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PROGRAM 12. SLOVENSKEGA LOVSKEGA DNE

Problematika divjadi na nelovnih površinah
(sobota, 27. 3. 2021, video konferenca)
830: Začetek registracije udeležencev
900 – 915: Otvoritev srečanja in uvod v dogodek
•
mag. Lado Bradač, predsednik LZS
•
mag. Robert Režonja, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo, MKGP
•
dr. Boštjan Pokorny, predsednik Strokovno-znanstvenega sveta LZS
915 – 1115: Stanje v Sloveniji in domače izkušnje
1. 915 – 930: Pravne podlage in analiza prijavljenih škod po divjadi na nelovnih površinah
(dr. Matevž Adamič)
2. 930 – 945: Praktično izvajanje zakonskih določil (Igor Simšič, dr. vet. med.)
3. 945 – 1000: Divjad znotraj ljubljanskega avtocestnega obroča: izkušnje in primeri dobre
prakse Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Saša Vochl, dr. Andrej Verlič)
4. 1000 – 1015: Divjad znotraj ljubljanskega avtocestnega obroča: izkušnje, težave in
reševanje problematike v lovišču Rakovnik–Škofljica (Mitja Spindler)
5. 1015 – 1030: Problematika in izkušnje z upravljanjem divjega prašiča v naseljih in
primestnem okolju severne Primorske (Domen Šebenik)
6. 1030 – 1045: Konflikti z divjadjo v primestnem okolju kot posledica antropogenih
pritiskov: primer vožnje v naravnem okolju na širšem območju Maribora (Marjan
Gselman)
7. 1045 – 1100: Možnosti in omejitve glede uporabe orožja in (od)lova divjadi na nelovnih
površinah (dr. Srečko Felix Krope, Igor Simšič, dr. vet. med.)
1115 – 1130: Kratek odmor
1130 – 1330: Izkušnje iz Evrope
8. 1130 – 1145: Divjad v naseljih v Evropi: pregled stanja, problemov in ukrepov (dr.
Katarina Flajšman / Ajša Alagić in sod.)
9. 1145 – 1215: Interakcije med ljudmi in prostoživečimi živalmi v naseljih: konflikti, težave,
prednosti in priložnosti (dr. Carl Soulsbury, UK – v angleščini)
10. 1215 – 1245: Mestni jeleni (Cervidae): izkušnje iz Anglije (dr. Jochen Langbein, Anglija
– v angleščini)
11. 1245 – 1315: Divji prašič v evropskih mestih: primer Barcelone (dr. Jorge Ramon LopezOlvera, Španija – v angleščini)
1330 – 1415: Odmor za kosilo
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1415 – 1700: Znanje in ugotovitve slovenskih raziskovalcev divjadi
12. 1415 – 1430: Urbanizacija, nelovne površine in divjad: ekološke in družbene perspektive
(dr. Jernej Zupančič)
13. 1430 – 1445: Divjad kot možen povzročitelj zoonoz v mestni in primestni krajini (dr.
Diana Žele Vengušt, dr. Gorazd Vengušt)
14. 1445 – 1500: Predstavniki družine kun (Mustelidae) kot možen rezervoar in vektor
koronavirusov v urbani krajini (dr. Elena Bužan in sod.)
15. 1500 – 1515: Trki z divjadjo na cestah: vpliv odvračalnih naprav in ukrepov zoper Covid19 na zmanjšanje povoza divjadi v Sloveniji in Evropi (dr. Boštjan Pokorny in sod.)
16. 1515 – 1530: Trki na avtocestah in železniških progah: podcenjen vir smrtnosti divjadi v
Sloveniji (dr. Samar Al Sayegh Petkovšek in sod.)
17. 1530 – 1545: Genetska povezanost in sorodstvena razmerja srnjadi in divjega prašiča v
kmetijsko-suburbani krajini osrednje Slovenije (Aja Bončina in sod.)
18. 1545 – 1600: Prostorsko vedenje dveh sinantropnih/sinurbanih vrst srednje velikih zveri –
navadne lisice in evrazijskega šakala (dr. Hubert Potočnik in sod.)
19. 1600 – 1615: Prehranske značilnosti lisic v različnih okoljih Slovenije (dr. Tom Levanič /
dr. Katarina Flajšman in sod.)
20. 1615 – 1630: Odnos ljudi do divjadi v naseljih in sprejemljivost ukrepov za zmanjšanje
konfliktov: primer nutrije (Bojana Kuronja, dr. Andrej Šorgo)
21. 1630 – 1645: Težave in dileme upravljanje z divjadjo na slovenskih pokopališčih (Katarina
Kumprej, dr. Andrej Šorgo)
1700 – 1730: Zaključna razprava in zaključek dogodka

