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Zadeva:

Prijava nezakonitega lova zavarovane živalske vrste

Spoštovani!
S strani našega člana smo bili obveščeni o nezakonitem lovu kormorana, ki je zavarovana
živalska vrsta. V nadaljevanju podajamo prijavo prekrška zoper neznanega storilca.
Navedba podatkov o prekršku
Naš član je med opazovanjem ptic na Ptujskem jezeru naletel na obglavljeno sveže truplo
kormorana (Phalacrocorax carbo). Truplo je bilo staro največ dva dni.
Datum najdbe: 28.1.2010, ob 8.30 zjutraj
Lokacija: na nasipu na južni obali Ptujskega jezera, ca 1,5 km dolvodno od čistilne naprave.
Na truplu so vidne drobne rane, očitno gre za sledove usmrtitve z lovsko puško šibrenico.
Spodaj je fotografija trupla.
Očitno je, da je kormorana nekdo ubil in mu odrezal glavo.
Pravna podlaga prekrška
Kormoran je zavarovan v skladu z Uredbo o zavarovanih živalskih vrstah (v nadaljevanju
Uredba), saj je uvrščen v poglavje A priloge 1 te Uredbe. V skladu s 1. odstavkom 5. člena
Uredbe je med drugim prepovedano zavestno ubijati živali živalskih vrst iz omenjene priloge.
• V skladu z 9. točko 1. odstavka 160. člena Zakona o ohranjanju narave se za tovrstni
prekršek k posameznik kaznuje z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev
Obremenilna dejstva
Lokacija, kjer je bilo najdeno truplo kormorana je znotraj Natura 2000 območja Drava, ki je
edino Natura 2000 območje v državi, ki je posebej namenjeno varovanju prezimujočih
kormoranov.

Inšpekcijo za okolje in prostor pozivamo, da v skladu s svojimi pristojnostmi in dolžnostmi
izvede naslednja uradna dejanja:
1) da nemudoma razišče okoliščine prekrška in pridobi ustrezne za odločanje
relevantne podatke;
2) da storilcem naloži ustrezno globo, ki mora biti ob upoštevanju obremenilnih
okoliščin višja od minimalne določene z ZON;
3) da na državno tožilstvo poda kazensko ovadbo zaradi storitve kaznivega
dejanja usmrtitve zaščitene živali po 344. členu Kazenskega zakonika (KZ-1)

Prosimo vas, da nas v skladu s 24. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru obveščate o
poteku postopka in o sprejetih ukrepih. Lahko tudi po elektronski pošti na naslov
tomaz.jancar@dopps.si.

Tomaž Jančar
varstveni ornitolog

Poslano:
po pošti s povratnico na naslov naveden v glavi dopisa
po elektronski pošti na naslov: irsop.oe-mb@gov.si
v vednost po elektronski pošti na naslove:
o info.rzs@ribiska-zveza.si (Ribiška zveza Slovenije)
o lzs@lovska-zveza.si (Lovska zveza Slovenije)
Prijava je objavljena na spletišču Pravo-za-naravo: http://www.pravo-za-naravo.si/2010/01/28/krivolov-kormorana/

