Kje lahko izvemo veË?

©kodo prijavimo pri krajevno pristojni obmoËni enoti
Zavoda za gozdove Slovenije.

Agencija RS za okolje,
Sektor za ohranjanje narave
Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana
tel.: 01 280 4000
fax: 01 280 4025
http://www.arso.gov.si

ObmoËna enota Ljubljana
Træaπka cesta 2, 1000 Ljubljana
tel: 01 / 241 06 00

ObmoËna enota Breæice
Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Breæice
tel: 07 / 499 16 00

DO OD©KODNINE

ObmoËna enota Tolmin
Tumov drevored 17, 5220 Tolmin
tel: 05 / 380 12 40

ObmoËna enota Celje
Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje
tel: 03 / 544 19 64

ZA ©KODO, KI SO

ObmoËna enota Bled
Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled
tel: 04 / 575 03 00

ObmoËna enota Nazarje
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
tel: 03 / 583 10 63

JO POVZRO»ILE

ObmoËna enota Kranj
Cesta Staneta Æagarja 27B, 4000 Kranj
tel: 04 / 202 42 00

ObmoËna enota Slovenj Gradec
VoranËev trg 1, 2380 Slovenj Gradec
tel: 02 / 883 92 20

ÆIVALI

ObmoËna enota Postojna
Vojkova 9, 6230 Postojna
tel: 05 / 700 06 10

ObmoËna enota Maribor
Tyrπeva 15, 2000 Maribor
tel: 02 / 234 16 15

ZAVAROVANIH

ObmoËna enota KoËevje
Roæna ulica 39, 1330 KoËevje
tel: 01 / 895 52 76

ObmoËna enota Murska Sobota
Ulica Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota
tel: 02 / 534 95 00

ObmoËna enota Novo mesto
GubËeva 15, 8000 Novo mesto
tel: 07 / 394 25 50

ObmoËna enota Seæana
Partizanska 49, 6210 Seæana
tel: 05 / 707 44 00

Sredstva projekta LIFE III Ohranitev rjavega medveda v
Sloveniji so bila namenjena tudi
pripravi te zloæenke in posodobitvi
sistema izplaËevanja odπkodnin za
πkodo, ki jo povzroËijo æivali
zavarovanih vrst.
Fotografija: Miha MarenËe

Pestrost rastlinskih in æivalskih vrst
v Sloveniji je velika. Zaradi
ogroæenosti so mnoge med njimi
zavarovane. Med æivali
zavarovanih vrst spadajo tudi rjavi
medved, volk, ris, planinski orel,
krokar, dihur in drugi.

Fotografija: Marko Masterl

Fotografija: Marko Masterl

Kako ravnamo v
primeru πkode?

Kako se doloËi viπina
odπkodnine?

©kodo moramo pisno prijaviti takoj
ali najkasneje v roku treh dni, ko jo
opazimo, pri obmoËni enoti Zavoda
za gozdove Slovenije. PooblaπËena
oseba zavoda si bo πkodni dogodek
ogledala in se z nami sporazumno
dogovorila o viπini odπkodnine. Pri
tem nam lahko pomagajo tudi
strokovnjaki Kmetijske svetovalne
sluæbe pri KGZS, razliËni strokovni
izvedenci, lovci in drugi.

Viπino odπkodnine lahko sporazumno
doloËimo do zneska, ki je doloËen v
potrjeni lestvici za ocenjevanje πkod
kmetijskih pridelkov. V primeru
nekmetijskih materialnih πkod lahko
odπkodnino doloËimo najveË do
zneska, razvidnega iz ocene
usposobljene osebe z ustreznega
podroËja, kot so mizar, steklar in drugi.
Fotografija: Miha MarenËe
Po sklenjenem sporazumu s
pooblaπËeno osebo nam Agencija
Kako ravnamo v primeru
Republike Slovenije za okolje v Ëim
ponavljanja πkod?
krajπem moænem Ëasu izplaËa
Kadar se pri nas ali v naπi okolici
odπkodnino.
πkodni dogodki ponavljajo, izvedemo
ukrepe za prepreËitev nadaljnje πkode
V primeru, ko se s predlagano viπino
na premoæenju. Dræava denarno
odπkodnine ne strinjamo, poπljemo
podpira postavitev elektriËnih ograj,
obrazloæitev o tem ter zahtevek za
drugaËno odπkodnino v obravnavo na nakup pastirskih psov ter drugih
odvraËalnih sredstev. V takih primerih
Agencijo Republike Slovenije za
se za nasvet in finanËno pomoË
okolje.
obrnemo na Agencijo Republike
Slovenije za okolje.

Odπkodnina - kdaj?
Kot dobri gospodarji varujmo svoje
premoæenje, da bo πkod Ëim manj.
V ta namen lahko uporabimo
mehanska, kemiËna, zvoËna in
druga odvraËala. »e pa nam æivali
zavarovanih vrst kljub temu na
premoæenju povzroËijo πkodo,
lahko pri Ministrstvu za okolje in
prostor uveljavljamo odπkodnino.
Fotografiji: Marko Masterl

VRST?

Izdal: Zavod za gozdove Slovenije v okviru projekta Life “Ohranitev velikih zveri v Sloveniji - Faza I (Rjavi
medved)”, ki sta ga finanËno podprli Evropska unija ter Ministrstvo za okolje in prostor.
Leto: 2005, Produkcija: Pristop d.o.o., Tisk: Birografika Bori d.o.o.

Æivimo z njimi!

Æivali zavarovanih vrst lahko
povzroËijo πkodo na posevkih,
sadnem drevju, Ëebelnjakih ter na
domaËih æivalih in drugem
premoæenju.

KDAJ IN KAKO

Fotografija: Miha MarenËe

