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54. Člen (4.odstavek): za škodo, ki jo povzročijo 

zavarovane vrste prostoţivečih sesalcev in ptic, kot 

jih opredeljuje zakon, ki ureja ohranjanje narave, 

odgovarja Republika Slovenija, ne glede na krivdo 

(objektivna odgovornost) 

 



58.Člen ZOD ( uveljavljanje odškodnin od RS) 

•1. Škodo, za katero je odgovorna Republika Slovenija, prijavi 
oškodovanec v roku treh dni s pisno prijavo pooblaščencu, ki ga 
minister določi z odločbo. 

 

•2.Če se oškodovanec in pooblaščenec v osmih dneh po pisni prijavi 
škode na podlagi ogleda ne sporazumeta o višini odškodnine, pošlje 
oškodovanec pisno prijavo škode ministrstvu. 

 

•3.  Oškodovanec, ki se ne strinja z odločitvijo ministrstva, lahko s toţbo 
zahteva, da o odškodnini odloči pristojno sodišče. Tožbo mora vloţiti 
najkasneje v treh letih od dneva, ko je škoda nastala. Sodišče toţbo 
zavrţe, če oškodovanec ni vloţil pisne prijave v skladu s prvim in 
drugim odstavkom tega člena. 

 



Uveljavljanje odškodnin za škodo 

povzročeno po zavarovanih 

vrstah 

Oškodovanec ugotovi škodo 

Pisna prijava pooblaščencu( Zavod za gozdove) 

V roku 3 dni od ugotovitve škode 

Ogled in določitev višine odškodnine – sporazum 

V roku 8 dni od prijave škode 

Nestrinjanje z  višino odškodnine Strinjanje z višino odškodnine 

Pisna prijava na MOP 

Odločitev MOP o višini odškodnine 

Sklenitev sporazuma o višini odškodnine 

Odločitev MOP o višini odškodnine 

Izplačilo odškodnine Strinjanje z višino odškodnine Nestrinjanje z višino odškodnine 

Izplačilo odškodnine Toţba v roku 3 let od nastanka škode 



Uredba o določitvi divjadi 

 in lovnih dob (2004) 

 

 

 

- velike zveri niso več divjad 



Uredba o zavarovanih 

prostoţivečih ţivalskih vrstah 

           ( 2004) 

 
 

 

 

pristojnost Ministrstva za okolje in prostor 



- Pravilniki o odvzemu rjavega medveda  in 

volka iz narave 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pravilnik 

o primernih načinih varovanja premoţenja  

 

in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje  

 

škode na premoţenju 

(na podlagi 53. čl. Zakona o divjadi in lovstvu) 

 
 



  -Kaj je dober gospodar 
   dober gospodar je tisti, ki svoje premoţenje zaščiti na primeren način, 
glede na objektivno moţnost nastanka škode na njem ter ravna v skladu s 
predpisi s področja ohranjanja narave, kmetijstva, gozdov, divjadi in 
lovstva, zaščite ţivali ter obligacijskih razmerij;  
 

-Objektivno pričakovan nastanek škode 

         V zadnjih treh letih najmanj dvakrat prišlo do nastopa škodnega dogodka 

-Odvračanje 

         Človek, ţival, odvračala 

-Odvračala 

         Mehanična, svetlobna, zvočna, kemična,… 

-Ukrepi za preprečitev nadaljnje škode 

       Odvračanje in ograjevanje z zahtevnejšo tehnično izvedbo 
 



 

 

Primerni načini varovanja 

Bober  Odvračanje Uporaba elektronskih 

odganjalcev 

Volk Ograjevanje* Elektroograja z več kot 

eno ţico… 

Ris Ograjevanje* Elektroograja z več kot 

eno ţico…. 

Rjavi medved Ograjevanje* elektroograja z več kot 

eno ţico 

Odvračanje Elektroograja ali drogovi 

za preprečevanje izvleke 

panjev ali dvignjen na 

nivo panjev 

Škorec Odvračanje Uporaba zaščitnih mreţ 



Vrste ukrepov za preprečitev nadaljnje škode 

Volk, ris, medved ograjevanje Elektroograja s 5-7 ţicami ali 

farmsko pletivo z ojačitvijo 

odvračanje S pastirskim psom 

Krokar, škorec,.. Odvračanje sistem za odvračanje*** 



  









 

 

 

V zadnjih 3 letih pokončali preko 4000 kosov drobnice 



S ČIM NISMO ZADOVOLJNI PRI UPRAVLJANJU  

Z ZAVAROVANIMI VRSTAMI? ALI SMO 

ZADOVOLJNI? 

 

KOLIKO LOKALNO PREBIVALSTVO LAHKO 

VPLIVA  

NA UPRAVLJANJE? 

 

ALI JE  USREZNO SPREJEMANJE ODLOČITEV  

GLEDE IZREDNEGA ODSTRELA? 

 

KAKO IZBOLJŠATI ODNOS ČLOVEK –  

ZAVAROVANA ŢIVAL? 

 

 



SOBIVANJE JE NUJNO 

VZPOSTAVITEV PRIMERNEGA 

RAVNOVESJA JE NUJNA 





 

 

HVALA ZA POZORNOST 


