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ZADEVA: Sprejeti sklep ob obravnavi točke dnevnega reda "Seznanitev z razlogi
za povečanje odstrela jelenjadi za leto 2017"

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 55. nujni seji 5. 4. 2017 ob obravnavi
točke dnevnega reda "Seznanitev z razlogi za povečanje odstrela jelenjadi za leto
2017" sprejel naslednji

SKLEP:
1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da pregleda pripombe upravljavcev
lovišč na osnutke lovsko-upravljavskih
načrtov in zadevne strukturne
podlage načrtovalcev ter o ugotovitvah poroča Odboru.

V vednost:
- Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
- Zvezi lastnikov gozdov Slovenije
- Zavodu za gozdove Slovenije
- Lovski zvezi Slovenije
. Inšpekciji za lovstvo in ribištvo, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo
- Sindikatu kmetov Slovenije
- Dr. Boštjanu Pokornyju, Visoka šola za varstvo okolja in ekotehnologije
• Dr. Hubertu Potočniku, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Pod"",, "","v"""'
1 Kosu, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
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ZADEVA: Sprejeti sklepi ob obravnavi točke dnevnega reda "Poročilo o
opravljenih javnih posvetih na temo »Sobivanje ljudi in divjadi« v
posameznih lovsko upravljavskih območjih"

Odborza kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoje na 55. nujni seji 5. 4. 2017 ob obravnavi
točke dnevnega reda "Poročilo o opravljenihjavnih posvetih na temo »Sobivanje ljudi in
divjadi«v posameznih lovsko upravljavskihobmočjih" sprejel naslednje

SKLEPE:
1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Odbor) podpira zaključke
posvetov »Sobivanje ljudi in divjadi«.
2. Odbor poziva pristojna ministrstva, da morajo biti ukrepi temelječi na
rezultatih posvetovanj o sobivanju ljudi in divjadi v skladu z veljavno
zakonodajo. Spremembe morajo biti izvedene preudarno in temelječe na
strokovnih osnovah.
3. Odbor poziva pristojne, da se pri nadaljnjih ukrepih na področju lovstva in
gozdarstva še naprej v čim večji meri upošteva lokalne specifike ter
lokalne organizacije in institucije.
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Poslano:
- Ministrstvu za okolje in prostor

V vednost:
- Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
- Zavodu za gozdove Slovenije
- Zvezi lastnikov gozdov Slovenije
- Lovski zvezi Slovenije
- Zavodu RS za varstvo narave
- Gozdarski inšpekciji, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
- Inšpekciji za lovstvo in ribištvo, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo
- Sindikatu kmetov Slovenije
- Dr. Boštjanu Pokornyju, Visoka šola za varstvo okolja in ekotehnologije
- Dr. Hubertu Potočniku, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
- Dr. Ivanu Kosu, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
- članicam in članom odbora

