
Priloga 1 

 

 

Načrtovani odstrel osebkov rjavega medveda (Ursus arctos) v obdobju od uveljavitve tega 

pravilnika do 31. decembra 2013 in od 1. januarja 2014 do 30. septembra 2014 

 

I. 

 

1. V osrednjem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede načrtovani 

odstrel 68 medvedov v naslednjih lovsko upravljavskih območjih (v nadaljnjem besedilu: LUO) 

in težnostnih kategorijah: 

 

- v delu Kočevsko belokranjskega LUO z lovišči Loka pri Črnomlju, Sinji vrh, Črnomelj, Banja Loka-

Kostel, Kočevje, Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, Lazina, Velike 

Poljane, Loški potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš, Dobrepolje, Suha 

krajina in Taborska jama ter lovišča s posebnim namenom Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna 

gora: 

 

Težnostna 

kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 23 6 4 33 

 

- v delu Notranjskega LUO z lovišči Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, Lož-Stari 

trg, Iga vas, Babno polje, Gornje jezero, Kozlek, Trnovo, Mokrc, Rakitna, Tabor Zagorje, Prestranek, 

Javornik-Postojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, Rakovnik-Škofljica in Tomišelj ter lovišča s 

posebnim namenom Jelen in Ljubljanski vrh: 

 

Težnostna 

kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 22 5 4 31 

 

- v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste Ljubljana – Razdrto, ki obsega 

lovišča Planina, Hrenovice, Bukovje, Črna jama, Idrija, Javornik, Krekovše, Col, Kozje stena, Nanos, 

Trebuša, Logatec, Hotedršica, Trnovski gozd in Vrhnika – del lovišča južno od železniške proge 

Ljubljana-Postojna: 

 

Težnostna 

kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 2 1 1 4 

 

 

2. V robnem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede načrtovani 

odstrel 11 medvedov v naslednjih LUO in težnostnih kategorijah: 

 

- v delu Kočevsko belokranjskega LUO, ki obsega lovišča Suhor, Metlika, Gradac, Adlešiči, Vinica, 

Smuk-Semič, Krka in Grosuplje:  

 

Težnostna 

kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 2 1 0 3 

- v delu Novomeškega LUO, ki obsega lovišča Plešivica–Žužemberk – levi breg reke Krke, Toplice, 

Padež, Novo mesto, Dobrnič, Brusnice, Orehovica, Šentjernej, Trebnje – južno od avtoceste Ljubljana- 



  

 

Obrežje,  Veliki Gaber – južno od avtoceste Ljubljana-Obrežje, Velika Loka – južno od avtoceste 

Ljubljana-Obrežje in Mirna peč – južno od avtoceste Ljubljana-Obrežje 

in  

v delu Posavskega LUO, ki obsega lovišča Kostanjevica na Krki, Podbočje, Cerklje ob Krki, Čatež ob 

Savi in Mokrice:  

 

Težnostna 

kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 2 1 0 3 

 

- v delu Zasavskega LUO, ki obsega lovišča Višnja gora, Ivančna gorica in Šentvid pri Stični, in sicer 

vsa južno od avtoceste Ljubljana – Obrežje:  

 

Težnostna 

kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 0 1 0 1 

 

- v delu Primorskega LUO, ki obsega lovišča Senožeče, Timav – Vreme, Slavnik – Materija, Žabnik – 

Obrov, Podgorje, Videž – Kozina, Gaberk – Divača, Vrhe – Vrabče, Raša – Štorje, Bukovca, Brkini, 

Prem in Gradišče – Košana  

in 

v delu Notranjskega LUO, ki obsega lovišče Zemon: 

 

Težnostna 

kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 1 1 1 3 

 

- v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste Ljubljana – Razdrto, ki obsega 

lovišča Dole nad Idrijo, Jelenk, Kanal (levi breg Soče), Čaven, Čepovan, Gorica, Grgar, Hubelj, Lijak, 

Most na Soči, Anhovo (levi breg Soče), Vipava, Vojkovo in Rovte 

in 

v delu Triglavskega LUO, ki obsega lovišča Otavnik, Planota in Porezen: 

 

Težnostna 

kategorija 

Do 100 kg Od 100 do 150 kg Nad 150 kg Skupaj 

Število medvedov 1 0 0 1 

 

 

II. 

 

V času od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2013 se lahko izvede odstrel do 40 osebkov 

rjavega medveda. 

 

 

III. 

 

Pri naknadni izdelavi razdelilnika odstrela po LUO se upoštevata naslednji usmeritvi: 

- V Kočevsko-Belokranjskem LUO (osrednji del) in v Notranjskem LUO (osrednji del) je 

potrebno praviloma že v osnovi dodeliti večjo kvoto za odstrel (2 medveda ali več na 

lovišče) loviščem, na območju katerih v zadnjih letih nastaja večino konfliktnih situacij 

med medvedi in ljudmi; 

- od skupne kvote za Novomeško in Posavsko LUO (robno območje) se v jesenskem času 

(od uveljavitve Pravilnika – 31. 12. 2013) dodeli 1 medveda do 100 kg namensko 



  

 

loviščem Posavskega LUO. V kolikor v omenjenem obdobju odstrel v navedenih loviščih 

tega LUO ne bo realiziran, se v spomladanskem času (1. 1. 2014 – 30. 4. 2014) tega 

medveda lahko lovi do realizacije tako v loviščih Posavskega kot tudi Novomeškega LUO. 

 

 

IV. 

 

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. V obseg načrtovanega odstrela se upošteva tudi 

morebiten odlov živih medvedov za doselitev ali naselitev izven meja Republike Slovenije. 

 

Izjemni odstrel v obdobju, ko je načrtovani odstrel v posameznem LUO že izpolnjen, se upošteva v 

naslednjem načrtovalskem obdobju tako, da se obseg načrtovanega odstrela zniža za število 

osebkov, s katerimi je bil presežen načrtovan odstrel v tem načrtovalskem obdobju. 

 

Izjemni odstrel je v primeru konfliktnih dogodkov in izdaje dovoljenja mogoč v vseh življenjskih 

območjih medveda. 

 

V.  

 

Odstrel medvedov iz I. točke te priloge se v LUO osrednjega območja življenjskega prostora vrste 

rjavega medveda prednostno izvede v pasu približno 1,5 km okoli naselij, kjer se osebki pogosto 

pojavljajo oziroma se tam dalj časa zadržujejo. Prav tako se prednostno izvaja tudi  na lokacijah, kjer 

prihaja do pogostejših škod, ali v njihovi bližini. Enako načelo velja tudi pri naknadni razdelitvi odstrela 

po LUO. 

 

VI. 

 

Smrtnost medveda, ki bi nastala kot posledica dostrelitve po iskanju ranjene živali po nastali prometni 

nesreči, se klasificira kot izguba in se ne šteje v kvoto realiziranega odstrela. Take primere se 

obravnava kot etično načelo iskanja in preprečitve mučenja ranjene živali, za katere ni potrebno 

pridobiti dovoljenja ARSO za izredni odstrel. Upošteva se pri kvoti celotnega odvzema. 

 

Če so izgube v načrtovalskem obdobju višje, kot so predvidene v strokovnem mnenju (20 osebkov), se 

upoštevajo pri načrtovanju odvzema v naslednjem načrtovalskem obdobju tako, da se bo obseg 

načrtovanega odstrela znižal za število osebkov, s katerim so bile presežene v strokovnem mnenju 

predvidene izgube. 

 


