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Projekt SloWolf 

Glavni cilj: izboljšati sobivanje volka in človeka. 

Trajanje: 1.1.2010 – 31.12.2013, 4 leta 

Financiranje EU skozi finančni mehanizem LIFE+ (70,92 %) in ob podpori naših 
Ministrstva za okolje in prostor RS (15,72 %) ter Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS (7,86 %). 

Koordinator in partnerji projekta: Univerza v Ljubljani, Zavod za gozdove 
Slovenije in Društvo za raziskovanje, ohranjanje in trajnostni razvoj Dinaridov 
– Dinaricum. 



Projektno območje 



Glavni cilji in aktivnosti projekta 

Multidisciplinaren pristop h kompleksnemu problemu – obravnava tako 
biološke kot sociološke in ekonomske vidike varstva volkov. 
 
Glavne aktivnosti projekta so spremljanje populacije volka, aktivno 
vključevanje interesnih skupin v upravljanje z volkom in njegovim naravnim 
plenom, reševanje problematike škod na drobnici, informiranje javnosti in 
izobraževanje. 



Spremljanje populacije volka 

 Zbiranje podatkov o prostorskih in demografskih značilnostih 
populacije volkov v Sloveniji 
 Popis tropov in legel, GPS-GSM telemetrija, analiza 

predacije naravnega plena, analiza plenjenja domačih živali 

 Histopatološki pregledi trupel volkov: spremljanje 
zdravstvenega statusa populacije volkov 

 Varstvena genetika volka 
 Individualna genotipizacija volkov, izdelava modelov „ulova-

ponovnega ulova“ za oceno velikosti populacije volkov, 
sledenje migracij in disperzije v in iz Slovenije, analiza vzorcev 
iz škodnih primerov  

 Izdelava odprtega internetnega portala o volkovih  



Reševanje problematike škod na drobnici 

1. Analiza škod od volkov v Sloveniji in priporočila za ukrepe, ki 
preprečujejo volkovom dostop do domačih živali. 
 

2. Pregled in ekonomska analiza obstoječih sistemov varovanja 
domačih živali pred napadi volkov v kmetijstvu. Izdelava 
priporočil za primer dobre prakse varovanja pred napadi volkov.  
 

3. Izboljšanje sistema ocenjevanja škod od volkov in izobraževanje 
pooblaščencev ZGS za ocenjevanje škode od zav. živ. vrst. 
 

4. Primeri dobre prakse varovanja drobnice pred napadi volkov – 
uporaba psov, ustrezne električne ograje in zapiranje v nočne 
ograde. Spremljanje učinkovitosti uporabljenih zaščitnih metod.  
 

5. Izobraževanje kmetijskih svetovalcev o učinkovitih sistemih 
varovanja domačih živali pred napadi volkov. 
 



Informiranje javnosti in izobraževanje 

1. Projektna internetna stran: www.volkovi.si. 
 

2. Obveščanje medijev o rezultatih projekta.   
 

3. Izdelava komunikacijskega izobraževalnega materiala: brošura o 
volku, 27-minutni film o projektu in volku v Sloveniji, poster, majice 
in projektno glasilo.   
 

4. Izobraževalni material o volku za srednješolce in seminarji za 
srednješolske učitelje. 
 

5. Izdelava brošure o zaščitnih metodah varovanja domačih živali 
pred napadi volkov (električne ograje, psi, nočne ograde). 
 

6. Serija predavanj o volku za lovce. 
 



Izobljšanje upravljanja z volkom in njihovim 

naravnim plenom ter sobivanja z ljudmi 

 
 Analize odnosa širše javnosti, lovcev in rejcev drobnice do 

volka. Na podlagi rezultatov izdelava strategije zmanjševanja 
konfliktov med volkom in njimi.  
 

 Ocena naravne plenske baze volka v Sloveniji in priprava 
priporočil za izboljšanje upravljanja s prostoživečimi parklarji. 
Vključevanje lovcev kot interesno skupino na delavnicah. 
 

 Priprava akcijskega načrta preko facilitiranih delavnic s 
predstavniki interesnih skupin.  

 
 
 
 
 
 
 



Več na: 

www.volkovi.si 



Danes: 

PREDAVANJA: 
Miha Krofel - Volk v Sloveniji (15 min) 
Andrej Andoljšek - Stališča KGZS glede problematike škod (15 

min) 
Julijana Lebez-Lozej - Prenova predpisov, ki urejajo problematiko 

škod (15 min) 
Rok Černe - Analiza škod (20 min) 
Miha Krofel - Volk - zakaj in kako napada? (15 min) 
Matej Vidrih - Uporaba elektroograj pri preprečevanju škod (40 

min) 
Mojca Emeršič in Karmen Zahariaš - Uporaba pastirskih psov v 

preprečevanju škod (40 min) 
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