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Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije izdaja po uradni dolžnosti zaradi 
javne koristi dovoljenje za izredni - predčasni odstrel sivih vran, na podlagi 126. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 126/07 in 65/08) in drugega odstavka 42. člena 
Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl.US in 17/08) ter v skladu s 16. členom 
Zakona o državni upravi (ZDU-1-UPB4; Uradni list RS, št. 113/05) naslednjo 

O D L O Č B O  

1. Vsem upravljavcem lovišč in lovišč s posebnim namenom na območju Republike Slovenije se dovoli 
odstrel sivih vran (Corvus corone cornix L.) izven lovne dobe, in sicer v obdobju od 1. marca 2009 do 
9. avgusta 2009. 

2. Število odstreljenih sivih vran v obdobju iz prve točke izreka te odločbe lahko doseže število, ki je 
določeno v letnem načrtu za posamezno lovišče in lovišče s posebnim namenom. 

3. Odstrel se bo vršil na lovišču, ki ga ima v upravljanju upravljavec lovišča ali lovišča s posebnim 
namenom. 

4. V postopku posebni stroški niso nastali. 

O b r a z l o ž i t e v  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 15. 7. 2008 izdalo 
odločbo št. 3411-31/2008/3, v kateri je vsem upravljavcem lovišč in lovišč s posebnim namenom na 
območju Republike Slovenije dovolilo odstrel sivih vran (Corvus corone cornix L.) izven lovne dobe, in 
sicer v obdobju od 15. 7. 2008 do 9. 8. 2008. Prej omenjena odločba je bila izdana na osnovi strokovnega 
mnenja Zavoda za gozdove Slovenije št. 512-6/08 z dne 10. 7. 2008, v katerem skladno z ugotovitvami iz 
potrjenih Letnih lovsko upravljavskih načrtov za LUO, ugotavlja močan številčni porast sivih vran, 
predvsem v bližini človeških naselbin in ravninskih delih Slovenije (obdelovalne površine). Sive vrane 
povzročajo občutne škode na obdelovalnih površinah (poljščine, vrtnine, sadje, ...) ter na avtohtonih 
vrstah ptic in sesalcev, v zadnjih 2-3 letih pa so se pojavili tudi številni primeri napadov na ljudi (v 
mestnem okolju, v bližini šol in vrtcev). Zavod tako meni, da je kratkoročna rešitev izdaja splošnega 
dovoljenja vsem upravljavcem lovišč in lovišč s posebnim namenom za izredni poseg v populacijo sive 
vrane z odstrelom, kot to omogočata 1. in 2. odstavek 42. člena ZDLov, in sicer za obdobje naslednjih 3. 
let in v celoletnem obdobju koledarskega leta. Ker na ministrstvu tudi v letu 2009 prejemamo zahtevke za 
odpravo lovne dobe za sivo vrano in ker se številčnost sivih vran ni zmanjšala, se za leto 2009 odpravlja 
lovna doba za sivo vrano. 

V 126. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 126/07 in 
65/08; v nadaljevanju: ZUP) je določeno, da pristojni organ začne postopek po uradni dolžnosti, če tako 
določa zakon ali na zakonu temelječ predpis in če ugotovi ali zve, da je treba glede na obstoječe dejansko 
stanje zaradi javne koristi začeti upravni postopek. 



V prvem odstavku 42. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl.US in 
17/08; v nadaljevanju: ZDLov) je določeno, da se izredni poseg izvede v naslednjih primerih: 

- da se prepreči resno škodo zlasti na posevkih, živini, gozdovih, ribištvu in vodi ter drugih vrstah 
premoženja; 

-zaradi zdravja ljudi in javne varnosti ali zaradi drugih nujnih razlogov prevladovanja javnih koristi, 
ki je lahko tudi socialne ali gospodarske narave in zaradi koristnih posledic bistvenega pomena za 
okolje; 

- zaradi raziskovanj in izobraževanj zaradi doseljevanja in ponovnega naseljevanja teh vrst. 

V drugem odstavku istega člena pa je določeno, da minister dovoli poseg v populacije iz prejšnjega 
odstavka in določi pogoje in način poseganja. 

V 22. točki 4. člena Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob (Uradni list RS, št. 101/04) je določeno, da je 
sive vrane dovoljeno loviti od 10. avgusta do 28. februarja. 

Ministrstvo ugotavlja, da je na področju celotne Republike Slovenije, prišlo do povečanega števila sivih 
vran, ki ogrožajo javno korist, saj se prebivalci na tem področju, soočajo z vedno večjimi škodami na 
posevkih koruze in na pospravljenih pridelkih. Poleg tega naj bi le-te razdirale gnezdišča in preganjale 
ostale ptice ter v določenih primerih napadale ljudi. Tako nastalo dejansko stanje nalaga ministrstvu, da v 
skladu z določbo 126. člena ZUP, zaradi zaščite javne koristi, uvede postopek po uradni dolžnosti. Na 
podlagi navedenega je ministrstvo ugotovilo, da je na podlagi prvega odstavka 42. člena ZDLov, da se 
prepreči resno škodo zlasti na posevkih, živini, gozdovih, ribištvu in vodi ter drugih vrstah premoženja ter 
zaradi zdravja ljudi in javne varnosti ali zaradi drugih nujnih razlogov prevladovanja javnih koristi, ki je 
lahko tudi socialne ali gospodarske narave in zaradi koristnih posledic bistvenega pomena za okolje, 
odstrel sivih vran dovoljen in je odločilo tako kot je navedeno v prvi, drugi in tretji točki izreka te 
odločbe. 

V skladu s prvim odstavkom 118. člena ZUP je bilo ugotovljeno, da v postopku izdaje te odločbe stroški 
niso nastali, zato je odločeno tako, kot izhaja iz četrte točke izreka te odločbe. 

Na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.: 42/2007-ZUT-UPB3 in 126/2007) se 
taksa v tem postopku ne plača. 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ni pritožbe v upravnem postopku, dopustno pa je 
sprožiti upravni spor s tožbo na Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajferjeva 33, Ljubljana, v roku 
30. dni po prejemu te odločbe. Tožbo se vloži pri navedenem sodišču neposredno pisno ali pa se mu jo 
pošlje po pošti. 

Postopek vodil: 
Sašo Novinec 

višji svetovalec III 
Milan Pogačnik

Vročiti: 
- Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana; 
- Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33, 1000 Ljubljana; 
- Lovska zveza Slovenije, Župančičeva 9, 1000 Ljubljana; 



- OZUL Gorenjskega LUO, Studenec 17, 4220 Škofja Loka; 
- OZUL Kočevsko-Belokranjskega LUO, Mahovnik 90, 1330 Kočevje; 
- OZUL Notranjskega LUO, Cankarjeva 6, 6230 Postojna; 
- OZUL Primorskega LUO, Partizanska cesta 49, 6210 Sežana; 
- OZUL Pohorskega LUO, Cesta XIV. divizije 36, 2000 Maribor; 
- OZUL Posavskega LUO, Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško; 
- OZUL Pomurskega LUO, Grajska ulica 7, 9000 Murska Sobota; 
- OZUL Savinjsko-Kozjanskega LUO, Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje; 
- OZUL Slovensko goriškega LUO, Cesta XIV. Diviizije 36, 2000 Maribor; 
- OZUL Triglavskega LUO, Trg Maršala Tita 16, 5220 Tolmin; 
- OZUL Zahodno visoko kraškega LUO, Kosovelova 35, 5280 Idrija; 
- OZUL Zasavskega LUO, Ljubljanska 10, 1270 Litija; 
- OZUL Kamniško-Savinjskega LUO, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje; 
- OZUL Ptujsko-Ormoškega LUO, Potrčeva 45, 2250 Ptuj; 
- Arhiv, tu. 


