
MESTNA OBÒ1NA KOPER

Verdijeva 10

5000 Koper

Spo5tovani !

Ze veò let se na§e élanice ( lovske druiine ) sooèajo z teàavami ki nam jih povzroòajo òlani oz.

vodstvo Obalnega dru§tva proti muèenju iivali, zaveti§èe Dvori kijo vodi ga. Bogatajeva.
Da smo se danes odzvali nam je bil povod nekorektno in arogantno obna§anje in razlage

Bogatajeve po TV in drugih sredstev javnega obve§òanja.

BeleZimo veò primerov nezakonitega pobiranja poSkodovane divjadi v prometu, za katero se
je ie takoj na kraju samem dalo laièno sklepati, da so poSkodbe tako obseine da bodo
povzroèile pogin z dalj òasa trajajoèo agonijo in trpljenjem ( obseine odtrgnine tkiv, §tevilni
odprti zlomi okonòin in hrbtenice ipd. ). Kljub temu, da je bil na kraju na§ predstavnik
koncesionarja upravljalca loviSèa, so predstavniki Obalnega zavetiSèa za brezdomne àivaliv
Dvorih z verbalnimi izpadi ( osebnimi Zaljivkami in groinjami ) dosegli, da se je lovec umaknil
in so poSkodovano divjad nezakonito in ne strokovno odpeljali neznano kam.

Kadar smo zaprosili dru§tvo, da nas seznani, kaj so nadredili z divjadjo in kam so jo odpeljali
oz. kje se nahaja so sledila groba obdoievanja z oéitki da smo lovci klavci, poZeruhi ipd.
Groinje, da nas bodo lovce oblatili v sredstvih javnega obveSèanja pa so tako ali tako stalnica
odziva druStva, kot tudi prijave driavnim organom z izmi§ljenimi in nedokazanimi zatrjevanji
muèenja iivali.

Predrznost in surovost je §la pri Dru§tvu tako daleò, da so po§kodovano divjad dostavili
veterinarjem in v imenu upravljalca loviSèa brez njegove vednosti ali privolitve naroèili
veterinarsko storitev. Raèun je bil izstavljen lovski druZini.

Kar je posebej moteèe jeto, da so povsem nedostopniza kakr§no koli komunikacijo ali

dialog. Vselejje prisotna groànja z mediji, izsiljen samo njihov prav in ne sprejemanje
argumentov lovcev, èe prav so doloèenim nalogam zakonsko zavezani, pa so take naloge po

mnenju predstavnikov Dru§tva v nasprotju z njihovimi prizadevanji. Zaraditakih in podobnih
nezakonitih poèetij, smo vodstvo zaveti§òa ovadili in seznanili ln5pektorat za lovstvo in
ribi§tvo na MKGP v Ljubljani.

Prav tako se lovske druiine sooèamo, predvsem v èasu lovne sezone, ko se veliko §tevilo
na§ih lovskih psov tako ali kako drugaèe znajdejo v navedenem zaveti§èu Dvori.
Obièajno so lovski psi dresirani in nagonsko gonijo divjad, nakar se vrnejo lastniku- lovcu.
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Glede plaèevanja stroSkov oskrbe zapuSòenega in zavrZenega psa vemo, da imajo zafonsko
podlago da lastniku zaraòunajo oskrbo ( 31. Òlen Zakona o za§òiti Zivali ). Vendar se nam zdi

dnevna oskrba psa 25 € previsoka in nedopustna (v Dolini priTrstu pa brezplaòno).

Zaveti§òe v Dvorih (Sv. Antonu), ki ga upravlja Dru§tvo si oòitno ne prizadeva pri iskanju
lastnikov lovskih psov, temveò jim je preveò v interesu pridobitna dejavnost (denar),

zato tako drago zaraèunavanje oskrbovanja, skoraj toliko kot je oskrbni dan v hotelu za

letovanje ljudi.

Mnenja smo, da glavni vir financiranja morajo Èe naprej zagotavljati Obéine, zato naj bodo
tudi upravljalci zaveti§èa v strokovnem sodelovanju z Veterinarskim zavodom.

Odpor òlanov Dru§tva je razumljiv, saj si posredno na ta naèin financirajo svoje dru§tveno
dejavnost oz. delovanje ??????.

Predlagamo da Obèine zagotavljajo finanèni vir za delovanje in delovno silo za pomoé preko
javnih del.

Lovski pozdrav !
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