) za to območje se glasi »zagotovitev miru na najpomembnejših 
prezimovališčih vodnih ptic«. Omenjeno početje na Ormoškem jezeru predstavlja torej kršitev 
slovenske zakonodaje in pravnega reda Evropske unije.  
 
Pozivamo vas, da v skladu z vašimi pristojnostmi proti kršiteljem ustrezno ukrepate. 
 
Lep pozdrav, 

 
 
Luka Božič 
varstveni ornitolog 
 
V vednost: 
 
Policijska uprava Maribor, Maistrova ulica 2, 2000 Maribor 
 
 
Priloga: Lovec v čolnu na slovenski strani Ormoškega jezera; 16.1.2010. Foto: L. Božič 

 


