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Zadeva: Pobuda za obravnavo problematike odvzema osebkov vrst rjavega
medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave na skupni izredni seji
Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Komisije za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj
Na podlagi 66. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09,
101/10, 6/14 in 26/15; v nadaljevanju: PoDS-1) predlagam, da Komisija za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
obravnavata problematiko odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in
volka (Canis lupus) iz narave. Zaradi akutnosti problematike in nezmožnosti
odlaganja njene obravnave skladno s četrtim odstavkom 32. člena PoDS-1
predlagam sklic skupne izredne seje navedenih komisij.
Obrazložitev:
Državni svet že dlje časa opozarja na nujnost čimprejšnjih intenzivnejših posegov v
populacijo medveda in volka z namenom preprečitve nadaljnjega večanja in širjenja
njune populacije oz. njunega bistvenega zmanjšanja. Številčnost populacij medveda
in volka namreč ne omogoča strpnega sobivanja, ampak povzroča vse več konfliktnih
situacij in spodbuja strah med kmeti in ostalimi prebivalci na podeželju. Divje zveri se
namreč zaradi pomanjkanja hrane vse pogosteje pomikajo proti naseljem in tam
povzročajo ne le gospodarsko škodo, temveč resno ogrožajo življenje in varnost
prebivalcev.
Kljub sprejemu Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda
(Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19; v
nadaljevanju: ZIOMVN) je stanje na področju trajnega upravljanja z velikimi zvermi
alarmantno, o čemer pričajo tudi nedavni dogodki na Notranjskem in Cerkljanskem.
Slovenija namreč kljub leta 1999 ratificirani Bernski konvenciji (Konvencija o varstvu
prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih
prostorov1), ki omogoča uveljavljanje izjem pri ohranjanju rastlinskih in živalskih vrst,
ne uporablja izjem, ki so predvidene v primeru, ko gre za ukrepe za zavarovanje
rastlinstva in živalstva; za preprečitev resne škode na posevkih, živini, gozdovih,
gojiščih rib, vodi in drugih oblikah lastnine; v interesu splošnega zdravja in varnosti,
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varnosti zračnega prometa ali drugih prevladujočih splošnih interesov; za
raziskovalne in izobraževalne namene, za obnovitev populacije, ponovno
naseljevanje in razmnoževanje; za dovolitev prisvajanja, zadrževanja ali drugega
sprejemljivega izkoriščanja določenih prostoživečih živali in rastlin v majhnem številu
pod strogo nadzorovanimi pogoji na selektivni podlagi in v omejenem obsegu. Ob
podpisu Bernske konvencije je bilo v strokovni študiji pojasnjeno, da ima lahko
Slovenija 400 - 600 medvedov, kljub temu pa je njihovo število v zadnjih letih vztrajno
naraščalo, pri čemer danes govorimo že o 1200 medvedih in 100 volkovih.
Dejstvo je, da Slovenija ne zdrži takega števila zveri na svojem območju e, zato je
tudi vse večje število napadov volkov in medvedov, ki pustoši tako divjad kot tudi
drobnico. Škoda na tem področju je vse večja in treba jo je odpraviti, preden bodo
posledice še hujše.
Predlagam, da se Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Komisija za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj seznanita s trenutnim stanjem na področju
upravljanja velikih zveri, in od pristojnih organov pridobita jasnejše odgovore glede
izvajanja ZIOMVN in ostalih aktivnostih, ki jih pripravljajo oziroma že izvajajo resorna
ministrstva v luči zagotovitve večje varnosti državljanov in njihovega premoženja.
Obenem predlagam, da pristojni ministrstvi v luči nedavnih dogodkov ocenita
dejansko stanje na terenu in predlagata učinkovitejše ukrepe, ki bi omogočili boljše
upravljanje z velikimi zvermi.
Na skupno izredno sejo naj se povabi Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Zavod
za gozdove Slovenije in Lovsko zvezo Slovenije.
Državni svetnik
Branko Tomažič, l.r.

Priloge:
- Sprejeti sklep k posvetu z naslovom Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje z
dne 13. 6. 2018
- Odgovor Vlade Republike Slovenije Državnemu svetu na zaključke posveta
Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje z dne 26. 7. 2018
- Sklep k vprašanju državnega svetnika Branka Tomažiča glede spoštovanja
Bernske konvencije in sprejema zakonodajnih ukrepov z namenom
preprečevanja nastanka resne škode zaradi porasta števila velikih zveri v
Sloveniji z dne 20. 3. 2019
- Odgovor Vlade Republike Slovenije na vprašanja državnega svetnika Branka
Tomažiča glede spoštovanja Bernske konvencije z dne 18. 4. 2019
- Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k odgovoru Vlade
Republike Slovenije glede spoštovanja Bernske konvencije in sprejema
zakonodajnih ukrepov z namenom preprečevanja nastanka resne škode
zaradi porasta števila velikih zveri v Sloveniji z dne 12. 6. 2019

