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POSTOPEK PRIJAVE IN IZPLAČEVANJE ODŠKODNIN, KI JO POVZROČIJO
PROSTOŽIVEČE ŽIVALI
I.

Lovne površine

Oškodovanec mora škodo od lovne divjadi v roku treh dni od dneva, ko je škodo opazil,
pisno (s priporočeno pošiljko) prijaviti nastalo škodo pristojni lovski družini. Lovska družina
mora v osmih dneh po prijavi škode opraviti ogled kraja dogodka. Če se oškodovanec in
lovska družina na kraju ogleda ali v osmih dneh ne sporazumeta o višini odškodnine, pošlje
oškodovanec pisno prijavo škode komisiji, ki jo za lovsko upravljavsko območje imenuje
minister za obdobje petih let. Komisija mora škodo oceniti najpozneje v petnajstih dneh od
prijave. Če tudi na podlagi ocene komisije o višini škode ne pride do sporazuma med
upravljavcem in oškodovancem, lahko oškodovanec vloži tožbo pri pristojnem sodišču,
najkasneje v roku treh let od nastanka škode.
Za lažjo prijavo škod na kmetijskih zemljiščih in gozdovih so na KGZS pripravili obrazce za
prijavo škod po lovni divjadi na lovnih površinah do lovskih družin ter prijavo te škode
komisiji. Na zadnjih straneh obrazcev so opisani postopki uveljavljanja odškodnin od lovne
divjadi na nelovnih površinah in prijava škod po zavarovanih vrstah živali, za kar so
pooblaščeni delavci Zavoda za gozdove Slovenije.
Prijava komisiji se pošlje krajevno pristojni upravni enoti, kopija obrazca pa na KGZS.
Obrazci so dostopni na spletni strani http://www.kgzs.si/gv/gozd/skoda-po-divjadi.aspx.
Komisija
1. Posavsko lovsko upravljavsko območje s sedežem na UE Brežice (LD Sevnica, LD
Brestanica-Blanca, LD Zabukovje, LD Loka pri Zidanem Mostu, LD Boštanj, LD
Tržišče):
Predsednik:
− Jože Lovenjak, Upravna enota Brežice,
− Gabriel Metelko, Upravna enota Krško (namestnik);
Člani:
−
−
−
−
−

Hrvoje Oršanič, Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice,
Miloš Brinovec, Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice (namestnik),
Milena Rožman, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije,
Viktor Kožar, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (namestnik),
Danijel Pavlin, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.

2. Novomeško lovsko upravljavsko območje s sedežem na UE Novo mesto (LD
Šentjanž, LD Tržišče):
Predsednica:
− Vesna Bobnar, Upravna enota Novo mesto,
− Ivan Kelhar, Upravna enota Sevnica (namestnik);

Člani:
−
−
−
−
−

Marjan Kumelj, Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto,
Anton Turk, Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto (namestnik),
Joži Srebrenjak, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije,
Polona Seničar, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (namestnica),
Borut Tavčar, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.

Nastala škoda se ne sme sanirati pred ogledi lovske družine ali komisije za ocenjevanje
škode, saj se nato višina dejanske škode težje oceni.
Na podlagi pravilnih prijav škode pristojne organizacije lažje ugotavljajo dejansko populacijo
divjadi, ki vpliva na načrtovanje letnega plana odstrela. Glede na to, da je odstrel eden izmed
načinov uravnavanja in zmanjševanja škode na kmetijskih zemljiščih, je pomembno, da se
nastala škoda pravilno in redno prijavlja.
Podatki območnih lovskih zvez in lovskih družin z območja občine Sevnica:

LOVSKA ZVEZA POSAVJE
Cesta krških žrtev 23
8270 Krško
tel.: 07/49-25-422
e-pošta: zld.posavja@gmail.com
Niko Marn, predsednik

LOVSKA ZVEZA NOVO MESTO
Seidlova cesta 6
8000 Novo mesto
tel.: 07/332-51-12
e-pošta: zld.nm@siol.net
Franc Jarc, predsednik

LOVSKA DRUŽINA BOŠTANJ
Jablanica 1
8294 Boštanj
tel.: 041 636 799 Zakšek Slavko
e-pošta: roman-oblak@hotmail.com
Slavko Zakšek, starešina
LOVSKA DRUŽINA BRESTANICA
Dolenji Leskovec 51a
8280 Brestanica
tel.: 07/49-71-265
e-pošta: ld.brestanica@gmail.com
Franc Slemenšek, starešina
LOVSKA DRUŽINA BUČKA
Bučka 2 a
8276 Bučka
tel.: 041 650 627
e-pošta: mi.smo.lovci@gmail.com
Mirko Hočevar, starešina
LOVSKA DRUŽINA LOKA
PRI ZIDANEM MOSTU
Loka pri Zidanem Mostu 10 b
1434 Loka pri Zidanem Mostu
tel.: 041 763 789 - Starešina
e-pošta: slavko.kocevar@gmail.com
Janez Krivec, starešina
LOVSKA DRUŽINA STUDENEC – VELIKI TRN
Studenec 50 b
8293 Studenec
tel.: 07/81-89-282
e-pošta: ld.studenec@volja.net
Franc Cizerle, starešina
LOVSKA DRUŽINA ŠENTJANŽ
Kamenško 6
8297 Šentjanž
tel.: 041648201
e-pošta: ciril-brecko@volja.net
Miran Pelko, starešina
LOVSKA DRUŽINA TRŽIŠČE
Tržišče 23
8295 Tržišče
e-pošta: tone.knez@gmail.com
Anton Knez, starešina
LOVSKA DRUŽINA ZABUKOVJE
Zabukovje 39b
8292 Zabukovje
e-pošta: ldzabukovje@gmail.com
Srečko Kranjc, starešina

II. Nelovne površine (površine, kjer je prepovedan lov; površine naselij in zaselkov; vrtovi,
nasadi in druge intenzivne kmetijske kulture, ograjene z ograjo, ki ne dovoljujejo prehoda
zajcu ali parkljasti divjadi; z ograjo obdani objekti, ipd..)
Oškodovanec mora škodo pisno prijaviti krajevno pristojni Območni enoti Zavoda za
gozdove Slovenije, v treh dneh, ko je škodo opazil. Priporočljiv je tudi telefonski klic na
Območno enoto ZGS. V osmih dneh mora ZGS opraviti ogled, napisati zapisnik in pristopiti
k sklenitvi sporazuma z oškodovancem. Če se oškodovanec z višino odškodnine ne strinja,
sporazuma ne podpiše. V primeru, da do podpisa sporazuma ne pride, lahko oškodovanec
pisno prijavi škodo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58,
1000 Ljubljana. K vlogi je potrebno priložiti mnenje Kmetijske svetovalne službe ali drugih
izvedencev odvisno od vrste škode. Če se oškodovanec še vedno ne strinja z višino
odškodnine določene s strani MKGP, lahko oškodovanec vloži tožbo pri pristojnem sodišču,
najkasneje v roku treh let od nastanka škode.
III. Zavarovane vrste prostoživečih sesalcev in ptic (volk, rjavi medved ris ter skoraj vse
ptice, razen šoje, srake, sive vrane in fazana.
Oškodovanec mora škodo pisno prijaviti krajevno pristojni Območni enoti Zavoda za
gozdove Slovenije, v treh dneh, ko je škodo opazil. Priporočljiv je tudi telefonski klic na
Območno enoto ZGS. V dveh dneh mora ZGS opraviti ogled, napisati zapisnik in v osmih
dneh, na podlagi veljavne lestvice določiti višino odškodnine in pristopiti k sklenitvi
sporazuma z oškodovancem. Če se oškodovanec z višino odškodnine ne strinja, sporazuma
ne podpiše. Če do podpisa sporazuma ne pride, lahko oškodovanec v 30 dneh od nastanka
škode vloži vlogo za izplačilo odškodnine na Ministrstvo za okolje Agencija RS za
okolje, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana. Obrazec oškodovanec dobi pri pooblaščenem cenilcu
škode ZGS. K vlogi je potrebno priložiti mnenje Kmetijske svetovalne službe ali drugih
izvedencev odvisno od vrste škode. Če se oškodovanec še vedno ne strinja z višino
odškodnine določene s strani MOP ARSO, lahko oškodovanec vloži tožbo pri pristojnem
sodišču, najkasneje v roku treh let od nastanka škode.
Kontakt Zavod za gozdove Slovenije:
Območna enota Brežice
C. bratov Milavcev 61, 8250 Brežice
tel.: 07 49-91-600
Območna enota Novo mesto
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto
tel.: 07 39-42-550

