
Priloga 2 
 
 
Načrtovani odstrel osebkov volka (Canis lupus) v načrtovalskem obdobju od 1. oktobra 2011 
do 30. septembra 2012, ki se izvaja v času od 1. oktobra  2011 do  29. februarja 2012 in od 1. do 
30. septembra 2012 
 
 
I.  
 
V življenjskem prostoru vrste volka se izvede načrtovani odstrel 12 volkov v naslednjih lovsko 
upravljavskih območjih (v nadaljnjem besedilu: LUO): 
 
1.  4 volkovi - Kočevsko-belokranjsko LUO in Novomeško LUO skupaj (vse lovske družine, 
združene v Lovski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: LZS) in lovišča s posebnim namenom (v 
nadaljnjem besedilu: LPN) v Zavodu za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS)), in sicer: 
   a) v Kočevsko belokranjskem LUO: 
- v loviščih - Loka pri Črnomlju, Vinica, Sinji vrh, Črnomelj, Adlešiči, Banja Loka-Kostel, Kočevje, Mala 
gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, Gradac, Suhor, Lazina, Velike Poljane, 
Loški potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš, Smuk-Semič, Metlika, 
Dobrepolje, Grosuplje, Suha krajina, Krka in Taborska jama 
ter 
- v loviščih s posebnim namenom - Medved, Snežnik, Kočevska Reka in Žitna gora in 
   b) v Novomeškem LUO: 
- v loviščih – Mirna peč, Novo mesto, Otočec, Padež, Šentjernej, Plešivica, Toplice, Orehovica, 
Brusnice, Gorjanci, Mokronog, Mirna, Trebelno, Veliki Gaber, Dobrnič, Trebnje, Velika Loka, Tržišče, 
Škocjan. Šentrupert, Šentjanž; 
 
 
2.  4 volkovi - Notranjsko LUO (vse lovske družine, združene v LZS in lovišča s posebnim namenom 
v ZGS), in sicer: 
- v loviščih - Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, Lož-Stari trg, Iga vas, Babno polje, 
Gornje jezero, Kozlek, Zemon, Trnovo, Mokrc, Brezovica, Rakitna, Tabor Zagorje, Prestranek, 
Javornik-Postojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, Rakovnik-Škofljica in Tomišelj, 
ter 
- v loviščih s posebnim namenom - Jelen in Ljubljanski vrh; 
 
 
3.  1 volk - Zahodno visoko kraško LUO in Gorenjsko LUO skupaj (vse lovske družine združene v 
LZS), in sicer: 
   a) v Zahodno visoko kraškem LUO: 
- v loviščih - Logatec, Hotedršica, Rovte, Vrhnika, Col, Hubelj, Idrija, Krekovše, Kozje stena, Jelenk, 
Javornik, Dole nad Idrijo, Gorica, Grgar, Sabotin, Planina, Črna jama, Bukovje, Most na Soči, Trebuša, 
Čepovan, Kanal, Anhovo, Dobrovo, Trnovski gozd, Vipava, Nanos, Lijak, Čaven, Vojkovo in Hrenovice 
in 
   b) v Gorenjskem LUO: 
- v loviščih -  Stara Fužina, Bohinjska Bistrica, Nomenj Gorjuše, Bled, Sorica, Železniki, Selca, Jošt, 
Kropa, Jelovica; 
 
 
4.  3 volkovi – Primorsko LUO (vse lovske družine združene v LZS), in sicer:  
- v loviščih – Prem, Bukovca, Brkini, Izola, Trstelj – Kostanjevica, Fajti hrib, Strunjan, Jezero – Komen, 
Dolce – Komen, Raša – Štorje, Tabor – Sežana, Žabnik – Obrov, Kras – Dutovlje, Vrhe – Vrabče, 
Videž – Kozina, Slavnik – Materija, Štanjel, Gaberk – Divača, Timav – Vreme, Senožeče, Kojnik – 
Podgorje, Rižana, Dekani, Istra – Gračišče, Marezige, Koper, Šmarje, Gradišče – Košana, Brje – 
Erzelj in Tabor – Dornberk. 
 
 
II. 
 



V mesecu septembru je odstrel dovoljen zgolj na pašnikih, kjer nastaja škoda od volkov zaradi 
zmanjšanja števila škodnih primerov na domačih živalih. V primeru odstrela v septembru se odstreljeni 
volkovi z mesta odstrela pred ogledom pooblaščene osebe ZGS ne smejo premikati. 
 
 
III. 
 
Izjemni odstrel, ki naj bi se izvedel v času, ko načrtovani odstrel še ni izpolnjen v posameznem LUO, 
se mora vključiti v načrtovani odstrel tega LUO. 
 
Izjemni odstrel v obdobju, ko je načrtovani odstrel v posameznem LUO že izpolnjen, se smiselno 
upošteva v naslednjem načrtovalskem obdobju tako, da se obseg načrtovanega odstrela zniža za 
število osebkov, s katerimi je bil presežen načrtovan odstrel v preteklem načrtovalskem obdobju. 
  
Če število odvzetih spolno zrelih samic (2+) doseže  50% celotno načrtovanega odvzema, se šteje, da 
je načrtovani odstrel za tekoče načrtovalsko obdobje izpolnjen in se zaključi (razen v primeru 
izjemnega odstrela). 
 
 
IV. 
 
Zaradi varovanja strukture tropov v osrednjem območju pojavljanja volka se omeji odstrel zaradi 
uravnavanja populacije v obdobju lova (t.i. redni odstrel) v LPN  (Medved, Žitna gora, Snežnik, 
Kočevska Reka, Jelen, Ljubljanski vrh)  le na 1 volka/LPN. Če bi bila zaradi okoliščin lova odstreljena 
2 ali več osebkov, v prihodnjem letu to LPN ni upravičeno do odstrela volka. Ta omejitev ne vpliva na 
dodelitev odstrela  iz naslova izjemnih oziroma izrednih odstrelov. 
 
 
V. 
 
Odstrel volkov iz I. točke te priloge se v LUO prednostno izvede tam, kjer je največ primerov škodnih 
dogodkov, ki jih povzročijo volkovi. 


