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Pojmi 

Prostoživeče živali - živali, ki živijo prosto v naravi, sestavlja jih cel 

cikel in spekter živalskih vrst v nekem ekosistemu (RJAVI MEDVED!!!). 
 

Divjad – pravni pojem, ki ga uvaja predmetni lovski zakon, to so tiste 

vrste, ki se lovijo in so tudi predmet lovskega načrtovanja. 
 

Upravljanje z divjadjo - pomeni kompleksno urejanje in usmerjanje 

populacij divjadi v okviru države, lovsko upravljavskega območja in 

lovišča/LPN za zagotavljanje ekološke, socialne in gospodarske 

funkcije divjadi ter njenega življenjskega prostora.  

 

Osnovno načelo ali vodilo pri upravljanju - gospodarjenju z divjadjo je, 

da moramo pri tem divjad obravnavati kot neločljivi del narave z 

vsemi živimi in neživimi dejavniki. Lovstvo pa kot eno izmed mnogih 

človekovih dejavnosti, ki mora biti pomembnosti v družbi primerno 

vrednoteno. Lovstvo ni samo fizično izvajanje lova! 



Upravljanje/trajnostno gospodarjenje z divjadjo oz. izkoriščanje 

tega naravnega vira je v Sloveniji iz upravnega (državnega) 

vidika urejeno na sledeč način: 
 

 Ustava RS med drugim določa, da država skrbi za ohranjanje 

naravnega bogastva ter da z zakonom predpiše pogoje, pod 

katerimi se le ta smejo izkoriščati. Tudi gozd in divjad sta 

naravni bogastvi. 
 

SPLOŠNI/KROVNI ZAKON, KI UREJA PODROČJE: 

 Zakon o varstvu okolja, ki živalski svet definira kot del okolja 

in kot naravno bogastvo. Divjad določi kot lastnino države 

(163. člen). 
 

TEMELJNI/SPECIALNI ZAKON, KI UREJA PODROČJE : 

 Zakon o divjadi in lovstvu, ki ureja upravljanje z divjadjo in 

sonaravno izkoriščanje tega naravnega bogastva. 

Divjad in lovstvo (zakonodajne osnove) 



PREDPISI DRUGIH PODROČIJ, KI VPLIVAJO: 

 Zakon o gozdovih, ki ureja gospodarjenje z gozdovi in 

sonaravno izkoriščanje tega naravnega bogastva. 
 

 Zakon o društvih, ki ureja notranje delovanje lovskih družin – 

nepoklicnega stebra lovstva v Sloveniji, ki so po organizacijski 

obliki društva. 
 

 Zakon o ohranjanju narave ureja ohranjanje naravnih vrednot 

in biotske raznovrstnosti. Med drugim ustanavlja ZRSVN - 

Zavod RS za varstvo narave. 
 

 Zakon o zaščiti živali ureja splošno področje (humanega) 

ravnanja z živalmi. 
 

 Zakon o orožju ureja področje uporabe (lovskega) orožja od 

pridobitve dovoljenj, nabave in uporabe. 



Ključni subjekti v lovstvu v Sloveniji 

MKGP 

 ZGS 

 Lovske organizacije: 

 Upravljavci lovišč oz. LPN 

 OZUL 

 Souporabniki prostora (KGZS, ZRSVN, lokalne skupnosti, 
drugi…) 

 IRSKGLR - Lovska inšpekcija 
 

Ključna razdelitev pristojnosti: 

Načrtovanje – Zavod za gozdove Slovenije 

Izvedba (+ sodelovanje pri načrtovanju) – upravljavci lovišč in 
lovišč s posebnim namenom 

Kontrola – Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo -  “lovska inšpekcija” 

 



Organizacija lovstva v Sloveniji  

 Ca. 22.000 lovcev (≈ 1 % prebivalstva v SLO) 

 417 LD (411 lovišč), povprečje ca. 5.000 ha površine, 

povprečje okoli 50 lovcev / 1 LD, nepoklicno-društveno 

lovstvo 

 12 LPN vključenih v pravne osebe – javne zavode (10 v ZGS, 

1 TNP, 1 PSVRS Brdo), poklicno osebje – poklicno lovstvo 

 15 območnih združenj upravljavcev lovišč in LPN (subjekt – 

lovska organizacija - OZUL) za 15 Lovsko upravljavskih 

območij (teritorialna enota - LUO) 



Lovske organizacije v Sloveniji 

Lovska zveza Slovenije (LZS) – zveza vseh lovskih družin 

Lovske družine (LD) 

 

Območno združenje upravljavcev lovišč (OZUL) – vse lovske  

organizacije v lovsko upravljavskem območju (LUO) 

 

Lovišča s posebnim namenom (LPN) 

Javni zavodi (ZGS, TNP, JPS Vlade RS Brdo) 





 Divjad je lastnina države po ZVO. 
 

 Lovska pravica ni vezana na lastništvo zemljišča, članstvo v LD 

(društva) je prostovoljno, dostopno vsakomur. 
 

 Izdelava 3 vrst načrtov za prostoživeče živalske vrste, ki imajo 

status divjadi (18 + 6). 
 

 Slovenija je upravno za trajnostno upravljanje z divjadjo 

(načrtovanje) razdeljena na regije - lovsko upravljavska 

območja – LUO (15).  
 

 Lovsko upravljavske območja se nadalje delijo na lovišča in 

lovišča s posebnim namenom. Oblikovanih je 411 lovišč in 12 

LPN. 
 

 Lovišča se na podlagi 10. člena Zakona o divjadi in lovstvu 

delijo na lovne in nelovne površine.  

Osnovni principi trajnostnega upravljanja z divjadjo 



 Nelovne površine so naselja, parki, pokopališča, ustrezno 

ograjeni objekti, ceste, zavarovana območja…  
 

 Lovi se samo na lovnih površinah, na nelovnih so posegi le 

izredni – s posebnimi dovoljenji! 
 

 Uporaba t.i. kontrolne metode pri upravljanju, divjadi se v 

Sloveniji praviloma ne prešteva. 
 

 Zainteresiranost države za upravljanje s svojo lastnino. 

Sprejem zakonodaje in ustanovitev poklicne službe (Zavod za 

gozdove Slovenije - ZGS), ki državo zastopa v procesu 

upravljanja z lastnino – načrtovanju njenega razvoja. 
 

 Podelitev upravljavskih pravic na njeni lastnini: 

 LD kot koncesionarji (koncesije sklenjene z državo kot 

koncendentom leta 2009 za 20 let) 

 LPN (upravljanje podeljeno z Uredbo) 



Načrti v lovstvu 



Koncesijske pogodbe za LD – ključna določila 







Ključna sporočila pri turizmu v lovstvu  

– povezava z medvedom 

 Krmljenje divjadi in velikih zveri je predpisano z načrti (lokacije 

in ostalo), sicer je prepovedano! 
 

 Lovske organizacije – koncesionarji in LPN imajo na svojem 

celotnem ozemlju suvereno pravico upravljanja z divjadjo in 

prek podeljenih javnih nalog tudi z nekaterimi zavarovanimi 

živalskimi vrstami! 
 

 Turizem je gospodarska panoga, katere cilj je tudi ustvarjanje 

prihodka – tudi v lovstvu! 
 

 Nujna je sinergija in sodelovanje lovskih organizacij ter ostalih 

subjektov (turističnih organizacij, lokalnih skupnosti, 

posameznikov in drugih…) pri nepotrošni rabi medvedov v 

turizmu, sicer učinkov ne bo, bodo pa prepiri in navidezno 

ugotavljanje pristojnosti! 





Hvala za pozornost! 

? 


