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1. POKLIČITE NA INTERVENTNO ŠTEVILKO POLICIJE (113)

 V primeru najdbe trupla prostoživeče živali (sesalci, ptice), za katerega obstaja sum kaznivega dejanja, 
pokličite interventno številko Policije (113) in sporočite naslednje podatke:
• kdo kliče,
• kaj se je zgodilo (sum kaznivega dejanja),
• kje se je dogodek zgodil oziroma kje ste našli truplo prostoživeče živali (kraj, vrsta ceste, bližina vidnejših 

objektov, če je mogoče tudi GPS lokacija idr.),
• čas dogodka (ali ste na dogodek naleteli ali ste udeleženec dogodka),
• druge koristne podatke.

Policija bo ob prijavi ustrezno ukrepala in na kraj kaznivega dejanja poslala policijsko patruljo. 
V skladu z lastnimi zmožnostmi patrulji pomagajte najti kraj dejanja in sodelujte v nadaljnjih postopkih.

2. TRUPLA SE NE DOTIKAJTE

 Trupla prosto živeče živali se do prihoda Policije ne dotikajte. V nobenem primeru ni dovoljeno:
• spreminjati kraja kaznivega dejanja (premikanje ali transportiranje trupla na drugo lokacijo),
• poškodovati trupla ali vanj kakorkoli posegati (npr. odpiranje trebušne votline, strelnih kanalov, odstranjevanje 

krogel, vzorčenje mišičnine, puljenje dlake, puljenje zob, opravljanje kakršnihkoli meritev).

 Tovrstna dejanja spremenijo prvotno stanje trupla, kar ovira preiskavo ter zmanjša ali onemogoči najdbo 
storilca nezakonitega dejanja.

3. S POLICIJO SODELUJTE PRI PRIPRAVI ZAPISNIKA O OGLEDU IN URADNEGA ZAZNAMKA

 Predstavnik upravljavca lovišča, lovski inšpektor ali predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije s Policijo 
sodeluje pri oblikovanju zapisnika o ogledu kraja kaznivega dejanja in uradnega zaznamka. V kolikor je 
mogoče, Policiji pomaga na naslednje načine:
• poda mnenje,
• odgovarja na morebitna zastavljena vprašanja,
• pomaga pri pripravi opisa trupla živali,
• pomaga pri opisu razmer v okolju ob najdbi trupla (temperatura, vremenske razmere: ali je bilo truplo 

izpostavljeno soncu ali se je nahajalo v senci, ali je bilo pokrito z zemljo, s snegom, z vodo, vegetacijo ali 
izpostavljeno idr.),

• pomaga pri določanju živalske vrste, spola, starosti in identificiranju živalskih sledi,
• pomaga pri okvirni oceni časa in vzroka pogina ter
• pomaga pri opisu drugih dejavnikov.

4. SODELOVANJE VODNIKA PSA KRVOSLEDCA

 Policija lahko predstavnika upravljavca lovišča prosi, naj za pomoč pri preiskavi na kraj kaznivega 
dejanja pokliče vodnika psa krvosledca.

5. EVIDENTIRANJE IZGUB

 Za evidentiranje izgub v primeru suma nezakonite usmrtitve divjadi zadostuje dokument Policije, v primeru 
zavarovane prostoživeče živalske vrste pa zapis o meritvah Veterinarske fakultete.

 V primeru suma ali potrjene nezakonite usmrtitve velike zveri (rjavi medved, volk, evrazijski ris) Veterinarska 
fakulteta izvede biometrične meritve ter odvzem genetskih vzorcev in zob za določitev starosti živali ter 
vzorce in zobe posreduje Zavodu za gozdove Slovenije.

KAKO BO NA TERENU UKREPALA POLICIJA?
Ob prihodu na kraj kaznivega dejanja Policija stori naslednje:
• zbere prva obvestila (ugotoviti je treba, kdo je žival odkril, kaj, kje in kdaj naj bi se dejanje zgodilo, kdo bi 

ga lahko storil in druge koristne podatke); 
• opravi ogled kraja kaznivega dejanja in ustrezno zavaruje najdene sledi in dokaze; 
• zaseže predmete (tudi vozila, če je potrebno); 
• odvzame prostost osumljencu, če je ta znan in če so izpolnjeni zakonski pogoji; 
• obvesti pristojne službe; 
• zasežene živali preda pristojni instituciji v hrambo oziroma nadaljnje razpolaganje s predmeti;
• po zaključku postopka obvesti javnost, saj to prispeva k večji družbeni osveščenosti.

KAKO BO NA TERENU UKREPALA VETERINARSKO HIGIENSKA SLUŽBA?
V primeru suma nezakonito odvzete prostoživeče živali izvede Veterinarsko higienska služba naslednje 
ukrepe:
• prevzame, ustrezno zaščiti in zavaruje truplo živali ter poskrbi za njegov odvoz in hrambo v primernih 

prostorih (hladilnica) do prevoza na Veterinarsko fakulteto, kjer se opravi sekcija; 
• truplo živali, za katerega obstaja sum nezakonite usmrtitve, loči od ostalih in ga ustrezno označi;
• truplo živali, za katerega obstaja sum nezakonite usmrtitve, v najkrajšem možnem času transportira na 

Veterinarsko fakulteto.

DRUGE USTANOVE, KI PRISPEVAJO K REŠEVANJU PRIMERA NEZAKONITE USMRTITVE
• Veterinarska fakulteta,
• Agencija Republike Slovenije za okolje,
• Zavod za gozdove Slovenije,
• Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
• Biotehniška fakulteta.

Prostoživeča živalska vrsta Odgovorna pravna oseba
Dokument oziroma zapis, ki 
je podlaga za evidentiranje 

izgub

Divjad Upravljavec lovišča Dokument Policije

Zavarovana 
prostoživeča 
živalska vrsta

Velike zveri
Zavod za gozdove Slovenije Zapis o meritvah Veterinarske 

fakultete

Agencija RS za okolje Zapis o meritvah Veterinarske 
fakultete

Druge zavarovane 
prostoživeče živalske 
vrste

Agencija RS za okolje Zapis o meritvah Veterinarske 
fakultete

Prostoživeča živalska vrsta Odgovorna 
pravna oseba

Obveščena 
takoj 

Prisotna na 
terenu

Obveščena 
po zaključku 

primera

Divjad

Upravljavec 
lovišča   

VHS  

VF V primeru, da se 
odredi sekcija.

Zavarovana 
prostoživeča 
živalska vrsta

Velike zveri

ZGS  Po potrebi. 
Upravljavec 

lovišča   

VHS  

VF V primeru, da se 
odredi sekcija.

Druge 
zavarovane 
prostoživeče 
živalske vrste

Upravljavec 
lovišča   

ARSO 
VHS  

VF V primeru, da se 
odredi sekcija.

Odgovorne pravne osebe in dokumenti oziroma zapisi, ki so podlaga za evidentiranje izgub 
prostoživečih živalskih vrst.

Odgovorne pravne osebe, ki jih Policija po potrebi kontaktira v primeru nezakonite usmrtitve, 
v primeru da pristojne osebe še niso obveščene in/ali prisotne na terenu. (ARSO – Agencija 
RS za okolje, VHS – Veterinarsko higienska služba, VF – Veterinarska fakulteta, ZGS – Zavod 
za gozdove Slovenije).


