
Vsako leto človek 
odvzame iz narave na 
milijone rastlin in 
živali. Uporablja jih za 
prehrano, v zdravilstvu 
in farmaciji, za izdelavo 
pohištva, glasbil, oblačil, 
usnjenih izdelkov, nakita, 
turističnih spominkov itd. 
Žive živali ima za hišne 
ljubljence in zbira redke 
rastline nenavadnih,  
enkratnih oblik. ?

Tudi z nakupom 
živali in rastlin lahko 

ogrožate njihov 
obstoj v naravi. 

?
obstoj v naravi. 

Preko 900 vrst 
živali in rastlin je 
na robu izumrtja 

zaradi prekomerne 
trgovine z njimi. 
Mednje spadajo 

številni primati, sloni, 
kiti in delfini, zveri, 

ujede, papige, želve, 
kuščarji, dvoživke, 
kaktusi, orhideje in 

mnoge druge.

Ali ste vedeli

Mednarodna 
trgovina ogroža 
živalske in 
rastlinske vrste

Konvencija 
CITES

 je okrajšava angleškega naziva za Konvencijo o 
mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi 
živalskimi in rastlinskimi vrstami (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora).

Vsaka država pogodbenica konvencije CITES mora 
zagotavljati, da mednarodna trgovina z živalmi in 
rastlinami ne ogroža njihovega preživetja v naravi. 
CITES prepoveduje mednarodno trgovino z najbolj 
ogroženimi vrstami. Trgovino s preostalimi vrstami, ki 
jih obravnava konvencija, pa nadzira in omejuje.

Ali ste vedeli, da
 je konvencija CITES v veljavi že od leta 1975 in je 
eden najstarejših naravovarstvenih mednarodnih 
sporazumov

 h konvenciji CITES ni pristopila le še desetina 
držav sveta

 je konvencija CITES zavarovala preko 33.000 vrst 
živali in rastlin

 konvencija CITES velja za žive ali mrtve živali in 
rastline ter tudi za njihove dele in izdelke iz njih.

Evropska unija in 
konvencija CITES
Evropska unija (EU) je med največjimi 
uvoznicami tropskega lesa, kaviarja, papig, živih 
plazilcev in njihovih kož, koral, kaktusov in 
orhidej. Države članice EU izvajajo konvencijo 
CITES enotno z Uredbo Sveta (ES) 338/97.

Predpisi EU so strožji kot konvencija CITES
 trgovanje z nekaterimi vrstami je v EU 
prepovedano, četudi ga CITES dovoljuje (navadni 
delfin, kragulj, grška kornjača, lepi čeveljc …)

 EU nadzira tudi vrste, ki jih CITES ne obravnava (afriški 
ježevec, želva rdečevratka, arnika, islandski lišaj …)

 EU lahko začasno prepove uvoz določenih živali in 
rastlin, četudi CITES trgovino z njimi dovoljuje

 EU nadzira tudi notranjo trgovino, to je  
trgovino v in med državami članicami EU.

Ali ste vedeli, da
 Slovenija izvaja konvencijo CITES že od leta 2000

 slovenski cariniki vsako leto odkrijejo več  
primerov nezakonitega uvoza kopenskih   
želv in morskih datljev, koral, kaviarja,  
slonovine in farmacevtskih izdelkov

 je s konvencijo CITES zavarovanih preko 150 vrst,  
ki živijo v Sloveniji (medved, volk, sokol selec,  
        črna murka, navadni zvonček,   
  ciklama …).



ogrožene živalske
in rastlinske vrste

Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi
prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

Premislite, preden kupite!

Izognite se težavam 
zaradi nevednosti

Vsako živo ali mrtvo 
žival ali rastlino, 
zavarovano s 
konvencijo CITES, 

ter del ali izdelek iz nje 
mora ob uvozu in izvozu 
ter pri notranji trgovini 
spremljati ustrezen 
dokument. Carina, 
policija ali inšpekcija 
odvzame nezakonite 
pošiljke, kršitelj pa 
mora poleg plačila 
globe poravnati 
tudi stroške njihove 

začasne oskrbe ali 
hrambe.

Premislite, preden kupite
 opico, papigo, kuščarja, želvo, pajka,   
kaktus, orhidejo

 izdelke tradicionalne azijske medicine, ki vsebujejo 
dele ogroženih vrst (tigrove kosti, nosorogov rog, 
medvedji žolč, mošus, morske konjičke)

 krzno velikih mačk, kože in usnjene    
izdelke iz kuščarjev, kač     
in krokodilov

 dekorativne predmete in nakit    
iz slonovine, želvovine in koral

 meso medveda, krokodila,    
jegulje, kaviar jesetrovk     
in morske datlje.

Dobro je vedeti, da
 morate dokumente CITES pridobiti vnaprej

 dokumente izda Agencija Republike Slovenije za 
okolje

 z živimi živalmi ali rastlinami ne morete prečkati 
vsakega mednarodnega mejnega prehoda

 je pred nakupom izdelkov, ki vsebujejo živalske ali 
rastlinske sestavine, koristno preveriti vsebino na 
deklaraciji

 nezakonito uvožene živali in rastline pogosto 
prenašajo nevarne bolezni in zajedavce.
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Premišljeno kupujte, 
ohranjajte 

naravo 
in vrste!
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