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Zadeva: Obvestilo o objavi načrta ravnanja in osnove za izplačilo finančne spodbude

Spoštovani,

v skladu s šestim odstavkom 4. člena in prvim odstavkom 72. člena Zakona o nujnih ukrepih 
zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20; v nadaljevanju: 
ZNUAPK) je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave objavilo predlog načrta ravnanja upravljavca 
lovišča za izvajanje biovarnostnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške 
prašičje kuge pri divjih prašičih. Predlog načrta ravnanja je dostopen na naslednjem spletnem 
naslovu:

https://www.gov.si/teme/afriska-prasicja-kuga-pri-divjih-prasicih/

Upravljavci lovišč morajo pripraviti načrte ravnanja v 60 dneh od dneva objave predloga načrta 
ravnanja, torej do dne 3. 4. 2021.

Ko bodo upravljavci lovišč objavili načrte ravnanja v skladu s tretjim odstavkom 4. člena 
ZNUAPK (na sedežu upravljavca lovišča, na svoji spletni strani oziroma na krajevno običajen 
način), potem bodo lahko vložili na MKGP zahtevek za izplačilo 200 eurov. Vzorec obrazca 
za zahtevek je prav tako dostopen na zgornji spletni povezavi. 

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena ZNUAPK je Zavod za gozdove Slovenije določil letno 
osnovo za odvzem divjih prašičev v loviščih in LPN (brez lovnih obor), ki je povprečje 
izvedenega letnega odvzema v posameznem lovišču v letih od 2013 do 2019. Osnova bo 
podlaga za izplačilo finančne spodbude upravljavcem lovišč, saj se bo za vsakega 
odstreljenega divjega prašiča, razen divjega prašiča v lovni obori, ki presega letno osnovo, 
upravljavcu lovišča izplačala finančna spodbuda v pavšalnem znesku, in sicer za vsako 
odstreljeno žival obeh spolov v prvem življenjskem letu in za vsako žival ženskega spola 100 
eurov na žival, za druge kategorije odstreljenih divjih prašičev moškega spola pa 50 eurov na 
žival. Osnova za vsako lovišče in LPN je dostopna na zgornji povezavi.

Prosimo vas, da zgornje informacije prenesete upravljavcem lovišč in LPN. V upanju, da bomo 
čim bolj uspešno preprečevali pojav APK v Sloveniji, vas lepo pozdravljam.

Zavod za gozdove Slovenije 
IRSKGLR
Lovska zveza Slovenije
OZUL-i

Mag. Robert Režonja
generalni direktor
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Vročiti:
- Zavod za gozdove Slovenije – po e-pošti
- IRSKGLR – po e-pošti
- Lovska zveza Slovenije – po e-pošti
- OZUL-i – po e-pošti
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