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• ZAKONODAJA

• LOVSKO UPRAVLJAVSKI NAČRTI

• IZREDNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE 
ŠTEVILČNOSTI DIVJIH PRAŠIČEV



ZAKONODAJA:

• Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 
120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18)

• Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob (Uradni 
list RS, št. 101/04 in 81/14)

• Resolucija o nacionalnem gozdnem programu 
(Uradni list RS, št. 111/07)



ZAKON O DIVJADI IN LOVSTVU:

• divjad je državna lastnina (ZVO)

• z divjadjo upravlja Republika Slovenija

• trajnostno gospodarjenje z divjadjo lahko 
Republika Slovenija prenese na usposobljeno 
pravno osebo kot lovsko pravico

• divjad uplenjena v skladu ZDLov postane 

last upravljavca lovišča oz. upravljavca LPN



UREDBA O DOLOČITVI DIVJADI IN LOVNIH DOB:

• DIVJI PRAŠIČ (Sus scrofa L.):

- merjasec: od 1. januarja do 31. decembra

- svinja: od 1. julija do 31. januarja

- ozimci in lanščaki obeh spolov: 

od 1. januarja do 31. decembra



GOZDNOGOSPODARSKI IN LOVSKO UPRAVLJAVSKI NAČRTI 
OBMOČIJ 2011-2020:

• Ocena stanja populacij prostoživečih živali in 
njihovega okolja

• Analiza preteklega upravljanja z divjadjo

• Glavni problemi pri upravljanju s prostoživečimi 
živalmi

• Cilji za upravljanje s prostoživečimi živalmi

• Usmeritve za upravljanje s prostoživ. živalmi.



LOVSKO UPRAVLJAVSKI NAČRTI:

• Evidenčna knjiga o odstrelu in izgubah velike in male 
divjadi 



LOVSKO UPRAVLJAVSKI NAČRTI:



Slika: Odvzem divjih prašičev v Republiki Sloveniji v letu 2017 (Vir: OSLIS)



Vir: ZGS



LOVSKO UPRAVLJAVSKI NAČRTI:

• do 31. januarja tekočega leta se opraviti pregled 
odstrela in izgub divjadi v loviščih za preteklo 
koledarsko leto

• cela spodnja čeljust ( levo spodnjo čeljustnico skupaj z 
vsemi (tudi desnimi) sekalci; leva čeljustnica je lahko v 
zadnjem delu odrezana, in sicer za zadnjim izraslim 
meljakom. Predložiti je treba tudi morebitno trofejo 
(čekani in brusilci).



LOVSKO UPRAVLJAVSKI NAČRTI:

• osnutek LUN LUO pripravi krajevno pristojen odsek 
za lovstvo na OE ZGS

usklajevanje z OZUL

določi strokovni svet OE ZGS

objavi na spletu

javna predstavitev (do 1. aprila)



LOVSKO UPRAVLJAVSKI NAČRTI:

predlog LUN LUO sprejme svet OE ZGS (do 5. aprila)

do 10. aprila predloži v sprejem na MKGP

minister sprejme LUN LUO

OE ZGS pripravijo LUN lovišč

upravljavec lovišča/LPN podpiše LUN 

za lovišče 



LOVSKO UPRAVLJAVSKI NAČRTI:

LUN LUO vsebuje:

• analizo izvrševanja načrtovanih ukrepov upravljanja z divjadjo;

• analizo izvrševanja načrtovanih ukrepov v življenjskem okolju divjadi;

• oceno stanja populacij divjadi ter oceno stanja populacij divjadi, glede na izvršene ukrepe;

• presojo naravnega ravnovesja in usklajenosti divjadi z njenim okoljem;

• prilagojene cilje za zagotovitev naravnega ravnovesja med divjadjo in okoljem, če ti odstopajo 
od predvidenih ciljev iz območnih načrtov;

• prilagojene cilje za trajnostno gospodarjenje s populacijami divjadi in 
njihovih habitatov po vrstah divjadi, če ti odstopajo od predvidenih 
ciljev iz območnih načrtov;

• ukrepe za zagotovitev naravnega ravnovesja med divjadjo in okoljem;

• ukrepe za trajnostno gospodarjenje s populacijami divjadi in njihovih 
habitatov po vrstah divjadi.



LOVSKO UPRAVLJAVSKI NAČRTI :

• mladiči in lanščaki obeh spolov skupaj ter 
merjasec in svinja posebej – do leta 2014

• v letu 2014 se načrtovala le skupna višina 
odvzema divjega prašiča za LUO in odvzem 
lanščakinj in svinj, ki naj bi skupaj dosegal min. 
20 % delež v strukturi odvzema

• od leta 2015 se načrtuje kot v letu 

2014 s spremembami pri doseganju 

20 % deleža L + S pri preseganju načrta



IZREDNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE ŠTEVILČNOSTI DIVJIH PRAŠIČEV

• izredni posegi v populacije divjih prašičev

• odprava prepovedi pri opravljanju lova (lov z 
uporabo umetnih virov svetlobe) – lov ponoči je 
dovoljen



Hvala za pozornost!

Dodatne informacije:

saso.novinec@gov.si


