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Zadeva: Obvestilo upravljavcem lovišč in lovišč s posebnim namenom

Spoštovani,

v lanskem letu je bilo po zaslugi veliko vloženega napora lovcev v Sloveniji odvzeto rekordno 
število divjih prašičev in navadnih jelenov. Navedeno je pripomoglo k učinkovitejšemu 
upravljanju s populacijo obeh vrst divjadi, ki v Sloveniji povzročata več kot 90 % vseh škod od 
divjadi. 

Zaradi vojne v Ukrajini in s tem povezanimi izzivi glede prehranske varnosti, je v letu 2022 zelo 
pomembno, da se nadaljuje z intenzivnim odvzemom vseh vrst divjadi, saj bi z nadaljnjim 
uspešnim izvajanjem odstrela vseh vrst divjadi lahko pripomogli k zmanjšanju škod od divjadi na 
kmetijskih kulturah. S tem bi pomembno prispevali k višji pridelavi in čim večji samooskrbi s 
hrano v Sloveniji.

Na podlagi navedenega Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva vse 
upravljavce lovišč in lovišč s posebnim namenom, da izvedejo čim večji odvzem divjadi, ki na 
kmetijskih kulturah povzroča škodo oziroma, da intenzivirajo odvzem divjadi na območjih, kjer 
se pojavljajo škode na kmetijskih kulturah. Prav tako Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano poziva k uporabi tudi vseh drugih preventivnih ukrepov za preprečevanje škod od 
divjadi. Z zmanjšanjem škod od divjadi se bo povečala samooskrba Slovenije s hrano in s tem 
tudi zmanjšala odvisnost Slovenije od uvoza hrane iz drugih držav.

Lep pozdrav in dober pogled,

Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim 
namenom

mag. Robert Režonja
generalni direktor

  Pripravil:
  Sašo Novinec
  vodja Sektorja 
  za lovstvo
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Vročiti:
- vsi upravljavci lovišč
- Zavod za gozdove Slovenije – po e-pošti
- Javni zavod Triglavski narodni park – po e-pošti

V vednost:
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, 

gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – po e-pošti
- Lovska zveza Slovenije – po e-pošti
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – po e-pošti
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