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Slovenija spada po pestrosti razmer v sam evropski vrh. Zemljepisna lega, prepletanje klimatskih 
pasov, razgibanost reliefa in visoka gozdnatost – vse to prispeva k visoki biotski pestrosti v 
Sloveniji, katerega del je tudi pestrost živalskega sveta. Divjad so vrste, ki so, skladno z lovsko 
zakonodajo, predmet lova. Teh vrst je danes 26, od tega je le 6 vrst ptic, ostalo predstavljajo sesalci. 
 
Zavod za gozdove Slovenije skladno z Zakonom o gozdovih (Ur. l. RS, št.30/93 ter spremembah in 
dopolnitvah, št. 76/02 in 110/07) načrtuje na dveh ločenih področjih istega gozdnega ekosistema. 
Na podlagi Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (Ur. l. RS, št. 5/1998 ter 
spremembe in dopolnitve Ur. l. RS, št. 70/2006 in 12/2008) javna gozdarska služba načrtuje na 
področju gozdov in na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št. 16/2004 ter spremembe in 
dopolnitve, št. 120/2006 Odl.US: U-I-98/04, 17/2008), Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob (Ur. 
l. RS, št. 101/2004) ter Pravilnika o vsebini načrtov upravljanja z divjadjo (Ur.l. RS, št. 111/2005) 
na področju prostoživečih živalskih vrst, ki so opredeljene kot divjad.  
 
Glede na to, da govorimo o gozdnem ekosistemu kot celoti, katerega sestavni del so avtohtone 
rastlinske in živalske vrste je prav, da upravljanje poteka usklajeno, strokovno kompromisno in 
strpno. S trajnostnim sonaravnim gospodarjenjem z gozdom namreč med drugim oblikujemo okolje 
za divjad, ki ustvarja njene bivalne in prehranske pogoje, in na drugi strani z upravljanjem s 
populacijami divjadi, predvsem velikimi rastlinojedimi parkljarji, zagotavljamo naraven razvoj 
gozda in dovolj veliko prehransko bazo za plenilske vrste. Upravljanje z velikimi rastlinojedimi 
vrstami parkljaste divjadi je dandanes zaradi sprememb v razvoju krajine, odnosu lovstva in 
javnosti do teh vrst in sprememb v zakonodaji popolnoma drugačno, kot pred nekaj desetletji. Ta 
odnos pa še vedno zaznamuje tradicionalni maksimalistični zorni kot gledanja v »magičnem 
trikotniku« gozdarstvo – lovstvo – kmetijstvo, ki se od svoje osnovne paradigme ni bistveno 
oddaljil. Na sedanji gozdarsko-lovski stroki leži velika odgovornost, kako v bližnji prihodnosti te 
meje uveljavljanja maksimalnih koristi »zase« vendarle preseči. 
 
 
 


