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Policija v povezavi z zavarovanimi vrstami rastlin obravnava kaznivo dejanje "Nezakonito ravnanje z 
zaščitenimi živalmi in rastlinami" (344. člen KZ-1), ki zajema nezakonito posedovanje, odvzem, 
poškodovanje, usmrtitev, izvoz, uvoz ali trgovanje z zaščitenimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami, njihovimi deli in izdelki iz njih.  
Kazen za storilce navedenega kaznivega dejanja je do tri leta zapora oziroma do pet let zapora, če je 
dejanje storjeno v kriminalni združbi ali če je žival ali rastlina velikega ali izjemnega naravovarstvenega 
pomena.  
 
V kolikor pa gre za poškodovanje ali uničenje območja, ki je razglašeno za zavarovano območje ali 
habitat določene zavarovane vrste rastlin pa policija obravnava kaznivo dejanje po 219. členu KZ-1, 
»Poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote«. Za 
storilce tega dejanja je zagrožena kazen do pet let zapora oziroma do osem let, če je poškodovana ali 
uničena stvar opredeljena za naravno vrednoto velikega ali izjemnega pomena za Republiko Slovenijo 
ali če je povzročena velika škoda. 
 
Primere, torej negativna ravnanja zoper (zavarovane) rastline ali živali, policija največkrat začne na 
podlagi prijav posameznikov ali društev (predvsem preko internetnih oziroma pisnih prijav) in jih 
obravnava skladno z zakonodajo (ZKP in KZ-1).  
 
Če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni 
dolžnosti, mora policija storiti vse potrebno (preveriti navedbe v prijavi, opraviti ogled kraja kaznivega 
dejanja, zavarovati sledi in dokaze, zbrati obvestila od vseh udeleženih oseb, prič in očividcev), da se 
izsledi storilec kaznivega dejanja in da se preiščejo okoliščine storjenega dejanja. Na podlagi zbranih 
obvestil policija nato sestavi kazensko ovadbo in jo posreduje državnemu tožilstvu. V primeru, da na 
podlagi zbranih obvestil ni podlage za kazensko ovadbo, policija državnemu tožilstvu pošlje poročilo in 
če je potrebno o zadevi obvesti pristojno inšpekcijsko službo. 
 
Policija bi tako v primeru prijave suma nelegalnega odvzema, posesti ali trgovanja z zavarovanimi 
rastlinami vse informacije preverila ter izvedla vse potrebne aktivnosti in ukrepe, ki so predpisani.   
 
Pri tem želimo opozoriti, da policija samo na podlagi posredovanega gradiva (fotografij, video 
posnetkov), ne more podati kazenske ovadbe, saj za začetek postopka potrebuje konkretne podatke o 
dejanju (kaj, kje, kdaj, kako, s čim, kdo). Je pa takšno gradivo lahko razlog, da policija začne z zbiranjem 
obvestil in morebitnih dokazov (preverjanje dejstev, sodelovanje z inšpekcijskimi službami in drugimi 
pristojnimi institucijami, sodelovanje preko mednarodnega policijskega sodelovanja...).  
 
POZIV: Ob tem bi pozvali vse posameznike in društva, da v primeru prijav policijskim enotam 
posredujejo konkretne podatke, ki jih lahko v nadaljevanju tudi podkrepijo. Policija pa bo 
podatke preverila in v nadaljevanju ukrepala na podlagi zakonskih določil in stroke. 
 
	

	

	


