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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O INTERVENTNEM ODVZEMU
OSEBKOV VRST RJAVEGA MEDVEDA (URSUS ARCTOS) IN VOLKA (CANIS
LUPUS) IZ NARAVE
I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA
Vsakršen poseg v populacije zavarovanih živalskih vrst je treba obravnavati celovito,
kar zlasti velja za velike zveri (rjavi medved, volk, ris), saj gre za populacije, ki živijo
na obsežnih območjih pretežno kulturne krajine. Ob sobivanju ljudi in zveri pogosto
prihaja do različnih konfliktnih situacij, ki privedejo do ogrožanja varnosti ljudi in do
nastanka večjih škod na premoženju ali celo telesnih poškodb.
Osrednja cilja upravljanja velikih zveri v Sloveniji sta ohranjanje populacije v
ugodnem stanju in hkrati zagotavljanje ustrezne ravni sobivanja. Pristopi k temu so
opredeljeni v strateških dokumentih in so večplastni: npr. zagotavljanje preventivnih
ukrepov za rejce, odškodninski sistem, možnost intervencije v nujnih primerih
(intervencijska skupina), preprečevanje nastajanja konfliktov z ozaveščanjem in
posebnimi ukrepi.
Kljub temu so potrebni neposredni posegi v populacijo iz razlogov, ki so opredeljeni v
7. členu Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št.
46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16; v nadaljnjem
besedilu: Uredba). Kadar gre za preprečitev resne škode (vključno ponavljajoče
škode) ali zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi se, na podlagi strokovnega mnenja
za konkretni primer in konkretni osebek, izda posamični akt za izjemni odstrel.
Državni zbor je na 9. redni seji 20. 6. 2019 zato sprejel Zakon o interventnem
odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz
narave (Uradni list RS, št. 43/19; v nadaljnjem besedilu: ZIOMVN), ki ne odpravlja
možnosti odstrela po posamičnem aktu, temveč ureja realno situacijo, kjer je gostota
osebkov v populaciji visoka, ker se populacija številčno veča in prostorsko širi, s tem
pa je ogroženo življenje, zdravje in premoženje državljanov.
Glede na dejstvo, da se populacije velikih zveri v Sloveniji še naprej večajo, ter na
dejstvo, da ZIOMVN določa obdobje odvzema osebkov vrst rjavega medveda (ursus
arctos) in volka (canis lupus) iz narave, ki se bliža koncu, je treba ZIOMVN
spremeniti. Predlog zakona tako na novo določa obdobje predvidenega odvzema
osebkov obeh vrst iz narave, spreminja pa tudi pogoje za odstrel volkov, saj se je
trenutna ureditev v ZIOMVN na nekaterih mestih izkazala za neučinkovito.
2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA
2.1. Cilji
Cilj predloga zakona je enak temeljnemu cilju ZIOMVN, torej da se interventno
poseže v populacijo rjavega medveda in volka ter s tem uravnava rast gostote obeh
populacij. Trenutne situacije se ne da več reševati z odstreli na podlagi odločb in
nesporno dejstvo je, da v kolikor se ne bo takoj začelo uravnavati gostote obeh
populacij, bosta ti še naprej rasli in zelo verjetno povzročali vse večje škode tudi v
naseljih, kar se je izkazalo že v velikem številu škodnih primerov v letu 2019. Ob
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stalnem kontaktu z ljudmi so se velike zveri na ljudi v relativno kratkem času
navadile, saj jih ob neizvajanju odstrela ne dojemajo več kot grožnje, zato se velike
zveri vse pogosteje pojavljajo tudi v naseljih in površinah, kjer najlažje pridejo do
hrane. Ob takšni situaciji obstaja visoka verjetnost napada medveda na človeka. Cilj
predloga zakona je torej učinkovit način uravnavanja števila velikih zveri, tako da se
populacija ohrani v ugodnem stanju, hkrati pa je omogočeno sobivanje ljudi in velikih
zveri na način, da se lahko kmetijska dejavnost ohrani na dosedanji ravni.
2.2. Načela
Predlog zakona upošteva načela, izražena v predlogu ZIOMVN. Slednji omogoča
celovit poseg v populacijo, ki je hkrati tudi selektiven (časovna in krajevna
opredelitev, starostna struktura, težnostna kategorija) in omejen (prostorska
razporeditev glede na gostoto pojavljanja osebkov in konfliktov), upošteva pa tudi
druge vzroke smrtnosti.
ZIOMVN namreč opredeljuje načrtovani odvzem, ki vključuje vse oblike smrtnosti:
izjemni odstrel, načrtovani odstrel, pogini, povozi… Višina odvzema je opredeljena na
podlagi podatkov spremljanja stanja tako, da je izpolnjen pogoj, da takšna višina
odvzema ne škoduje ohranitvi ugodnega stanja populacije. ZIOMVN torej že določa
naravovarstveno varen okvir odvzema, pri izvajanju pa se po določenih pravilih
prilagaja tistim oblikam smrtnosti, na katere nimamo vpliva, so pa pomembne za
ohranjanje ugodnega stanja. To pomeni, da se morebitne večje naravne izgube
odrazijo v zmanjšanem odstrelu na določenem območju.
Po Direktivi Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov
ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7),
zadnjič spremenjeni z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi
nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158
z dne 10. 6. 2013, str. 193), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva o habitatih), odvzem
zavarovanih živalskih vrst iz narave ni dovoljen. Direktiva o habitatih v 16. členu
določa izjeme, ki dopuščajo poseganje v populacijo, če ni druge zadovoljive možnosti
in če odstopanje od popolnega zavarovanja ne škoduje vzdrževanju ugodnega stanja
ohranjenosti populacij. Prav tako kot Direktiva o habitatih tudi Konvencija o varstvu
prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih
prostorov - Bernska konvencija (Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu
prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih
prostorov, Uradni list RS, št. 17/99) (v nadaljnjem besedilu: Bernska konvencija)
ureja poseganje v populacije rjavega medveda, volka in risa in v 9. členu navaja
primere dovoljenega poseganja v populacije zavarovanih vrst v primeru, da ni druge
zadovoljive rešitve. Tudi v skladu z Bernsko konvencijo poseganje ne sme ogroziti
ugodnega stanja v teh populacijah. Slovenija je skladno s tem členom ob podpisu
sicer uveljavila izjemo in ji je dovoljeno posegati v populacije rjavega medveda in
volka, v praksi pa sledi določilom Bernske konvencije, ki so skladni z Direktivo o
habitatih.
Zakonska osnova za poseganje v populacije rjavega medveda in volka na državni
ravni, v katero so prenesena tudi določila Direktive o habitatih in Bernske konvencije,
je 81. člen Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in na
podlagi tega Uredba, ki v sedmi alineji prvega odstavka 7. člena določa tudi izjemo
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za selektivni in omejeni odvzem živali iz narave pod strogo nadzorovanimi pogoji in v
omejenem številu.
Za zagotavljanje ugodnega stanja medveda je Vlada Republike Slovenije sprejela
Strategijo upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji (sklep Vlade RS
št. 322-07/2001-2 z dne 24. 1. 2002; v nadaljnjem besedilu: Strategija za medveda).
Strategija za medveda določa cilje, usmeritve in ukrepe zagotavljanja ugodnega
stanja medveda in ukrepe, ki omogočajo sožitje človeka z medvedom. Prav tako je
Vlada Republike Slovenije sprejela tudi Strategijo ohranjanja volka (Canis lupus) v
Sloveniji in trajnostnega upravljanja z njim (sklep Vlade RS št. 35602-1/2009/4 z dne
24. 9. 2009), katere namen je zagotoviti ugodno stanje ohranjenosti volka v Sloveniji,
in tako prispevati k viabilnosti Dinarsko-balkanske populacije ter omogočati
izoblikovanje primernega odnosa človek-volk, ki jo opredeljuje kot dinamično in trajno
nalogo.
Predlog zakona je, tako kot ZIOMVN, pripravljen v skladu z mednarodno, evropsko in
nacionalno zakonodajo, skladen je tudi s sprejetimi strategijami, akcijskimi načrti ali
drugimi programskimi dokumenti za zagotavljanje ugodnega stanja zadevnih
zavarovanih živalskih vrst.
2.3. Poglavitne rešitve
Z ZIOMVN je določen obseg selektivnega in omejenega odvzema medveda in volka
iz narave, vključno z določenimi pogoji. Obseg predvidenega odvzema (skupni
seštevek osebkov, odvzetih iz narave zaradi odstrela, izjemnega odstrela, odlova,
povoza ali drugih izgub) je določen tako, da ne ogroža ugodnega stanja populacije.
Predlog zakona spreminja načrtovalsko obdobje v ZIOMVN, ki bi po novem trajal od
uveljavitve zakona do 30. aprila 2021. Odstrel bi se za medvede izvajal od 1. maja
2020 do 30. aprila 2021, za volkove pa od 1. maja 2020 do 31. januarja 2021.
S predlogom zakona se spreminjajo pogoji za odstrel volka. Prvi odstavek 9. člena
ZIOMVN po novem ne bi več določal, da se pri ponavljajoči škodi odstrel volkov
prednostno izvaja na pašnikih ali v njihovi neposredni bližini, odstavek tudi ne definira
več ponavljajoče škoda, ki sta jo morala do sedaj potrditi Zavod za gozdove in Zavod
za varstvo narave. V praksi so se ti pogoji izkazali za prestroge, zato prvi odstavek
po novem določa, da se odstrel volkov prednostno izvaja na pašnikih ali v njihovi
neposredni bližini, kadar se škoda z napadi volkov ponovi manj kot en kilometer od
prvega škodnega dogodka. Na ta način je že iz samega besedila odstavka razvidno,
v katerih primerih se bo odstrel volkov prednostno izvajal na pašnikih ali v njihovi
neposredni bližini. Za prvim odstavkom predlog zakona dodaja nov drugi odstavek, ki
določa, da se lahko nemudoma odstreli več volkov oziroma po potrebi celoten trop,
če se kljub odstrelu posameznih volkov škoda še dodatno ponovi z napadi volkov
manj kot en kilometer od prvega škodnega dogodka. Ureditev se zgleduje po
najnovejši nemški ureditvi (glej 5. poglavje – Nemčija), saj je trenutna ureditev
neprimerna glede na dejstvo, da se lahko na odločbo obeh zavodov čaka dlje časa,
medtem pa se napadi volkov na določenem območju stopnjujejo, kar vodi v
opuščanje kmetijske dejavnosti na podeželju.

4

Predlog zakona tudi znižuje predvidene globe v 14. členu ZIOMVN na raven, ki je
ustrezna področnemu zakonu, Zakonu o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,
120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18).
Predviden odstrel osebkov rjavega medveda v načrtovalskem obdobju je 220, ki se
izvaja v obdobju od 1. maja 2020 do 30. aprila 2021. V tem številu je zajet le odstrel,
torej brez izgub. Na ta način se bo nezadržna rast populacije rjavega medveda
upočasnila.
Predviden odvzem osebkov volka v novem načrtovalskem obdobju je 30 živali, ki se
izvaja v obdobju od 1. maja 2020 do 31. januarja 2021. Odstrel se prednostno opravi
tam, kjer je največ primerov škodnih dogodkov, ki jih povzročijo volkovi.
Pri predlogu zakona gre za novelo, ki spreminja pet členov novele ter eno prilogo,
drugo prilogo pa črta. Novela ne spreminja več kot tretjine členov, spreminja tudi le
manjši del celotnega obsega besedila. Predlagatelj zato meni, da je za dosego ciljev
dovolj novela in sprejem novega zakona ni potreben.
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI
PRORAČUN IN DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA
Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in
volka (Canis lupus) iz narave bodo izvajale lovske družine v posameznih lovsko
upravljavskih območjih v skladu in na način, določen s predpisi o divjadi in lovu,
vključno z uplenitvijo živali. Posebnih finančni stroški z izvajanjem odvzema zato ne
bodo nastali, zakon zato ne bo imel finančnih posledic za državni proračun in druga
javna finančna sredstva.
4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM
PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA
PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL
DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET
Predlog zakona ne predvideva
javnofinančnih sredstev.

porabe

dodatnih

proračunskih

ali

drugih

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOST
PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE
5.1 Skladnost s pravnim redom Evropske unije
Predlog zakona je skladen z zgoraj omenjeno Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21.
maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih
vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjeni z Direktivo Sveta
2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja
zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193).
5.2 Prikaz ureditve v državah članicah Evropske unije
Hrvaška
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Hrvaška je kot članica EU implementirala 16. člen Direktive o habitatih, ki za strogo
zaščitene vrste dopušča izjemen odvzem, v 155. členu Zakona o zaščiti narave
(Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). Ministrstvo, pristojno za
ohranjanje narave lahko pod pogojem, da ne obstajajo druge zadovoljive možnosti in
da odstopanje ne bo škodilo vzdrževanju ugodne populacije, dovoli odstopanje:
- zaradi varstva prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in ohranjanja naravnih
habitatov;
- da se prepreči resna škoda, zlasti na posevkih, živini, gozdovih, ribištvu in vodi ter
drugih
vrstah premoženja;
- zaradi interesov zdravja ljudi in javne varnosti ali zaradi drugih razlogov
prevladujočega javnega interesa, ki je lahko tudi socialne ali gospodarske narave, in
zaradi koristnih posledic bistvenega pomena za okolje;
- zaradi raziskovanja in izobraževanj, zaradi doseljevanja in ponovnega naseljevanja
teh vrst ter za to potrebne vzrejo, vključno z umetnim razmnoževanjem rastlin;
- da pod strogo nadzorovanimi pogoji dovoli selektiven in omejen odvzem ali
zadrževanje nekaterih osebkov strogo zaščitenih vrst v omejenem številu.
S to dikcijo je Hrvaška dobesedno prevzela 16. člen Direktive o habitatih. Za
odstopanje v skladu s 155. členom mora pravna ali fizična oseba pridobiti dovoljenje
ministrstva, ki se izda z veljavnostjo dveh let, o izvajanju aktivnosti na podlagi izdane
odločbe je treba obveščati ministrstvo. Ministrstvo lahko izda dovoljenje tudi po
uradni dolžnosti, če namerava odstopanje izvajati na podlagi načrtov gospodarjenja
in načrtov upravljanja z divjimi živalmi, ki ga sprejme pristojni organ, če ugotovi, da za
to obstoji potreba.
Dogajanje v zvezi z upravljanjem medveda v Republiki Hrvaški, s katero si delimo del
dinarske populacije rjavega medveda (in ostalih dveh velikih zveri, volka in risa),
lahko pomembno vpliva tudi na upravljanje z medvedom v Sloveniji. V smislu
evropskih smernic za čezmejno upravljanje z velikimi zvermi je smiselno treba
upoštevati tudi dogajanja z druge strani državne meje. Z znanstvenoraziskovalnim
delom je dokazano, da del medvedov iz slovenskega in hrvaškega dela populacije
redno prehaja državno mejo in si torej medvede med seboj »delimo«. Ocena
številčnosti medvedov Hrvaškega dela Dinarsko-Pindske populacije za leto 2015 je
764 (679-893 95 %) osebkov (najnižja letna velikost populacije). Ocena je izdelana
na podlagi genetske analize v okviru projekta LIFE DINALP BEAR. Kot prva, ki je
zajela območje celotne Hrvaške, predstavlja pomembno referenčno točko za
prihodnje spremljanje populacije rjavega medveda na Hrvaškem. V populaciji znatno
prevladujejo samice, kar izvira predvsem iz načina lova na to živalsko vrsto na
Hrvaškem. Z vstopom v EU je postal zavarovana vrsta. V populaciji se načrtuje
odvzem, posebej kvota za odstrel in posebej za izgube. Za leto 2018 je bil načrtovan
odvzem do 150 medvedov, in sicer 130 kot redni odstrel, največ 10 kot interventni
odstrel ali dodatni redni odstrel ter 10 za izgube. V primeru manjših izgub od
načrtovane se del kvote za izgube lahko prenese v del kvote za odstrel. Lov se lahko
izvaja v obdobju koledarskega leta od 16. 2. do 15. 5. in od 16. 9. do 15. 12.
Krmljenje medveda je dovoljeno od 1. januarja do 30. aprila in od 1. septembra do
15. decembra, a z določenimi omejitvami (npr. prepoved krmljenja z mrhovino
domačih prežvekovalcev). Krmljenje medvedov je dovoljeno le v loviščih, katerih
upravljavci imajo za dotično leto odobren odstrel. Vsa takšna krmišča morajo
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upravljavci prijaviti. Posebej je prepovedano vsako hranjenje medveda v območjih,
kjer je ta živalska vrsta nezaželena (priobalni pas na kontinentu od Bakra do
Maslenice in otok Krk).
Volk je na Hrvaškem zavarovana živalska vrsta (enako kot v Sloveniji) in pod
pristojnostjo »Ministarstva zaštite okoliša i energetike«. Volk je na Hrvaškem stalno
prisoten na dobrih 17.000 km2, občasno pa še na dobrih 7.000 km2. Populacija je
bila v letu 2013 ocenjena na 142 - 212 volkov, razporejenih v 49 tropov, od tega je
bilo 23 tropov mejnih (tropi, katerih teritorij se razteza tudi v Slovenijo ter Bosno in
Hercegovino. Populacija je bila v obdobju 2007 - 2010 stabilna z zaznanim porastom
številčnosti v letu 2010. Največ volkov naj bi bilo v Ličko-Senjski in SplitskoDalmatinski županiji. Leta 2013 je bila ocena številčnosti volkov nižja kot v letih 2011
in 2012. Tudi po letu 2013 ocenjena številčnost ne preseže 200 volkov, veča se tudi
delež neugotovljene smrtnosti. Volk je v letu 2009 povzročil 1.359 škodnih primerov,
v letu 2010 1.373 primerov, v letu 2011 1.671 primerov, v letu 2012 1.635 primerov in
v letu 2013 1.535 primerov. Največ škode je povzročene v dalmatinskem zaledju
(Šibensko-Kninska, Splitsko-Dalmatinska in Zadarska županija). Načrtovanje odstrela
volkov je bilo v preteklosti izrazito konzervativno naravnano. Do leta 2009 je odstrel
volkov na Hrvaškem znašal do 10 živali, leta 2010 je bilo odstreljenih 19 živali, v letu
2011 21 živali in v letu 2012 15 živali. Od leta 2013 naprej se na Hrvaškem ne
načrtuje več odstrela volkov.
Avstrija
Status rjavega medveda v Avstriji večinoma opredeljuje lovska zakonodaja in uživa
popolno zakonsko varstvo. Odgovornost za varstvo vrst v skladu z Direktivo o
habitatih imajo deželne institucije odgovorne za urejanje lovstva in naravovarstva.
Prvi načrt za upravljanje rjavega medveda v Avstriji je bil objavljen leta 1997 in
revidiran leta 2005 (Coordination board for Bear Management in Austria 2005). Cilj
upravljanja rjavega medveda je "zavarovati rjavega medveda v Avstriji ter vzpostaviti
in ohranjati viabilno populacijo v ugodnem ohranitvenem stanju, s posebnim
poudarkom na miroljubnem sožitju človeka in rjavega medveda ter ustvarjanju
potrebnih pogojev za povezovanje obstoječih populacij rjavega medveda ter
njihovega širjenja v primeren življenjski prostor."
Medvede v Avstriji, ne glede na dinarski izvor, prostorsko uvrščajo k Alpski populaciji
rjavega medveda. Tu se posamezni medvedi pojavljajo v Karavankah, Karnijskih
Alpah in Ziljskih Alpah, na Koroškem ter vzhodnem Tirolskem. Ti medvedi so
pretežno migratorni samci (dispergenti) iz dinarske populacije, prepoznani pa so bili
tudi samci iz Trentina v Italiji. Med letoma 1989 in 1993 so v Severne Apneniške Alpe
v osrednji Avstriji, kjer se je leta 1972 naselil medvedji samec, ponovno naselili tri
medvede (2 samca in 1 samico). Od leta 1991 do leta 2006 se je na tem območju
skotilo najmanj 31 mladičev. Vendar pa je genetski monitoring, ki se je začel leta
2000 pokazal, da populacija nikoli ni dosegla več kot 12 osebkov (1999), in da je
večina skotenih mladičev izginila že kot enoletni ali dveletni medvedi (Kruckenhauser
et al., 2008). Do leta 2011 je izginil še zadnji potomec ponovno naseljenih medvedov
in populacija zdaj formalno šteje za izumrlo. Najverjetnejša razlaga za izumrtje te
majhne populacije je nezakonito ubijanje oziroma nezakoniti lov. Po letu 2006
reprodukcije rjavega medveda v Avstriji niso več zaznali.
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Volkovi so bili iztrebljeni ob koncu 19. stoletja, toda posamezni primerki, predvsem po
letu 1996 prihajajo v državo iz Slovenije, Slovaške in Italije. Ponovna spontana
vrnitev volka se ocenjuje kot mogoča (Kaczensky, 1996). Volk je danes v Avstriji
opredeljen kot divjad, a celo leto zavarovana vrsta. Volka v lovski zakonodaji
obravnavajo deželni lovski zakoni v sedmih avstrijskih deželah, v eni je nezavarovan,
v eni pa ga obravnava zakon o varstvu narave.
Nemčija
Nemški zvezni Zakon o ohranjanju narave v skladu z Direktivo o habitatih zaščito
strogo varovanih vrst ureja v 44. členu, izjeme v skladu s habitatno direktivo pa
predvideva v 45. členu.
Organi, pristojni za ohranjanje narave in ohranjanje krajine, ter v primeru prenosa iz
tujine Zvezna agencija za varstvo narave lahko dovolijo nadaljnje izjeme od
prepovedi iz 44. člena v posameznem primeru.
- za preprečevanje znatne gospodarske, gozdarske, ribiške, vodne ali druge
pomembne gospodarske škode,
- za varstvo naravno prisotne flore in favne,
- za namene raziskav, poučevanja, izobraževanja ali ponovne naselitve ali ukrepov
vzreje ali umetnega razmnoževanja, ki služijo tem namenom,
- v interesu zdravja ljudi, javne varnosti, vključno z obrambo in zaščito civilnega
prebivalstva ali pomembnimi koristnimi učinki na okolje ali
- zaradi drugih pomembnih razlogov prevladujočega javnega interesa, vključno s
socialnimi ali gospodarskimi.
Izjema se lahko odobri le, če ni razumnih alternativ in se stanje ohranjenosti populacij
vrste ne poslabša, razen če člen 16 (1) Direktive 92/43 / EGS vsebuje dodatne
zahteve. Člen 16 (3) Direktive 92/43 / EGS in člen 9 (2) Direktive 2009/147 / ES se
upoštevata. Deželne vlade lahko prav tako dovolijo izjeme na splošno z odlokom.
Pooblastilo v skladu s 4. stavkom lahko prenese na druge deželne oblasti.
Po podatkih nemškega ministrstva za okolje je trenutno v Nemčiji okoli 400 volkov,
nemška lovska zveza pa navaja več kot dvakrat višjo številko, da jih je več kot 1.000.
Potem ko 150 let ni bilo volkov v Nemčiji, so leta 2000 tja prišli iz Poljske. V Nemčiji
napadov volkov na človeka ne zaznavajo, so se pa začeli stopnjevati napadi te zveri
na drobnico, posebej ovce, kar močno jezi tamkajšnje kmete.
Nemški Bundestag je tako 19. decembra 2019 po priporočilo njegovega Odbora za
okolje, varstvo narave in jedrsko varnost s 361 glasovi za in 275 proti sprejel novelo
zveznega zakona o ohranjanju narave (19/10899, 19/13289).1 Pred tem je
Bundestag zavrnil predlog zakona o ravnanju z volkovi (19/10792).
V zvezni zakon o ohranjanju narave je vključen nov 45.a člen („Ravnanje z volkom“),
ki ureja, v kakšnem obsegu lahko volkove odstranijo po napadu na domače živali,
vendar še vedno na podlagi odredbe iz 45. člena. V primerih, ko ni mogoče ugotoviti,
katera žival je povzročila škodo na pašnih živalih, se odstrel posameznih članov tropa
lahko nadaljuje, "dokler ne pride do prenehanja škode".
1

Besedilo predloga dostopno na URL:
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Z novelo zakona je razlog za izjemo v 1. točki sedmega odstavka 45. člena novo
opredeljen drugače. Zdaj je dovoljena izjema od prepovedi odvzema iz 44. člena,
kadar se zasleduje "preprečevanje resne kmetijske, gozdarske, ribiške, vodne in
druge vodne škode". Do zdaj je bilo to mogoče le z namenom "preprečiti znatno
gospodarsko, gozdarsko, ribiško, vodno ali drugo pomembno gospodarsko škodo".
Poleg tega velja tudi razširjeno pravilo o odstrelu v smislu 4. točke sedmega
odstavka 45. člena ("v interesu zdravja ljudi"), kar je po besedah Vlade "še posebej
pomembno v primerih, ko je volk poškodoval človeka, oziroma ga preganjal oziroma
se je brez provokacije do njega vedel agresivno do njega."
45.a člen prepoveduje tudi hranjenje in privabljanje divjih volkov, tovrstno ravnanje
po novem pomeni prekršek. Pristojni organi imajo tudi dolžnost odstraniti križance
med volkom in domačim psom, zakon pa vsebuje tudi pravila o tem, kdo lahko
dejanski odstrel volkov izvaja.
Italija
Rjavi medved je v Italiji strogo zavarovana vrsta, tako po zakonih s področja varstva
narave kot tudi s področja lovstva. Upravljanje rjavega medveda je v celoti
decentralizirano na regionalni in lokalni ravni (province, regije).
Medvedi živijo v Italiji v dveh populacijah; v avtohtoni populaciji v osrednjih Apeninih
ter v iz Dinaridov ponovno naseljeni Alpski populaciji v Trentinu. Skupni prostor, ki ga
zasedajo samice predvsem v zahodnem delu pokrajine Trentino meri 1.303 km².
Velikost tega območja je od leta 2012 bolj ali manj stabilna. Prav tako je podoben
obseg okoliškega območja, kamor medvedi dispergirajo. Poleg tega obstaja še tretje
jedro v vzhodnih italijanskih Alpah, ki je izvorno del dinarsko-pindske populacije
rjavega medveda, ki se širi iz Slovenije in deloma iz dispergirajočih medvedov iz
Trentina. Tu se medvedi pojavljajo v severovzhodnem delu Furlanije – Julijske
krajine, kjer je po podatkih genetskega monitoringa (2015) stalno prisotnih pet
samcev. Minimalno število medvedov, ki živijo na območju Trentina je ocenjeno na
60 osebkov s stabilnim populacijskim trendom v letih po 2015.
Leta 2010 je skupina strokovnjakov Ministrstva za okolje in prostor in Regionalnih
vlad pripravila predlog načrt upravljanja (Management plan) brez vključevanja
javnosti ali deležnikov, ki pa nima dejanske pravne ali jurisdikcijske vrednosti, a je
kljub temu pogosto upoštevan s strani lokalnih upravljalcev. Upravljanje trentinske
»Alpske« populacije medvedov je v pristojnosti Oddelka za gozdarstvo, živalstvo in
rastlinstvo Avtonomne province Trento. V aktivno upravljanje se intenzivno vključuje
številne deležnike. Upravljavski cilj za to populacijo je ohranjati okoli 50 medvedov in
jo povezati z veliko dinarsko-pindsko populacijo.
Volk je bil splošno razširjen do druge polovice 19. stoletja, ko je začel izginjati najprej
v Alpah (zadnji volk ustreljen 1920), Siciliji (1940) in severnih nižinah (Boitani in
Ciucci, 1993). Okoli leta 1970 je bila številčnost ocenjena na okoli 100 osebkov in
izolirana v osrednjem delu Apeninov. Volkove so do sedemdesetih let močno
preganjali, tako da je njihova številčnost močno upadla, takrat (1976) pa je
Ministrstvo za kmetijstvo z zakonom prepovedalo lov nanje (Kaczensky, 1996). To
velja še danes. V zadnjih tridesetih letih se je ta populacija precej povečala, dosegla
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Alpe ter se razširila v Francijo in Švico. Trenutna populacija, ki jo ocenjujejo na okrog
600 živali, je razporejena vzdolž celotnih Apeninov in v zahodnem delu Alp (Mech in
Boitani, 2003; Linnell in sod., 2008). Volkovi danes tako živijo (navedeno od severa
proti jugu) v deželah Piemont, Ligurija, Lombardija, Emilija - Romanja, Toskana,
Umbrija, Marke, Abruci, Lacij, Molise, Kampanja, Bazilikata in naprej proti Kalabriji.
Največ volkov je v deželi Abruci v osrednjem delu Italije (Fourli, 1999). V
severovzhodnem delu Italije se volkovi pojavljajo le občasno (Lapini in sod., 2010),
za zdaj pa še ni podatkov o prisotnosti teritorialnih tropov in reprodukciji.
6. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA
Že predlog ZIOMVN je imel izčrpno presojo posledic za okolje, v poglavju 6.2 –
Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za
poseganje v populacijo zavarovane vrste iz 7.a člena Uredbe. V predlogu ZIOMVN je
tako mogoče najti podroben opis, ali predviden odvzem izpolnjuje zahtevane pogoje.
Prvi pogoj zahteva, da je odvzem selektiven, številčno omejen in da se izvede pod
strogo nadzorovanimi pogoji, kot to določa sedma alineja prvega odstavka 7. člena
Uredbe. Predlog ZIOMVN je glede selektivnosti odvzema utemeljil, da je tarčno
usmerjen na določeni živalski vrsti, poleg tega vsebuje številne omejitve odvzema
glede na starost medvedov in volkov, pri čemer je predviden predvsem odvzem
mlajših osebkov, glede volka pa obstaja celo omejitev, ki predvideva popolno
prekinitev odstrela volkov v primeru, da število odvzetih odraslih volkov (osebkov,
starejših od dveh let) doseže 45 % celotno načrtovanega odvzema. Predlog zakona
(novela) to omejitev ohranja. Glede omejitve odvzema je predlog ZIOMVN utemeljil,
da je obseg odvzema vnaprej predviden, temelji pa na podlagi spremljanja stanja, kar
pomeni, da odvzem ne bo imel negativnega vpliva na ugodno stanje ohranjenosti
posamezne vrste. Zagotovljena je tudi prostorska omejitev, saj je kvota razdeljena po
posameznih lovsko upravljavskih območjih, da na posameznih območjih ne bi prišlo
do pretiranega odvzema, ter časovna omejitev, ki upošteva razmnoževanje
posamezne vrste. Nadalje je predlog ZIOMVN prepričljivo utemeljil, da se odstrel
izvaja pod strogo nadzorovanimi pogoji in je natančno določen s predpisi s področja
ohranjanja narave, izvajajo pa ga lahko le upravljavci lovišč, lovišč s posebnim
namenom in Intervencijska skupina pri Zavodu za gozdove Slovenije.
Drugi pogoj odvzema je, da ni druge zadovoljive možnosti. Pri tem je predlog
ZIOMVN utemeljil, da glede na nastalo situacijo in težave kmetov, ki jim zveri
vsakodnevno povzročajo škodo, ter upoštevajoč veliko gostoto obeh živalskih vrst v
Sloveniji, uravnavanja populacije ni mogoče doseči na podlagi drugih ukrepov.
Objektivno je izkazano, da se škodni primeri kljub številnim ukrepom za zaščito
povečujejo. Družbena sprejemljivost za rjavega medveda in volka je presežena, kar
potrjuje anketa javnega mnenja, ki so jo v okviru projekta DinalpBear v Sloveniji
izvedli v letu 2015 in v letu 2019 na območjih, kjer medvedi dejansko živijo (Alpe in
Dinaridi). Anketa je pokazala, da se prebivalci večinoma ne strinjajo s povečanjem
števila medvedov v Sloveniji, kar je zlasti izraženo na območjih, na katerih ZIOMVN
prvenstveno predvideva odvzem osebkom iz narave. Velika večina anketirancev je
tudi menila, da je odstrel potreben za uravnavanje velikosti populacije medveda v
Sloveniji. Predlog ZIOMVN je tako utemeljil, da če se populacija zaradi ugodnih
naravnih razmer številčno veča in širi ter hkrati dosega zgornjo mejo družbene
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sprejemljivosti, potem ostaja poleg izvajanja preventivnih ukrepov edina zadovoljiva
možnost aktivno poseganje v populacijo z odstrelom. Območje, primerno za velike
zveri, je v Sloveniji poseljeno, poleg tega pa ta prostor nudi zverem tudi možnost
prehranjevanja, zato uravnavanja populacije ni mogoče v celoti prepustiti naravnim
zakonitostim. Trenutne situacije se ravno tako ne da več reševati le z izjemnimi
odstreli na podlagi odločb, ker se s tem ne da ustrezno vplivati na uravnavanje
gostote populacije. Zaradi omenjenih razlogov predlog zakona (novela) želi podaljšati
časovno obdobje odvzema obeh živalskih vrst iz narave, s tem, da se predlagatelj pri
tem zaveda, da bo v prihodnosti upravljanje z velikimi zvermi treba urediti celovito in
z uporabo strokovnih podlag, ki temeljijo oz. bodo temeljile na empiričnih podatkih.
Tretji pogoj odvzema je, da ravnanja ne škodujejo ohranitvi ugodnega stanja
populacije. Kvote, določene v ZIOMVN, so bile pripravljene na podlagi strokovnih
podlag in na ocenah številčnosti obeh populacij, ki izkazujeta pozitiven trend.
Naravno območje razširjenosti medveda in volka se ne zmanjšuje, niti se v
predvidljivi prihodnosti ne bo zmanjšalo, poleg tega obstaja dovolj velik habitat za
dolgoročno ohranitev populacije medveda in volka. Spremljanje stanja gozdov
namreč kaže na trend zaraščanja opuščenih kmetijskih površin v zadnjih desetih
letih.
Tudi tokratni predlog zakona določa kvote v Prilogi 1, ki temeljijo na strokovnih
podlagah in ocenah populacije, zato tudi na podlagi zgoraj navedenega izhaja, da
predvideni odstrel 220 medvedov v obdobju do konca aprila 2021 in odstrel 30 volkov
ne bo ogrozil ugodnega stanja populacije rjavega medveda in volka v Sloveniji.
7. RAZLOGI ZA OBRAVNAVO PO SKRAJŠANEM POSTOPKU
Ker gre za manj zahtevne, vendar nujne spremembe, predlagamo da se, skladno z
določilom 142. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17), predlog zakona obravnava po
skrajšanem postopku.
8. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI
PRI DELU DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES
Pri delu Državnega zbora in delovnih teles bo sodeloval državni svetnik Branko
Tomažič.
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II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus
arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19) se v 1. členu v
zadnjem stavku besedna zveza »30. septembra2020« nadomesti z besedno zvezo
»30. aprila 2021«.
2. člen
5. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(načrtovalsko obdobje odvzema in časovna razporeditev odstrela)
(1) Načrtovalsko obdobje odvzema živali iz narave je od uveljavitve tega
zakona do 30. aprila 2021.
-

(2) Odstrel se izvaja v naslednjih obdobjih:
za medvede: od 1. maja 2020 do 30. aprila 2021 ter
za volkove: od 1. maja 2020 do 31. januarja 2021.«.
3. člen
V 7. členu se v četrtem odstavku vrednost »20 %« nadomesti z vrednostjo

»30 %«.
4. člen
9. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(predviden odstrel in pogoji za odstrel volka)
(1) Odstrel volkov se prednostno izvaja na pašnikih ali v njihovi neposredni
bližini, kadar se škoda z napadi volkov ponovi manj kot en kilometer od prvega
škodnega dogodka.
(2) Če se kljub odstrelu posameznih volkov škoda še dodatno ponovi z
napadi volkov manj kot en kilometer od prvega škodnega dogodka, se lahko
nemudoma odstreli več volkov oziroma po potrebi celoten trop.
(3) V primeru, ko je očitno, da volkulja vodi mladiče, poležene v istem letu,
se odstrel volkulje ne izvaja. Pri odstrelu volkov se prednostno odstrelijo manjše živali
v tropu.
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(4) V obdobju od 1. maja 2020 do 31. januarja 2021 je predviden odstrel 30
volkov.
(5) Zaradi varovanja strukture tropov volkov na osrednjem območju
življenjskega prostora volka se v loviščih s posebnim namenom (Medved, Žitna Gora,
Snežnik, Kočevska Reka, Jelen, Ljubljanski vrh) odstrel volkov ne načrtuje. Ne glede
na prejšnji stavek je v loviščih s posebnim namenom dovoljen odvzem osebkov v
tropu, ki so križanci med volkom in domačim psom.
(6) Smrtnost volka zaradi usmrtitve ranjene živali zaradi prometne nesreče
se klasificira kot izguba. Taki primeri se obravnavajo kot etično načelo iskanja in
preprečitve mučenja ranjene živali, za katere ni treba pridobiti dovoljenja ministrstva,
pristojnega za ohranjanje narave.
(7) Pri odstrelu volkov je dovoljena uporaba umetnih virov svetlobe.«.
5. člen
14. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 2.100 do 12.550 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, če se pravna oseba po predpisu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za
srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 4.200 do 25.100 eurov, če kot
izvajalec odvzema po tem zakonu ne upošteva obsega in prostorske razporeditve
odvzema iz narave (4. člen tega zakona) in načrta podrobnejše prostorske
razporeditve odstrela živali po posameznih loviščih (10. člen tega zakona).
(2) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost.
(3) Z globo od 420 do 2.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega
člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni
skupnosti.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena posameznik.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
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(1) Dosedanja Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki se objavi kot
Priloga 1 tega zakona.
(2) Priloga 2 se črta.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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PRILOGA 1: Predviden odvzem rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave
V načrtovalskem obdobju je predviden odvzem 240 medvedov iz narave, od tega 220
medvedov z odstrelom in 20 zaradi izgub (povoz in druge oblike smrtnosti).
I.

Obseg, prostorska razporeditev in težnostna kategorija odstrela medveda:

1. Na osrednjem območju življenjskega prostora medveda se odstreli 187 medvedov
v naslednjih LUO:
- v delu Kočevsko-Belokranjskega LUO z lovišči Loka pri Črnomlju, Sinji
vrh, Črnomelj, Banja Loka-Kostel, Kočevje, Mala gora, Struge na
Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, Lazina, Velike Poljane, Loški
potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš,
Dobrepolje, Suha krajina in Taborska jama ter lovišča s posebnim
namenom Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna gora
in
- v delu Novomeškega LUO, ki obsega del lovišča Plešivica – Žužemberk
(desni breg reke Krke):
Težnostna
kategorija
Število
medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

63

16

7

86

- v delu Notranjskega LUO z lovišči Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo,
Rakek, Žilce, Lož-Stari trg, Iga vas, Babno polje, Gornje jezero, Kozlek,
Trnovo, Mokrc, Rakitna, Tabor Zagorje, Prestranek, Javornik-Postojna,
Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, Rakovnik-Škofljica in Tomišelj ter lovišča s
posebnim namenom Jelen in Ljubljanski vrh:
Težnostna
kategorija
Število
medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

67

17

7

91

- v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste
Ljubljana – Razdrto, ki obsega lovišča Planina, Hrenovice, Bukovje, Črna
jama, Idrija, Javornik, Krekovše, Col, Kozje stena, Nanos, Trebuša,
Logatec, Hotedršica, Trnovski gozd in Vrhnika – del lovišča južno od
železniške proge Ljubljana-Postojna:
Težnostna
kategorija
Število
medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

6

2

2

10

15

2. Na robnem območju življenjskega prostora medveda se odstreli 28 medvedov v
naslednjih LUO:
- v delu Kočevsko-Belokranjskega LUO, ki obsega lovišča Suhor, Metlika,
Gradac, Adlešiči, Vinica, Smuk-Semič, Krka in Grosuplje:
Težnostna
Do 100 kg
Od 100 do 150 kg
Nad 150 kg
Skupaj
kategorija
Število
medvedov
6
2
1
9
- v delu Novomeškega LUO, ki obsega lovišča Plešivica – Žužemberk – levi
breg reke Krke, Toplice, Padež, Novo mesto, Dobrnič, Brusnice, Orehovica,
Šentjernej, Gorjanci, Trebnje – južno od avtoceste Ljubljana-Obrežje, Veliki
Gaber – južno od avtoceste Ljubljana-Obrežje, Velika Loka – južno od
avtoceste Ljubljana-Obrežje in Mirna peč – južno od avtoceste LjubljanaObrežje
in
v delu Posavskega LUO, ki obsega lovišča Kostanjevica na Krki, Podbočje,
Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi in Mokrice:
Težnostna
kategorija
Število
medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

4

2

1

7

- v delu Zasavskega LUO, ki obsega lovišča Višnja gora, Ivančna gorica in
Šentvid pri Stični, in sicer vsa južno od avtoceste Ljubljana – Obrežje:
Težnostna
kategorija
Število
medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

2

1

0

3

- v delu Primorskega LUO, ki obsega lovišča Senožeče, Timav – Vreme,
Slavnik – Materija, Žabnik – Obrov, Podgorje, Videž – Kozina, Gaberk –
Divača, Vrhe – Vrabče, Raša – Štorje, Bukovca, Brkini, Prem in Gradišče –
Košana
in
v delu Notranjskega LUO, ki obsega lovišče Zemon:
Težnostna
kategorija
Število
medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

4

2

1

7

- v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste
Ljubljana – Razdrto, ki obsega lovišča Dole nad Idrijo, Jelenk, Kanal (levi
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breg Soče), Čaven, Čepovan, Gorica, Grgar, Hubelj, Lijak, Most na Soči,
Anhovo (levi breg Soče), Vipava, Vojkovo in Rovte
in
delu Triglavskega LUO, ki obsega lovišča Otavnik, Planota in Porezen:
Težnostna
kategorija
Število
medvedov

Brez
omejitve
2

3. Na območju izjemne prisotnosti medveda se lahko odstrelijo 3 medvedi in na
prehodnem območju 2 medveda v naslednjih LUO in težnostnih kategorijah:
- v delu Zasavskega LUO, severno od avtoceste Ljubljana-Obrežje, ki obsega
lovišča Višnja Gora, Ivančna Gorica, Šentvid pri Stični, Dole pri Litiji,
Radeče, Polšnik, Podkum in Dobovec,
- v delu Novomeškega LUO, severno od avtoceste Ljubljana-Obrežje, ki
obsega lovišča Mokronog, Šentrupert, Trebelno, Tržišče, Šentjanž,
Škocjan, Mirna, Otočec in Trebnje (severno od avtoceste Ljubljana-Obrežje)
ter
- v delu Posavskega LUO, ki obsega lovišča Loka pri Zidanem Mostu, Boštanj,
Studenec-Veliki Trn in Bučka:
Težnostna
kategorija
Število
medvedov

Brez
omejitve
3

- v delu Triglavskega LUO, ki obsega lovišča Podbrdo, Ljubinj, Tolmin, Smast,
Drežnica, Kobarid, Volče, Bovec, Soča, Čezsoča, Log pod Mangartom in
lovišči s posebnim namenom Prodi-Razor in Triglav,
- v delu Gorenjskega LUO, ki obsega lovišča Stara Fužina, Nomenj Gorjuše,
Bohinjska Bistrica, Sorica, Železniki, Sovodenj, Bled, Jelovica, Kropa, Selca in
Jošt-Kranj ter lovišče s posebnim namenom Kozorog Kamnik,
- v delu Kamniško-Savinjskega LUO, ki obsega lovišča Solčava, Luče, Ljubno,
Gornji grad, Stahovica, Sela pri Kamniku, Motnik-Špitalič, Trojane-Ožbolt in
Lukovica ter
- v delu Zasavskega LUO, ki obsega lovišča Moravče, Vače, Mlinše, Kresnice,
Laze, Litija, Šmartno pri Litiji, Višnja gora (severno od avtoceste LjubljanaObrežje), Ivančna gorica (severno od avtoceste Ljubljana-Obrežje), in Šentvid
pri Stični (severno od avtoceste Ljubljana-Obrežje):
Težnostna
kategorija
Število
medvedov

Brez
omejitve
2
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Odstrel iz te točke se izvede le v primeru ponavljajočih se škodnih dogodkov ali
drugih večjih konfliktov z ljudmi.
II.

Dodatni pogoji in usmeritve:

V obdobju do 30. aprila 2021 se lahko izvede odstrel do 220 medvedov, pri čemer se
pri razdelitvi odstrela po LUO upoštevajo naslednje usmeritve:
- v Kočevsko-Belokranjskem LUO (osrednji del) in v Notranjskem LUO (osrednji del)
je treba praviloma že od začetka dodeliti večjo kvoto za odstrel (2 medveda ali več
na lovišče) tistim loviščem, na območju katerih v zadnjih letih nastaja večina
konfliktnih situacij med medvedi in ljudmi;
- v Kočevsko-Belokranjskem LUO (osrednji del) in v Notranjskem LUO (osrednji del)
se del kvote (8 medvedov v Kočevskem in 8 v Notranjskem LUO) ne razdeli
upravljavcem lovišč in lovišč s posebnim namenom, pač pa ostane rezerva za
izredne konfliktne dogodke in se aktivira v konkretni konfliktni situaciji;
- od skupne kvote za Novomeško in Posavsko LUO (robno območje) se v jesenskem
obdobju (do 31. decembra 2020) dodeli 1 medved do vključno 100 kg loviščem
Posavskega LUO. Če se v jesenskem obdobju odstrel v navedenih loviščih tega LUO
ne izvede, se v spomladanskem obdobju (od 1. januarja do 30. aprila 2020) tega
medveda lahko odstreli v loviščih Posavskega in Novomeškega LUO.
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV
K 1. členu
S 1. členom predloga zakona se spreminja 1. člen ZIOMVN, in sicer se obdobje, za
katero ZIOMVN določa obseg in pogoje interventnega selektivnega in omejenega
odvzema osebkov vrst rjavi medved (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
podaljša. ZIOMVN trenutno določa, da gre za obdobje do 30. septembra 2020,
predlog zakona pa obdobje podaljšuje do 30. aprila 2021, ko se konča lovna sezona
za medveda (za volka že 31. januarja) za tisto leto.
K 2. členu
Člen spreminja 5. člen ZIOMVN, ki ureja načrtovalsko obdobje odvzema in časovno
razporeditev odstrela. Skladno s spremembo 1. člena ZIOMVN, ki določa, da gre za
obdobje do 30. aprila 2021, se določi, da je načrtovalsko obdobje odvzema živali iz
narave od uveljavitve ZIOMVN (ohrani se dikcija »tega zakona« v osnovnem
predpisu) do 30. aprila 2021, pri čemer se odstrel za medvede izvaja od 1. oktobra
2020 do 30. aprila 2021, odstrel za volkove pa od 1. septembra 2020 do 31. januarja
2021.
K 3. členu
Spremembo četrtega odstavka 7. člena so spodbudile izkušnje lovcev, ki so podali
pripombe, da je v praksi ob posameznem odstrelu medveda mnogokrat težko oceniti,
ali masa posameznega medveda presega dopustno odstopanje od telesne mase
medveda v višini 20 %. Težava nastane zlasti ob koncu kvote, ko se ne da več
prerazporejati med težnostnimi kategorijami. Predlog zakona zato namesto
dopustnega odstopanja v višini 20 % ta odstotek zvišuje na največ 30-odstotno
dopustno odstopanje.
K 4. členu
4. člen predloga zakona spreminja besedilo 9. člena ZIOMVN, ker se je izvajanje
tega člena v praksi izkazalo kot težavno. Prvi odstavek tako ne določa več, da se pri
ponavljajoči se škodi odstrel volkov prednostno izvaja na pašnikih ali v njihovi
neposredni bližini, odstavek tudi ne vsebuje več definicije, kdaj se šteje, da je škoda
ponavljajoča, kar sta morala do sedaj potrditi Zavod za gozdove in Zavod za varstvo
narave. V praksi so se ti pogoji izkazali za prestroge, zato prvi odstavek po novem
določa, da se odstrel volkov prednostno izvaja na pašnikih ali v njihovi neposredni
bližini, kadar se škoda z napadi volkov ponovi manj kot en kilometer od prvega
škodnega dogodka. Na ta način je že iz samega besedila odstavka razvidno, v
katerih primerih se bo odstrel volkov prednostno izvajal na pašnikih ali v njihovi
neposredni bližini. Za prvim odstavkom predlog zakona dodaja nov drugi odstavek, ki
določa, da se lahko nemudoma odstreli več volkov oziroma po potrebi celoten trop,
če se kljub odstrelu posameznih volkov škoda še dodatno ponovi z napadi volkov
manj kot en kilometer od prvega škodnega dogodka. Ureditev se zgleduje po
najnovejši nemški ureditvi (glej 5. poglavje – Nemčija), trenutna ureditev pa je
neprimerna, saj se lahko na odločbo obeh zavodov čaka dlje časa, medtem pa se
napadi volkov na določenem območju stopnjujejo, kar nekatere kmete sili v
opuščanje kmetijske dejavnosti.
V novem četrtem odstavku je zdaj določena tudi kvota za odstrel volka, saj se Priloga
2 briše in ne nadomesti. Kvota za odstrel volkov je po novem 30 volkov. V zadnjih leti
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se je namreč populacija volkov precej namnožila in prejšnja kvota (odvzem 11
volkov) ne zadošča več za uravnavanje populacije. Med 2010 in 2013 je bilo
odstreljenih 30 volkov in 5 najdenih povoženih/ubitih. Po uradnih podatkih štetja se je
v tistem času v povprečju izvajal odstrel 10 volkov na leto oziroma približno 25 %
populacije. Leta 2010 je bilo po štetju 39 volkov, leta 2011 40 volkov in leta 2012 46
volkov., pri čemer so tu šteti le slovenski volkovi, volkovi ki si jih delimo s Hrvaško
tukaj niso šteti. Populacija je bila kljub 25 % odstrelu stabilna oziroma je rasla. Če
želimo populacijo uravnavati na način, da se populacija volkov pretirano ne poveča,
saj bi to pomenilo povečan konflikt s ljudmi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, bi bilo
treba vsako leto izvesti odstrel med 25 in 30 % populacije, saj je tolikšna tudi
nataliteta. Populacija volkov v Sloveniji je v sezoni 2018/2019 štela vsaj 100
osebkov2, zato odstrel 30 volkov ne bi predstavljal pretiranega posega v populacijo,
predvsem ob dejstvu, da je populacija v sezoni 2019/2020 že precej višja.
Peti (prejšnji četrti) odstavek 9. člena ZIOMVN se spreminja tako, da določa, da
prostorske omejitve ne veljajo za odstrel križancev med volkom in domačim psom. Za
zagotavljanje dolgoročnega varstva populacije volkov v Sloveniji je namreč treba
potrjene križance volk-pes iz populacije odstranjevati.
K 5. členu
Člen spreminja 14. člen ZIOMVN, ki določa globe za prekrške. 13. in 14. člen
ZIOMVN sta bila v besedilo dodana naknadno z amandmajem v zakonodajnem
postopku po opozorilu Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Višina glob,
določenih v 14. členu, je previsoka. Namen ZIOMVN je zagotoviti učinkovit in hiter
odvzem osebkov rjavega medveda in volka iz narave zaradi hitre rasti obeh
populacij. Zato nikakor ni smiselno, da ZIOMVN pristojnim, ki bodo izvajali odvzem,
to še dodatno otežuje in za prekrške določa višje globe, kot jih predvideva področni
zakon. Za prekrške lovcev, ki izvajajo odvzem, so v Zakonu o divjadi in lovstvu
(Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18)
predvidene globe v višini 420 do 1.200 eurov, ZIOMVN pa zanje določa globe od
1.000 do 3.000 eurov, kar je nesorazmerno. Člen zato globe znižuje na raven, ki je
ustrezna področnemu zakonu.
K 6. členu
Člen določa, da se dosedanja Priloga 1 nadomesti z novo prilogo, ki glede na
najnovejše dejansko stanje na terenu določa kvote odstrela za posamezna LUO.
Kvote iz dosedanjih prilog niso več primerne, ker so bile sprejete za določena
obdobja, kjer je deloma do odstrela tudi prišlo. Glede na to, da je Priloga 2 že
obsoletna in da je po novem v spremenjenem 9. členu določeno le celotno število za
odstrel volkov, se Priloga 2 v celoti črta.
K 7. členu
Predlog zakona je novela ZIOMVN, ki ureja interventne ukrepe o odvzemu osebkov
vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. Končni člen
ZIOMVN določa, da zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Glede na omenjeno in vremenske razmere v letošnji zimi bodo
kmetje svojo drobnico in druge pašne ter domače živali že kmalu spustili na pašnike,
2

Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017-2020, str. 26, dostopno na URL:
http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Volk_Spremljanje_varstvenega_stanja_volkov_v_Sloveniji_v_leti
h_2017-20_3.delno_final_01.pdf (14. 2. 2020).
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zato predlog zakona z namenom, da letos v nasprotju z lanskim letom pride do čim
manjše škode, določa začetek veljavnosti novele že naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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IV. BESEDILO ČLENOV IN PRILOG, KI SE SPREMINJAJO
1. člen
(vsebina)
Ta zakon v skladu z (b), (c) in (e) točko prvega odstavka 16. člena Direktive
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto
živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič
spremenjene z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi
nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158
z dne 10. 6. 2013, str. 193), z namenom zagotavljanja ugodnega stanja vrste,
varovanja življenja in zdravja ljudi, preprečitve resne škode na premoženju ter
ustrezne ravni sobivanja s človekom, določa obseg in pogoje interventnega
selektivnega in omejenega odvzema osebkov vrst rjavi medved (Ursus arctos) (v
nadaljnjem besedilu: medved) in volka (Canis lupus) iz narave do 30. septembra2020
ter spremljanje odvzema in vodenje evidenc odvzetih živali iz narave.
5. člen
(načrtovalsko obdobje odvzema in časovna razporeditev odstrela)
(1) Načrtovalsko obdobje odvzema živali iz narave je od uveljavitve tega
zakona do 30. septembra 2020.
-

(2) Odstrel se izvaja v naslednjih obdobjih:
za medvede: od uveljavitve tega zakona do 30. aprila 2020 ter
za volkove: od uveljavitve tega zakona do 31. januarja 2020 in od 1. do 30.
septembra 2020.
7. člen
(struktura odstrela medvedov)

(1) Območja življenjskega prostora medveda so osrednje, robno in
prehodno območje ter območje izjemne prisotnosti, kot jih opredeljuje strategija, ki
ureja upravljanje z rjavim medvedom v Sloveniji.
(2) Na osrednjem območju življenjskega prostora medveda se lahko izvede
odstrel v:
I. težnostni kategoriji do vključno 100 kg bruto telesne mase v višini najmanj
75 % od celotnega odstrela medvedov;
II. težnostni kategoriji nad 100 do vključno 150 kg bruto telesne mase v višini
največ 15 % od celotnega odstrela medvedov;
III. težnostni kategoriji nad 150 kg bruto telesne mase v višini največ 10 % od
celotnega odstrela medvedov.
(3) Na robnem območju življenjskega prostora medveda se načrtuje
pretežno odstrel medvedov I. težnostne kategorije iz prve alineje prejšnjega
odstavka.
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(4) Ob posameznem odstrelu medveda je dopustno odstopanje za največ
20 % telesne mase medveda.
(5) Ob odstrelu medveda v posamezni težnostni kategoriji iz drugega
odstavka tega člena zavod o tem obvesti upravljavce lovišč znotraj LUO na območju
odvzema.
9. člen
(pogoji za odstrel volka)
(1) Pri ponavljajoči se škodi se odstrel volkov prednostno izvaja na pašnikih
ali v njihovi neposredni bližini. Šteje se, da je škoda ponavljajoča, kar morata z
mnenjem predhodno potrditi zavod in Zavod za varstvo narave, kadar:
- se škoda kljub zaščiti ponavlja pogosteje, razen če zaščita ni izvedljiva, kar potrdi
krajevno pristojna javna kmetijsko svetovalna služba z mnenjem,
- so med posameznimi škodnimi dogodki kratka časovna obdobja (največ štirih
tednov),
- med posameznimi škodnimi dogodki znotraj posameznega lovsko upravljalskega
območja iz Priloge 2 tega zakona obstaja določena prostorska povezava in
- če je iz okoliščin škodnih dogodkov mogoče sklepati, da so dogodki posledica
naučenega obnašanja volka.
(2) V primeru, ko je očitno, da volkulja vodi mladiče, poležene v istem letu,
se odstrel volkulje ne izvaja. Pri odstrelu volkov se prednostno odstrelijo manjše živali
v tropu.
(3) Kadar število odvzetih odraslih volkov (osebkov, starih dve leti ali več)
doseže 45 % predvidenega odvzema volkov iz Priloge 2 tega zakona, se odstrel ne
izvaja več.
(4) Zaradi varovanja strukture tropov volkov na osrednjem območju
življenjskega prostora volka se v loviščih s posebnim namenom (Medved, Žitna Gora,
Snežnik, Kočevska Reka, Jelen, Ljubljanski vrh) odstrel volkov ne načrtuje. Ne glede
na prejšnji stavek je v lovišču s posebnim namenom Jelen dovoljen odvzem osebkov
v tropu, ki so križanci med volkom in domačim psom.
(5) Smrtnost volka zaradi usmrtitve ranjene živali zaradi prometne nesreče
se klasificira kot izguba. Taki primeri se obravnavajo kot etično načelo iskanja in
preprečitve mučenja ranjene živali, za katere ni treba pridobiti dovoljenja ministrstva,
pristojnega za ohranjanje narave.
(6) Pri odstrelu volkov je dovoljena uporaba umetnih virov svetlobe.
14. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, če se pravna oseba po predpisu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za
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srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 20.000 do 60.000 eurov, če kot
izvajalec odvzema po tem zakonu ne upošteva obsega in prostorske razporeditve
odvzema iz narave (4. člen tega zakona) in načrta podrobnejše prostorske
razporeditve odstrela živali po posameznih loviščih (10. člen tega zakona).
(2) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost.
(3) Z globo od 2.500 eurov do 7.000 eurov se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali v
samoupravni lokalni skupnosti.
(4) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena posameznik.
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Priloga 1: Predviden odvzem medveda (Ursus arctos) iz narave
V načrtovalskem obdobju je predviden odvzem 200 medvedov iz narave, od tega 175
medvedov z odstrelom in 25 zaradi izgub (povoz in druge oblike smrtnosti).
I. Obseg, prostorska razporeditev in težnostna kategorija odstrela medveda
1. Na osrednjem območju življenjskega prostora medveda se odstreli 150
medvedov v naslednjih LUO:
-

v delu Kočevsko-Belokranjskega LUO z lovišči Loka pri Črnomlju, Sinji
vrh, Črnomelj, Banja Loka-Kostel, Kočevje, Mala gora, Struge na
Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, Lazina, Velike Poljane, Loški
Potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš,
Dobrepolje, Suha krajina in Taborska jama ter lovišča s posebnim namenom
Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna gora

-

v delu Novomeškega LUO, ki obsega lovišča Plešivica - Žužemberk (desni
breg reke Krke):

-

-

Težnostna
kategorija

Do 100 kg

Število
medvedov

48

Od 100 do 150
kg
11

Nad 150 kg

Skupaj

6

65

v delu Notranjskega LUO z lovišči Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo,
Rakek, Žilce, Lož-Stari trg, Iga vas, Babno Polje, Gornje jezero, Kozlek,
Trnovo, Mokrc, Rakitna, Tabor Zagorje, Prestranek, Javornik-Postojna,
Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, Rakovnik-Škofljica in Tomišelj ter lovišča s
posebnim namenom Jelen in Ljubljanski vrh:
Težnostna
kategorija

Do 100 kg

Število
medvedov

55

Od 100 do 150
kg
13

Nad 150 kg

Skupaj

7

75

v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste
Ljubljana-Razdrto, ki obsega lovišča Planina, Hrenovice, Bukovje, Črna
jama, Idrija, Javornik, Krekovše, Col, Kozje stena, Nanos, Trebuša, Logatec,
Hotedršica, Trnovski gozd in Vrhnika - del lovišča južno od železniške proge
Ljubljana-Postojna:
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Težnostna
kategorija

Do 100 kg

Število
medvedov

7

Od 100 do 150
kg
2

Nad 150 kg

Skupaj

1

10

2.

Na robnem območju življenjskega prostora medveda se odstreli 20
medvedov v naslednjih LUO:

-

v delu Kočevsko-Belokranjskega LUO, ki obsega lovišča Suhor, Metlika,
Gradac, Adlešiči, Vinica, Smuk-Semič, Krka in Grosuplje:

-

-

-

Težnostna
kategorija

Do 100 kg

Število
medvedov

3

Od 100 do 150
kg
2

Nad 150 kg

Skupaj

1

6

v delu Novomeškega LUO, ki obsega lovišča Plešivica-Žužemberk - levi
breg reke Krke, Toplice, Padež, Novo mesto, Dobrnič, Brusnice, Orehovica,
Šentjernej, Gorjanci, Trebnje - južno od avtoceste Ljubljana-Obrežje, Veliki
Gaber - južno od avtoceste Ljubljana-Obrežje, Velika Loka - južno od
avtoceste Ljubljana-Obrežje in Mirna peč - južno od avtoceste LjubljanaObrežje
v delu Posavskega LUO, ki obsega lovišča Kostanjevica na Krki, Podbočje,
Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi in Mokrice:
Težnostna
kategorija

Do 100 kg

Število
medvedov

3

Od 100 do 150
kg
1

Nad 150 kg

Skupaj

1

5

v delu Zasavskega LUO, ki obsega lovišča Višnja Gora, Ivančna Gorica in
Šentvid pri Stični, in sicer vsa južno od avtoceste Ljubljana-Obrežje:
Težnostna
kategorija

Do 100 kg

Število
medvedov

1

Od 100 do 150
kg
1
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Nad 150 kg

Skupaj

0

2

-

v delu Primorskega LUO, ki obsega lovišča Senožeče, Timav-Vreme,
Slavnik- Materija, Žabnik-Obrov, Podgorje, Videž-Kozina, Gaberk-Divača,
Vrhe-Vrabče, Raša- Štorje, Bukovca, Brkini, Prem in Gradišče-Košana

-

v delu Notranjskega LUO, ki obsega lovišče Zemon:
Težnostna
kategorija

Do 100 kg

Število
medvedov

2

Od 100 do 150
kg
2

Nad 150 kg

Skupaj

1

5

-

v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste
Ljubljana- Razdrto, ki obsega lovišča Dole nad Idrijo, Jelenk, Kanal (levi breg
Soče), Čaven, Čepovan, Gorica, Grgar, Hubelj, Lijak, Most na Soči, Anhovo
(levi breg Soče), Vipava, Vojkovo in Rovte

-

v delu Triglavskega LUO, ki obsega lovišča Otavnik, Planota in Porezen:
Težnostna
kategorija

Do 100 kg

Število
medvedov

1

Od 100 do 150
kg
1

Nad 150 kg

Skupaj

0

2

3.

Na območju izjemne prisotnosti medveda se lahko odstrelijo 3 medvedi
in na prehodnem območju 2 medveda v naslednjih LUO in težnostnih
kategorijah:

-

v delu Zasavskega LUO, severno od avtoceste Ljubljana-Obrežje, ki
obsega lovišča Višnja Gora, Ivančna Gorica, Šentvid pri Stični, Dole pri Litiji,
Radeče, Polšnik, Podkum in Dobovec

-

v delu Novomeškega LUO, severno od avtoceste Ljubljana-Obrežje, ki
obsega lovišča Mokronog, Šentrupert, Trebelno, Tržišče, Šentjanž, Škocjan,
Mirna, Otočec, Trebnje (severno od avtoceste Ljubljana-Obrežje)

-

v delu Posavskega LUO, ki obsega lovišča Loka pri Zidanem Mostu,
Boštanj, Studenec-Veliki Trn, Bučka:
Težnostna
kategorija
Število
osebkov

Brez omejitve
3
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-

v delu Triglavskega LUO, ki obsega lovišča Podbrdo, Ljubinj, Tolmin,
Smast, Drežnica, Kobarid, Volče, Bovec, Soča, Čezsoča, Log pod
Mangartom in lovišči s posebnim namenom Prodi - Razor in LPN Triglav

-

v delu Gorenjskega LUO, ki obsega lovišča Stara Fužina, Nomenj Gorjuše,
Bohinjska Bistrica, Sorica, Železniki, Sovodenj, Bled (del lovišča, ki sega na
plato Jelovice), Jelovica (del lovišča, ki sega na plato Jelovice), Kropa (del
lovišča, ki sega na plato Jelovice), Selca (del lovišča, ki sega na plato
Jelovice) in Jošt-Kranj (del lovišča, ki sega na plato Jelovice) ter lovišče s
posebnim namenom Kozorog Kamnik (revirja Veža in Logarska dolina)

-

v delu Kamniško-Savinjskega LUO, ki obsega lovišča Solčava, Luče,
Ljubno, Gornji grad, Stahovica, Sela pri Kamniku, Motnik-Špitalič, TrojaneOžbolt in Lukovica ter

-

v delu Zasavskega LUO, ki obsega lovišča Moravče, Vače, Mlinše, Vače,
Kresnice, Laze, Litija, Šmartno pri Litiji, Višnja gora (severno od avtoceste
Ljubljana-Obrežje), Ivančna gorica (severno od avtoceste Ljubljana-Obrežje)
in Šentvid pri Stični (severno od avtoceste Ljubljana-Obrežje):
Težnostna
kategorija
Število
osebkov

Brez omejitve
2

Odstrel iz te točke se izvede le v primeru ponavljajočih se škodnih dogodkov ali
drugih večjih konfliktov z ljudmi.
II. Dodatni pogoji in usmeritve

-

-

-

-

V obdobju do 30. aprila 2020 se lahko izvede odstrel do 200 medvedov, pri
čemer se pri razdelitvi odstrela po LUO upoštevajo naslednje usmeritve:
v Kočevsko-Belokranjskem LUO (osrednji del) in Notranjskem LUO (osrednji
del) je treba praviloma že od začetka dodeliti večjo kvoto za odstrel (2
medveda ali več na lovišče) loviščem, na območju katerih v zadnjih letih
nastaja večina konfliktnih situacij med medvedi in ljudmi;
v Kočevsko-Belokranjskem LUO (osrednji del) in Notranjskem LUO (osrednji
del) se del kvote (7 medvedov v Kočevskem in 5 v Notranjskem LUO, v
težnostni kategoriji sorazmerno v enakem deležu kot je osnovni razdelilnik) ne
razdeli upravljavcem lovišč in lovišč s posebnim namenom, pač pa ostane
rezerva za izredne konfliktne dogodke in se aktivira v konkretni konfliktni
situaciji;
od skupne kvote za Novomeško in Posavsko LUO (robno območje) se v
jesenskem obdobju (do 31. decembra 2020) dodeli 1 medved do 100 kg
loviščem Posavskega LUO. Če se v jesenskem obdobju odstrel v navedenih
loviščih tega LUO ne izvede, se v spomladanskem obdobju (od 1. januarja do
30. aprila 2020) tega medveda lahko odstreli v loviščih Posavskega in
Novomeškega LUO;
od skupne kvote za Primorsko LUO (robno območje) se v jesenskem obdobju
(do 31. decembra 2019) dodeli 1 medved do 100 kg lovišču Zemon (ki je del
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Notranjskega LUO). Če se v jesenskem obdobju odstrel v navedenem lovišču
ne izvede, se v spomladanskem obdobju (od 1. januarja do 30. aprila 2020)
tega medveda lahko odstreli v loviščih Primorskega LUO, ki izpolnjujejo
pogoje za odstrel.

29

Priloga 2: Predviden odvzem volka (Canis lupus) iz narave
I. Obseg in prostorska razporeditev odvzema
V življenjskem prostoru volka je predviden odvzem desetih volkov v naslednjih LUO:
-

3 volkovi: Kočevsko-Belokranjsko LUO in Novomeško LUO skupaj
- v Kočevsko-Belokranjskem LUO v vseh loviščih v upravljanju lovskih
družin:
Loka pri Črnomlju, Vinica, Sinji vrh, Črnomelj, Adlešiči, Banja LokaKostel, Kočevje, Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica,
Velike Lašče, Gradac, Suhor, Lazina, Velike Poljane, Loški Potok,
Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš, SmukSemič, Metlika, Dobrepolje, Grosuplje, Suha krajina, Krka in Taborska
jama;
- v Novomeškem LUO v vseh loviščih v upravljanju lovskih družin:
Mirna Peč, Novo mesto, Otočec, Padež, Šentjernej, Plešivica, Toplice,
Orehovica, Brusnice, Gorjanci, Mokronog, Mirna, Trebelno, Veliki Gaber,
Dobrnič, Trebnje, Velika Loka, Tržišče, Škocjan, Šentrupert in Šentjanž.

-

3 volkovi: Notranjsko LUO
- v vseh loviščih v upravljanju lovskih družin:
Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, Lož-Stari trg, Iga
vas, Babno Polje, Gornje jezero, Kozlek, Zemon, Trnovo, Mokrc,
Brezovica, Rakitna, Tabor Zagorje, Prestranek, Javornik-Postojna,
Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, Rakovnik-Škofljica in Tomišelj.

-

2 volka: Zahodno visoko kraško LUO
- v vseh loviščih v upravljanju lovskih družin:
Logatec, Hotedršica, Rovte, Vrhnika, Col, Hubelj, Idrija, Krekovše, Kozje
stena, Jelenk, Javornik, Dole nad Idrijo, Gorica, Grgar, Sabotin, Planina,
Črna jama, Bukovje, Most na Soči, Trebuša, Čepovan, Kanal, Anhovo,
Dobrovo, Trnovski gozd, Vipava, Nanos, Lijak, Čaven, Vojkovo in
Hrenovice.

-

2 volka: Primorsko LUO
- v vseh loviščih v upravljanju lovskih družin:
Prem, Bukovca, Brkini, Izola, Trstelj-Kostanjevica, Fajti hrib, Strunjan,
Jezero- Komen, Dolce-Komen, Raša-Štorje, Tabor-Sežana, ŽabnikObrov, Kras- Dutovlje, Vrhe-Vrabče, Videž-Kozina, Slavnik-Materija,
Štanjel, Gaberk-Divača, Timav-Vreme, Senožeče, Kojnik-Podgorje,
Rižana, Dekani, Istra-Gračišče, Marezige, Koper, Šmarje, GradiščeKošana, Brje-Erzelj in Tabor-Dornberk.

II. Dodatne usmeritve
Odstrel volkov iz I. točke te priloge se v LUO prednostno opravi tam, kjer je največ
primerov škodnih dogodkov, ki jih povzročijo volkovi.
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Dva volka, predvidena za odstrel (eden v Kočevsko-Belokranjskem in eden v
Notranjskem LUO), lahko upravljavci lovišč odstrelijo šele septembra 2020, če
predvideni odvzem v tem obdobju ni izpolnjen.
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