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ZADEVA:

Zapisnik seje Strokovne komisije za podporo pri načrtovanju
upravljanja z velikimi zvermi v zvezi z izdelavo Strokovnega
mnenje za odstrel velikih zveri v letu 2008

Čas in kraj: 15. januar 2008, Ministrstvo za okolje in prostor, Einspielerjeva 6,
Ljubljana
Prisotni: Marko Jonozovič (Zavod za gozdove Slovenije), Miha Marenče (Zavod za
gozdove Slovenije), Damjan Vrček (Zavod RS za varstvo narave), dr. Miha Adamič
(Biotehniška fakulteta), dr. Ivan Kos (Biotehniška fakulteta), Mateja Blažič (Agencija
RS za okolje), dr. Andrej Bidovec (Veterinarska fakulteta), Janez Kastelic
(Ministrstvo za okolje in prostor), Alojz Marn (Ministrstvo za okolje in prostor)
Odsotni: dr. Klemen Jerina (Biotehniška fakulteta), Blaž Krže (Lovska zveza
Slovenije)

Dnevni red:
1. Obravnava Strokovnega mnenja Zavoda za gozdove Slovenije za odstrel
velikih zveri v letu 2008
2. Razno
Ad 1.
Po uvodnih beseda g. Alojza Marna je g. Marko Jonozovič predstavil Strokovno
mnenje za odstrel velikih zveri v letu 2008, ki je pripravljeno v skladu z Uredbo o
zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005,
115/2007) (v nadaljevanju: Uredba). Pri izdelavi so bila upoštevana vsa trenutno
razpoložljiva strokovna in zakonodajna izhodišča. V skladu z Uredbo je g. Damjan
Vrček predstavil tudi pisno stališče Zavoda RS za varstvo narave.
Po obravnavi obeh dokumentov so bili sprejeti naslednji sklepi po posameznih
živalskih vrstah:
Ris:
-

Strokovna komisija soglaša s predlogom ZGS, ki zaradi stanja v populaciji
risa vanjo ni predvidel nobenega posega.

Volk:
-

-

Poseganje v populacijo volka z odstrelom je za leto 2008 lahko največ 11
volkov. Izgube se ne vključujejo v kvoto odstrela;
Do 1. 10. 2008 se odstrel izvaja v skladu s 7. členom Uredbe na podlagi
dovoljenja, ki ga izda ARSO. V primeru da se v tem času sprejme predpis
o poseganju v populacijo volka se odstrel vrši v skladu s predpisom;
Področje odvzema volkov je sledeče: Kočevsko-belokranjsko območje 4
osebke, Notranjsko območje 4 osebke, ostalo po predlogu ZGS;
Strokovna komisija predlaga, da se od vsakega uplenjenega ali najdenega
volka opravijo preiskave trupa, tkiv in organov, kot je navedeno v
Strokovnem mnenju, ter še posebej poudarja, da se obvezno odvzame zob
za ugotavljanje starosti;
Strokovna komisija opozarja MOP, da naj čimprej sprejme Strategijo
ohranjanja in trajnostnega upravljanja z volkom, da bo možno izdati
predpis o poseganju v populacijo volka.

Medved:
- Strokovna komisija podpira s strani ZGS predlagan odstrel v višini 75
medvedov za leto 2008, s tem, da se v začetku septembra ponovno skliče
sejo Strokovne komisije, ki bo analizirala podatke tekočega odvzema v
letu 2008, podatke spremljanja stanje populacije, ki jo opravlja ZGS na
stalnih števnih mestih in preliminarne rezultate raziskav, ki trenutno
potekajo, ter ponovno zavzela stališče do predlaganega odstrela.
Strokovna komisija je predlagane sklepe soglasno sprejela.
Ad.2
Pri točki razno so člani komisije razpravljali o Strategiji ohranjanja in trajnostnega
upravljanja z volkom, ki je v postopku obravnave.

Zapisnik napisal:
Alojz Marn
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