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Številka: LZS/45-2017 

Datum: 22. 3. 2017 

 
 

VABILO NA 9. SLOVENSKI LOVSKI DAN 

Stanje in upravljanje populacij divjadi: primerjava  med Slovenijo in tujino 

 

Spoštovani,  

 

Lovska zveza Slovenije in Strokovno-znanstveni svet LZS organizirata že 9. Slovenski lovski dan, 

tradicionalno strokovno srečanje, ki je namenjeno ozaveščanju strokovne in splošne javnosti o pomenu 

lova in lovstva ter trajnostne rabe naravnih virov. Na letošnjem posvetu bomo osvetlili stanje in 

upravljanje populacij divjadi v Sloveniji v širšem evropskem kontekstu, tj. primerjalno s stanjem v 

nekaterih drugih državah. Predstavili bomo izzive in priložnosti, s katerimi se – podobno ali morda 

drugače kot drugje – srečujemo pri upravljanju populacij divjadi pri nas. V delu javnosti, ki teži k 

spremembi obstoječega sistema, se namreč pogosto sliši: v tujini pa je tako, tam je bolje, tam je… In 

kako je tam zares? Lahko na stanje in dogajanje v populacijah in o vplivih divjadi na okolje res 

sklepamo ter sprejemamo odločitve zgolj na osnovi opazovanj v lastnem vrtu oz. lovišču, ki ga morda 

edinega poznamo? Ali pa je morda bolj smiselno, da uporabimo številne podatke neprecenljive 

vrednosti, ki jih na območju celotne države zbirajo slovenski lovci, te podatke ustrezno strokovno 

obdelamo, najnovejša strokovno-znanstvena spoznanja pa nato prenesemo v upravljavski proces? 

Odgovore na ta in mnoga druga vprašanja bodo podali številni slovenski in tuji strokovnjaki s 

področja lovstva ter raziskav divjadi. 

 

Posvet bo v soboto, 22. aprila 2017, in sicer v sklopu 10. Mednarodnega sejma lovstva in ribištva 

v Gornji Radgoni. Registracija udeležencev se bo pričela ob 8:30, otvoritev posveta bo ob 9.00 uri. 

Program posveta je priložen; verjamemo, da vas bo vsebina pritegnila. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

dr. Boštjan Pokorny,             mag. Lado Bradač, 

predsednik Strokovno-znanstvenega sveta LZS                    predsednik Lovske zveze Slovenije 

 
 

Na posvet se lahko prijavite prek aplikacije Lisjak.  

Ostale naprošamo, da udeležbo najkasneje do 17. 4. 2017 potrdite po e-pošti: lzs@lovska-zveza.si 
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PROGRAM 9. SLOVENSKEGA LOVSKEGA DNE 

Stanje in upravljanje populacij divjadi: primerjava  med Slovenijo in tujino 
 

8:30 prihod udeležencev in registracija 

9:00 – 9:15 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencem 

 

 

9:15 – 10:45  
1. Boštjan Pokorny, Katarina Flajšman: Izzivi in priložnosti pri upravljanju parkljaste divjadi v Sloveniji in 

Evropi – resolucija zanje, ne proti njim! 
2. Klemen Jerina, Boštjan Pokorny, Katarina Flajšman, Roberta Chirichella, Marco Apollonio: 

Primerjava prostorske razširjenosti, gostot in populacijske dinamike parkljarjev v Sloveniji z drugimi 
evropskimi državami 

3. Ivan Kos: Ali navadni jelen (jelenjad) ne sodi v naše gozdove? 
4. Hubert Potočnik, Boštjan Pokorny: Prednosti in slabosti sedanjega upravljanja z divjim prašičem v 

Sloveniji  
5. Katarina Flajšman: Evropska srna (srnjad) v Evropi: pregled načinov upravljanja z vrsto in primerjava s 

Slovenijo 
 
10:45 – 11:15 ODMOR ZA KAVO  
 
11:15 – 12:45  

6. Dragan Gačić: Stanje in upravljanje parkljaste divjadi v Srbiji: pri nas bi jih naselili, pri vas pa…  
7. Krunoslav Pintur : Upravljanje z divjim prašičem na Hrvaškem 
8. Nives Pagon, Klemen Jerina: Vplivi okoljskih dejavnikov na gostote parkljaste divjadi v Sloveniji 
9. Urša Fležar, Klemen Jerina: Izbor najustreznejših metod za ocenjevanje številčnosti prostoživečih 

parkljarjev v Sloveniji in njihov prenos v lovskoupravljavsko prakso 
10. Urška Srnec, Klemen Jerina: Pravna ureditev lovstva v Sloveniji in drugih evropskih državah 
11. Diana Žele, Gorazd Vengušt: Nadzor bolezni pri prostoživečih živalih na slovenskem, evropskem in 

svetovnem nivoju  
 
 

12:45 – 13:00 KRATEK ODMOR 
 
 

13:00 – 14:30 
12. Tomaž Skrbinšek: Spremljanje stanja in dinamike populacije volka v Sloveniji – kje smo in kam gremo   
13. Saša Vochl: Upravljanje z bobrom: primeri iz Evrope  
14. Jernej Zupančič: Lokalni vodni viri v lovski praksi: slovenski in tuji primeri 
15. Rajko Bernik : Prostoživeče živali in kmetijski prostor  
16. Vesna Zupanc: Spremembe v slovenskem kmetijskem prostoru in habitatih  
17. Miran Dakovi ć, Srečko Felix Krope: Koliko je vredno življenje v mejicah? 
 
 

14:30 – 15:00  
RAZPRAVA IN ZAKLJU ČKI  
 
 

15:00 – 16:30 KOSILO  


