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SPLOŠNO 

Vsebino lovsko upravljavskih načrtov določa Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in 

upravljanje z divjadjo, ki skupaj z Zakonom o gozdovih (ZG) podaja zasnovo lovsko gospodarskega 

in gozdno gospodarskega načrtovanja v RS. V skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (ZDLov-1) 

lovsko upravljavsko načrtovanje v okviru javne gozdarske službe izvaja Zavod za gozdove 

Slovenije (ZGS). Območni lovsko upravljavski načrti (LUN) 15 lovsko upravljavskih območij (LUO), 

ki se vsakih deset let pripravljajo hkrati za celotno območje Slovenije, so pomembno orodje za 

uresničevanje Nacionalnega gozdnega programa (ReNGP).  
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1 IME IN KRATEK OPIS PLANA 

 

Temeljni namen vsakega LUN LUO je, da se na podlagi analize preteklega upravljanja populacij 

divjadi in njihovega življenjskega okolja ter presoje stanja določi cilje in usmeritve za  trajnostno 

upravljanje populacij divjadi. Upravljanje mora biti usklajeno z okoljem. 

1.1 CILJI IN OPIS PLANA 

Slovenija je razdeljena na 15 LUO, ki predstavljajo osnovne prostorske enote za upravljanje 

populacij divjadi v Sloveniji. Hkrati predstavljajo tudi zaokrožena območja s podobnimi 

geografskimi in klimatskimi pogoji. Za vsak LUO se za 10-letno obdobje izdela LUN, ki predstavlja 

strateški dokument za upravljanje divjadi.  

Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob kot divjad opredeljuje 24 prostoživečih živalskih vrst, od 

teh 18 vrst sesalcev (navadni jelen (Cervus elaphus), damjak (Dama dama), srna (Capreolus 

Ime plana:  

Lovsko upravljavski načrt I. Novomeškega lovsko upravljavskega območja 

(2021–2030) 

Lovsko upravljavski načrt II. Gorenjskega lovsko upravljavskega območja 

(2021 – 2030) 

Lovsko upravljavski načrt III. Kočevsko-Belokranjskega lovsko upravljavskega 

območja (2021–2030) 

Lovsko upravljavski načrt IV. Notranjskega lovsko upravljavskega območja 

(2021–2030) 

Lovsko upravljavski načrt V. Primorskega lovsko upravljavskega območja 

(2021–2030) 

Lovsko upravljavski načrt VI. Pohorskega lovsko upravljavskega območja 

(2021–2030) 

Lovsko upravljavski načrt VII. Posavskega lovsko upravljavskega območja 

(2021–2030) 

Lovsko upravljavski načrt VIII. Pomurskega lovsko upravljavskega območja 

(2021–2030) 

Lovsko upravljavski načrt IX. Savinjsko-Kozjanskega lovsko upravljavskega 

območja (2021–2030) 

Lovsko upravljavski načrt X. Slovensko goriškega lovsko upravljavskega 

območja (2021–2030) 

Lovsko upravljavski načrt XI. Triglavskega lovsko upravljavskega območja 

(2021–2030) 

Lovsko upravljavski načrt XII. Zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega 

območja (2021–2030) 

Lovsko upravljavski načrt XIII. Zasavskega lovsko upravljavskega območja 

(2021–2030) 

Lovsko upravljavski načrt XIV. Kamniško-Savinjskega lovsko upravljavskega 

območja (2021–2030) 

Lovsko upravljavski načrt XV. Ptujsko-Ormoškega lovsko upravljavskega 

območja (2021–2030) 

Načrtovalec plana:  Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) 

Območje izvajanja 

plana:  
Celotna Slovenija razdeljena na 15 lovsko upravljavskih območij (LUO) 

Obdobje izvajanja plana: 10 let 
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capreolus), gams (Rupicapra rupicapra), alpski kozorog (Capra ibex), muflon (Ovis aries musimon), 

divji prašič (Sus scrofa), poljski zajec (Lepus europaeus), alpski svizec(Marmota marmota), navadni 

polh (Glis glis), nutrija (Myocastor coypus), pižmovka (Ondatra zibethicus), lisica (Vulpes vulpes), 

Corvus cornix rakunasti pes Nyctereutes procyonoides), šakal (Canis aureus), kuna zlatica (Martes 

martes), kuna belica (Martes foina), jazbec (Meles meles)) in 6 vrst ptic (poljska jerebica (Perdix 

perdix) – gojena oblika, fazan (Phasianus colchicus), (raca) mlakarica (Anas platyrhynchos), šoja 

(Garrulus glandarius), sraka (Pica pica), siva vrana (Corvus cornix). 

LUN LUO 2021–2030 zasledujejo naslednje strateške cilje: 

1. trajnostno ohranjanje vitalnih populacij vseh avtohtonih vrst divjadi in drugih 

prostoživečih živali ter njihovih habitatov; 

2. sooblikovanje življenjskega prostora divjadi in drugih prostoživečih živalskih in rastlinskih 

vrst;  

3. optimalna trajnostna raba vrst divjadi z lovom; 

4. zmanjševanje ali preprečevanje nastajanja neželenih vplivov v okolju: 

4.1. zmanjševanje škod na kmetijskih površinah in drugem človekovem 

premoženju; 

4.2. zmanjševanje vpliva rastlinojedov na območjih, kjer je ogroženo naravno 

pomlajevanje, ali so prisotni drugi vplivi, ki ogrožajo trajnost gozda; 

5. omejevanje prostorske razširjenosti in številčnosti invazivnih ter drugih tujerodnih vrst. 

Vsi strateški cilji so vključeni in ustrezno pojasnjeni v vseh LUN; izjema je le podcilj 4.2 

(zmanjševanje vpliva rastlinojedov na območjih, kjer je ogroženo naravno pomlajevanje, ali so 

prisotni drugi vplivi, ki ogrožajo trajnost gozda), ki ni vključen v LUN za Slovensko goriško LUO, 

kar izhaja iz ugotovitve, da v omenjenem LUO ni zaznan negativen vpliv divjadi na pomlajevanje 

(Hafner in sod., 2020) in torej podcilj 4.2. tukaj ni relevanten. 

2 PODATKI O PLANU OZIROMA S PLANOM NAČRTOVANEM POSEGU V 

NARAVO 

V lovskem načrtovanju se uporablja pristop adaptivnega upravljanja s pomočjo kontrolne metode, 

kar pomeni, da preko spremljanja trendov kazalnikov v populacijah divjadi in njenega okolja 

sklepamo na dinamiko populacij divjadi. Za spremljanje trendov populacij divjadi in njenega 

okolja se uporablja nabor obveznih in priporočenih kazalnikov, ki se med posameznimi vrstami 

divjadi razlikujejo. Najpogosteje uporabljeni kazalniki so npr. telesne mase uplenjene divjadi, 

višina, delež in vzroki izgub, prostorska razporeditev odvzema, objedenost gozdnega mladja, 

škode na kmetijskih kulturah, spolna in starostna struktura odvzema itd. (glej ZGS 2021b). S 

pomočjo spremljanja in sistematične analize omenjenih kazalnikov se ugotavlja, kaj se z divjadjo 

oziroma odnosom okolje–divjad dogaja. Na ravni LUO oz. posameznih nižjih načrtovalskih enot 

se nato načrtovalci odločajo, kako prilagajati odstrel različnih vrst divjadi (povečevanje ali 

zmanjševanje populacijskih gostot) in hkrati izvajati ukrepe v življenjskem prostoru divjadi, da se 

obstoječe stanje čim bolj približa ciljnemu. Načrtovane ukrepe izvajajo upravljavci lovišč, ki so 

lahko javni zavodi (lovišča s posebnim namenom) ali lovska društva, ki imajo z državo sklenjene 

koncesije za upravljanje lovišč. 
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LUN LUO 2021–2030 zajema naslednje vsebine:  

 namen načrta in pravne podlage; 

 opis LUO, kjer je opredeljena lega LUO znotraj Slovenije, opisane narave razmere, 

dejavnosti v prostoru, ekološka povezljivost, zavarovana območja in druge značilnosti 

LUO; 

 ocena stanja življenjskega okolja in prisotnih populacij divjadi, vključno z vplivom divjadi 

na okolje (npr. škode v kmetijstvu); 

 presoja trajnostnega upravljanja divjadi in življenjskega okolja, ki vključuje presojo 

izvedenih ukrepov, doseganje zastavljenih ciljev, ustreznost preteklega načrta in opis 

glavnih prednosti in problemov upravljanja divjadi v LUO; 

 cilji in usmeritve upravljanja z divjadi in njenega življenjskega okolja. 

Vsak LUO je razdeljen na lovišča, ki predstavljajo podrobne prostorske enote za upravljanje 

populacij divjadi. Izvedbeni/operativni načrti za upravljanje divjadi so dvoletni LUN (do vključno 

leta 2020 letni LUN) in letni načrti lovišč.  
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Preglednica 1: Pregled prednostnih nalog, navedenih v LUN 2021-2030 

Sklop Prednostne naloge  
LUO 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

Iz
b

o
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a
n

je
 s

ta
n

ja
 p

o
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u
la

ci
j 
d
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d
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Ohranjanje in izboljšanje vitalnosti populacij male poljske divjadi (npr. ohranjanje in izboljšanje 

habitatov, kot so grmišča, mejice, obvodni pasovi, remize; določitev dejavnikov, ki negativno vplivajo 

na malo divjad; izobraževanje lovcev glede primerov dobrih praks za izboljšanje življenjskih pogojev 

male poljske divjadi).  

+ +  + +  +  + + +  +   + 

Prilagajanje kmetijskih dejavnosti v smeri zmanjševanja negativnih vplivov na prostoživeče živali (npr. 

način košnje, omejevanje velikopovršinskih monokultur, ekološka, malopovršinska pridelava poljščin 

itn.). 

        + +   +   

Preprečevanje zaraščanja in izgube pašnih površin za divjad (medsektorsko sodelovanje, razširitev 

nabora finančnih mehanizmov). 
  + +  +          

Prijava in izvedba projekta/raziskave z namenom preprečevanja izumrtja in dolgoročne ohranitve 

alpskega kozoroga v Sloveniji (reševanje problematike slabšanja viabilnosti z doseljevanjem osebkov, 

vzpostavljanje povezljivosti s snovanjem novih kolonij, sprememba statusa vrste iz tujerodne v 

domorodno vrsto). 

 +         +     

Spodbujanje intenzivnega odstrela malih zveri na območju habitatov gozdnih kur.    +           +  

N
e
že

le
n

i 

vp
liv

i 
d

iv
ja

d
i 
v 

g
o

zd
u

 

Razvoj in optimizacija metod za ugotavljanje objedenosti gozdnega mladja (npr. prilagoditev metode 

v smeri uporabnosti rezultatov tudi za manjša območja, npr. gozdnogospodarske enote (GGE), lovišča, 

manjšinski habitati, večje ogolele površine; določitev kritičnih stopenj poškodovanosti, ko je ogroženo 

doseganje gozdnogojitvenih ciljev). 

+ + + + + + +    + + + + + 

Optimizacija nabora ukrepov v okviru gojenja gozdov za zmanjšanje objedenosti gozdnega mladja.  + + + +        +   

Presoja ustreznosti lokacij krmišč z vidika možnosti vpliva divjadi na gozdno mladje (muflon).               + 

Š
k
o

d
e
 p

o
 d

iv
ja

d
i 

Razvoj in poenotenje meril za ocenjevanje škode po divjadi (poenotenje cenikov za plačilo odškodnin; 

razvoj metode ocenjevanja škode v gozdnih sestojih; opredelitev kriterijev in meril za določanje 

odškodnin; opredelitev zakonskega določila varovanja premoženja kot dober gospodar; določitev 

merila minimalne potrebne zaščite pri varovanju premoženja). 

+    + +       + + + 

Iskanje rešitev za reševanje konfliktov z divjadjo na nelovnih površinah, priprava smernic za izboljšanje 

upravljanja divjadi in reševanje konfliktov z divjadjo na nelovnih površinah. 
      +    + + +  + 

Iskanje načinov za učinkovito zmanjševanje obsega škod v kmetijstvu (predvsem škod po jelenjadi in 

divjem prašiču). 
       + + +      

Iskanje rešitev glede širjena populacije sive vrane in njenega izrazito negativnega vpliva v urbanem 

okolju in predelih z intenzivno pridelavo poljščin. 
   +      +     + 
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Sklop Prednostne naloge  
LUO 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

N
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Preučitev, kako rekreativne dejavnosti tako podnevi kot v nočnem času (npr. vožnja v naravnem okolju, 

plezanje izven urejenih plezališč) vplivajo na divjad in upravljanje le-te ter razmislek o možnih ukrepih 

za zmanjšanje teh negativnih vplivov (npr. določitev režimov rabe prostora in nadzor nad izvajanjem 

režimov na območju mirnih con, usmerjanje turizma na manj občutljiva območja). 

 +  + +    + +   + + + 

Preučitev vpliva velikih zveri in šakala na parkljasto divjad (npr. vpliv medveda in šakala na populacijo 

srnjadi) in upoštevanje izsledkov pri upravljanju v povezavi z zagotavljanjem ustreznega prehranskega 

vira za velike zveri. 

+  + + +      + +    

Opredelitev meril za posege v prostor, ki bi lahko bistveno spremenili življenjske razmere za divjad (v 

povezavi s 4. odstavkom 30. člena ZDLov-1). 
+   + +  +      +   

Preučitev vpliva vetrnih elektrarn na populacije divjadi in opredelitev kriterijev za umeščanje vetrnih 

elektrarn v prostor. 
  + + + +          

Preučitev vpliva gradnje gozdnih prometnic in režimov na njih na živalski svet.             +   
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Uvedba novih kazalnikov številčnosti parkljaste divjadi, temelječih na metodah neposrednega 

ugotavljanja številčnosti (npr. fotopasti, štetje kupčkov iztrebkov). 
 + + +    + +  + +  +  

Natančnejša opredelitev in popis rukališč in območij pomembnih za divjad (gnezdišča, brlogi, mirne 

cone, ekocelice…) v LUO. 
+ +   +      + +    

Okrepitev aktivnosti izobraževanja, ozaveščanja in sodelovanja z različnimi javnostmi na temo 

upravljanja divjadi. 
   +   +  +  +   +  

Priprava strokovnih podlag za izdajo dovoljenj in prilagoditve zakonodaje glede lovnih dob ter 

nočnega lova nekaterih vrst divjadi 
+  +  +   +        

Preučitev vplivov izvajanja lova na območju gozdnih rezervatov in drugih zavarovanih območij.   + +         +   

Ugotavljanje pomena in vpliva damjaka in muflona na dejavnost lovstva, na domorodne vrste divjadi 

ter na njihovo življenjsko okolje, tudi v luči podnebnih sprememb. 
    +        +   

Preučitev vpliva krmljenja in drugih okoljskih dejavnikov na reprodukcijo divjih prašičev.     +           

Optimizacija kazalnikov stanja in trendov populacij divjadi v prvi varstveni coni TNP.            +     

LUO: I. Novomeško; II. Gorenjsko; III. Kočevsko-Belokranjsko; IV. Notranjsko; V. Primorsko; VI. Pohorsko; VII. Posavsko; VIII. Pomursko; IX. Savinjsko-Kozjansko; X. Slovensko goriško; XI. Triglavsko; 

XII. Zahodno visoko kraško; XIII. Zasavsko; XIV. Kamniško-Savinjsko; XV. Ptujsko-Ormoško 
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Vsak LUN LUO 2021–2030 opredeljuje tudi prednostne naloge, ki lahko v izvedbenem smislu 

presegajo pristojnost LUN in jih bo treba v naslednjem obdobju izvajati projektno ter v 

sodelovanju z drugimi sektorji. V Preglednici 1 je pregled prednostnih nalog iz vseh 15 LUN (+ v 

preglednici pomeni, da posamezen LUN zajema določeno prednostno nalogo, ki pa je lahko v 

načrtu opredeljena na različne načine), ki so razvrščene v naslednje vsebinske sklope: izboljšanje 

stanja populacij divjadi, neželeni vplivi divjadi v gozdu, škode po divjadi, negativni okoljski vplivi 

na divjad in optimizacija načrtovanja upravljanja divjadi. Znotraj posameznih vsebinskih sklopov 

so prednostne naloge razvrščene po pogostosti pojavljanja prednostne naloge v LUN, od tistih, 

ki so pomembne v večini LUO, do tistih, ki so pomembne le v posameznem LUO. 

Cilji in usmeritve za posamezne vrste divjadi so prilagojeni stanju populacij divjadi in njihovega 

okolja v LUO oz. na ravni posameznih nižjih načrtovalskih enot (kadar je LUO z vidika ekoloških 

značilnosti, rabe prostora ipd. notranje heterogen).  

V nadaljevanju LUN LUO 2021–2030 podaja usmeritve za določitev ukrepov v življenjskem okolju 

divjadi, ki zasledujejo sledeče operativne cilje:  

 zagotavljanje prehranskih razmer, razmer za kritje in pogojev za razmnoževanje; 

 zagotavljanje ekološke povezljivosti; 

 zmanjševanje neželenih vplivov divjadi na okolje (povzročanje škod v kmetijstvu, 

objedanje gozdnega mladja…).  

Usmeritve za določitev ukrepov v življenjskem okolju divjadi se nanašajo na sledeča področja: 

 ukrepi za varstvo in monitoring divjadi; 

 biomeliorativni ukrepi (vzdrževanje travnikov in pašnikov v gozdnem prostoru, 

vzdrževanje grmišč in obrečnih pasov, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje 

gozdnega roba, vzdrževanje vodnih virov, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in 

grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdnic); 

 biotehniški ukrepi (krmljenje, krmne njive, pridelovalne njive, sečnja v zimskem času, 

zaščita s tehniškimi in kemičnimi sredstvi); 

 lovskotehniški objekti (lovske preže, krmišča, solnice, lovske steze, lovske koče, domovi, 

bivaki, zbiralnice uplenjene divjadi). 

LUN LUO 2021–2030 usmerja tudi posege v prostor v povezavi s prostoživečimi živalmi in 

lovstvom v fazi snovanja planskih dokumentov v državnih in občinskih prostorskih načrtih ter ob 

naknadnih vlogah za posege v prostor, pri katerih sodeluje tudi ZGS (mnenja, soglasja). ZGS po 

strokovni plati presoja širši vplivni prostor in kumulativne vplive izvedbe posega in drugih 

načrtovanih ali tudi že izvedenih posegov v prostor, ki (skladno z ZDLov-1): 

 ožijo življenjski prostor in zmanjšujejo prehranske možnosti divjadi; 

 zmanjšujejo možnosti za razmnoževanje, kotenje in gnezdenje, poleganje ter vzrejo 

mladičev; 

 spreminjajo naravni življenjski ritem divjadi z vnašanjem nemira; 
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 preprečujejo stike (koridorske povezave) ter s tem prenos genskega materiala med 

(sub)populacijami divjadi ali neposredno ogrožajo življenje divjadi ter življenje in varnost 

ljudi ter njihovega premoženja. 

2.1 OBMOČJE PLANA 

Celotna Slovenija je razdeljena na 15 lovsko upravljavskih območij (LUO) (Slika 1). 

 

LUO: I. Novomeško; II. Gorenjsko; III. Kočevsko-Belokranjsko; IV. Notranjsko; V. Primorsko; VI. Pohorsko; VII. Posavsko; 

VIII. Pomursko; IX. Savinjsko-Kozjansko; X. Slovensko goriško; XI. Triglavsko; XII. Zahodno visoko kraško; 

XIII. Zasavsko; XIV. Kamniško-Savinjsko; XV. Ptujsko-Ormoško 

Slika 1: Območje Slovenije z razdelitvijo na LUO 

2.2 DOLOČITVE NAMENSKE RABE PROSTORA 

Z LUO 2021–2030 se ne določa namenske rabe prostora.  

2.3 PREDVIDENO OBDOBJE IZVAJANJA PLANA 

Obdobje izvajanja plana je 10 let. 
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2.4 POTREBE PO NARAVNIH VIRIH 

V okviru LUN LUO 2021–2030 ni predvidena izvedba ukrepov, ki bi pomenili neposredno ali 

posredno porabo naravnih virov. Z LUN LUO 2021–2030 se načrtuje upravljanje z divjadjo kot 

naravnim virom.  

2.5 PREDVIDENE EMISIJE, ODPADKI IN RAVNANJE Z NJIMI 

Zaradi izvedbe 15 LUN LUO bo prišlo do pojavljanja odpadkov v obliki plastičnih tulcev in svinca, 

ki ostaneta v naravnem okolju po koncu lova. Ocene kažejo, da se v Evropi letno uporabi med 

600 in 700 milijonov nabojev, ki vsebujejo od 18.000 do 21.000 ton svinca. Pri tem ni poznano 

razmerje med prodanim lovskim in športnim strelivom (European Chemicals Agency, 2017). Po 

uporabi bodo odpadek postala tudi zaščitno tehnična sredstva, ki se uporabljajo za zaščito pred 

škodo, nastalo zaradi divjadi. Pri urejanju in vzdrževanju življenjskega okolja živali bo prišlo do 

emisij plinov, kot posledica delovanja motorjev z notranjim izgorevanjem. V okviru 15 LUN LUO 

ni predvidena izvedba ukrepov, ki bi povzročila dodatne emisije odpadnih voda.  



Dodatek okoljskemu poročilu za presojo sprejemljivosti izvedbe 15 dolgoročnih lovsko upravljavskih 

načrtov za obdobje 2021–2030 na varovana območja 

ZaVita, d.o.o.  10 

3 PODATKI O VAROVANEM OBMOČJU 

3.1 VARSTVENI CILJI VAROVANEGA OBMOČJA IN DEJAVNIKI, KI PRISPEVAJO K 

OHRANITVENI VREDNOSTI OBMOČIJ 

3.1.1 SPLOŠNI CILJI VARSTVA NARAVE, VAROVANIH OBMOČIJ IN OBMOČIJ S 

POSEBNIM VARSTVENIM STATUSOM 

Splošni cilji varstva narave, povzeti po mednarodnih in nacionalnih programih in strategijah so 

predstavljeni v Preglednici 2. 

Preglednica 2: Splošni cilji varstva narave, povzeti po mednarodnih in nacionalnih programih in strategijah 

Strategija/Program Cilji 

Resolucija o nacionalnem 

programu varstva okolja 

za obdobje 2020–2030 

(ReNPVO20-30) (Uradni 

list RS, št. 31/20), katere 

del je tudi Nacionalni 

program varstva narave 

VAROVANJE, OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE NARAVNEGA KAPITALA: 

Biotska raznovrstnost in naravne vrednote – Nacionalni program varstva 

narave: 

 ohranjanje ugodnega stanja domorodnih prosto živečih vrst; 

 ohranjanje ugodnega stanja obsega in kakovosti habitatnih tipov, zlasti 

tistih na ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000 

(podrobni cilji in ukrepi so opredeljeni v PUN); 

 preprečevanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst oziroma 

obvladovanje njihovega vnosa in širjenja; 

 prepoznanje, ovrednotenje in ohranjanje krajinske pestrosti in krajinskih 

značilnosti, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti; 

 spremljanje stanja v obsegu, ki omogoča ugotavljanje stanja ohranjenosti 

vseh evropsko pomembnih vrst ter vrst in habitatnih tipov, ključnih kot 

kazalci stanja, ter stanja naravnih vrednot; 

 spremljanje in izboljšanje ravnanj z živalmi prostoživečih vrst, odvzetih iz 

narave za zadrževanje v ujetništvu, gojitve, prikazovanja javnosti, trgovine 

ali druge namene; 

 pravična in poštena delitev koristi od uporabe genskih virov ter njihove 

poznejše rabe in trženja; 

 kartiranost in ovrednotenost ekosistemskih storitev ter njihova vrednost, 

upoštevana pri pripravi in sprejemu razvojnih, prostorskih in drugih 

strateških ali operativnih dokumentov; 

 vzpostavljenost in vzdrževanost ključne zelene infrastrukture; 

 povečanje znanja o biotski raznovrstnosti in njenem pomenu na vseh 

ravneh družbe. 

Cilji, povezani z naravnimi vrednotami:  

 dolgoročna ohranitev naravnih vrednot tako, da se njihove vrednostne 

lastnosti čim manj spreminjajo; 

 raba naravnih vrednot, ki prednostno pred drugimi oblikami splošne ali 

posebne rabe omogoča vsakomur spoznavanje in doživljanje naravnih 

vrednot v njihovih naravnih značilnostih in danostih; 

 urejena in nadzorovana splošna posebna raba naravnih vrednot brez 

negativnih vplivov na vrednostne lastnosti naravnih vrednot; 

 izpopolnjeni podatki o naravnih vrednotah in njihovem stanju, med 

drugimi tudi o vrednostnih lastnostih po posameznih zvrsteh; 

 redno spremljanje stanja naravnih vrednot. 

Cilji, povezani z zavarovanimi območji:  
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Strategija/Program Cilji 

 učinkovito upravljanje že vzpostavljenih zavarovanih območij; 

 ustanovitev novih širših zavarovanih območij (prikazano v Kartografskih 

prikazih – Priloga H) in ožjih zavarovanih območij, prednostno na 

naravovarstveno najbolj občutljivih površinah. 

Strategija ohranjanja 

biotske raznovrstnosti v 

Sloveniji (MOP, 2002) 

Ohranjanje biotske raznovrstnosti: 

 ohranjanje ekosistemov skozi ohranjanje ugodnega stanja habitatnih 

tipov, 

 ohranjanje tradicionalne ekstenzivne rabe prostora, ki ohranja visoko 

biotsko raznovrstnost, krajinsko pestrost in kulturno identiteto krajine, 

 ohranitev ugodnega stanja vseh domorodnih živalskih in rastlinskih vrst 

(in njihovih habitatov) ter genomov (in genov), s posebnim poudarkom 

na kvalifikacijskih vrstah, 

 preprečitev drobljenja populacij in povezovanje nekoč povezanih 

populacij za ohranjanje pretoka genov, 

 trajnostna raba sestavin biotske raznovrstnosti. 

Odlok o strategiji 

prostorskega razvoja 

Slovenije (Uradni list RS, 

št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt 

in 61/17 – ZUreP-2) 

Ohranjanje narave: 

 spodbujanje ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in 

naravnih procesov kot bistvenih sestavin kakovostnega naravnega okolja, 

 zagotavljanje ustrezne vključitve biotske raznovrstnosti in naravnih 

vrednot v gospodarjenje z naravnimi viri in prostorom, 

 vzpostavitev omrežja posebnih varstvenih območij in zavarovanih 

območij. 

Strategija EU za biotsko 

raznovrstnost do leta 

2030 (Council of the EU, 

2020) 

 izboljšanje in širitev omrežja zavarovanih območij; 

 priprava ambicioznega načrta EU za obnovo narave; 

 zagotavljanje, da se trendi in stanje ohranjanja vseh zavarovanih habitatov 

in vrst do leta 2030 ne poslabšajo. 

Strategija EU za trajnostni 

razvoj (A European Union 

Strategy for Sustainable 

Development (Council of 

the EU, 2020)) 

 zaustavitev upada biotske raznovrstnosti in prispevati k bistvenemu 

zmanjšanju upada biotske raznovrstnosti na svetovni ravni. 

Strategija upravljanja z 

rjavim medvedom (Ursus 

arctos) v Sloveniji 

(sprejeta na 59. seji Vlade, 

dne 24. 01. 2002) 

 dolgoročno ohraniti vrsto rjavega medveda v Sloveniji, vključno z njenim 

življenjskim prostorom; 

 zagotoviti sožitje človeka z medvedom.  

Strategija ohranjanja 

volka (Canis lupus) v 

Sloveniji in trajnostnega 

upravljanja z njim 

(sprejeta na 45. seji Vlade 

RS, dne 24. 09. 2009). 

 dolgoročno zagotoviti ugodno stanje populacije volka, ki bo stabilna in 

usklajena z okoljem ter rabo prostora 

Strategija ohranjanja in 

trajnostnega upravljanja 

navadnega risa (Lynx 

lynx) v Sloveniji 2016-

2026 (sprejeta na seji 

Vlade RS dne 12.5.2016). 

Ohranitveni cilji so: 

 genetsko stabilna in vitalna populacija, ki jo bomo upravljali na 

populacijski ravni – torej v sodelovanju s sosednjimi državami; 

 prisotnost risa na vrsti primernem prostoru v Sloveniji s krepitvijo vitalnih 

centrov reprodukcije (notranjsko-kočevski, alpski, karavanški) ter omejitev 

fragmentacije življenjskega prostora risa; 
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Strategija/Program Cilji 

 sprejemljivost prisotnosti risa (vzdrževanje tolerance) za različne 

uporabnike prostora, zlasti za kmetijstvo, lovstvo in infrastrukturo. 

 

3.1.2 CILJI VARSTVA VAROVANIH OBMOČIJ 

15 LUN LUO obravnava celotno ozemlje Republike Slovenije, zato so cilji povzeti po Zakonu o 

ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – UPB, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg 

in 31/18) (v nadaljevanju: ZON) in Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 

(Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 

21/16 in 47/18) (v nadaljevanju: Uredba o posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000)). 

Cilj Direktive o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS) je prispevati k zagotavljanju biotske 

raznovrstnosti z ohranjanjem naravnih habitatov in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst na 

evropskem ozemlju držav članic. Ukrepi, sprejeti na podlagi te direktive, so namenjeni vzdrževanju 

ali obnovitvi ugodnega stanja ohranjenosti naravnih habitatov in prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst v interesu Skupnosti. 

Cilj Direktive o pticah (Direktiva 2009/147/ES) (v nadaljevanju: Direktiva o pticah) je ohranjanje 

vseh prostoživečih ptic v EU z določitvijo pravil za njihovo zaščito, upravljanje in nadzor. Zajema 

ptice, njihova jajca, gnezda in habitate. V skladu z direktivo o pticah je potrebno sprejeti ukrepe 

za ohranitev, vzdrževanje ali ponovno vzpostavitev zadostne raznovrstnosti in površine habitatov 

za vse kvalifikacijske vrste ptic. 

V skladu s prvim odstavkom šestega člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih 

Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – 

odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18) se na osnovi ekoloških potreb posameznih vrst in habitatnih tipov, 

zaradi katerih je Natura območje opredeljeno, določijo varstveni cilji na Natura območjih z 

namenom ohranjati, vzdrževati ali izboljšati obstoječe lastnosti nežive in žive narave, ki prispevajo 

k ugodnemu stanju rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov. Če je na Natura območju več 

habitatov vrst ali habitatnih tipov, zaradi katerih je Natura območje opredeljeno, se upoštevajo 

med seboj usklajeni varstveni cilji. 

Varstveni cilji območij Natura 2000 in dejavniki, ki prispevajo k ohranitveni vrednosti območja, so 

opredeljeni v Programu upravljanja območij Natura 2000 (v nadaljevanju: PUN) za obdobje 2015 

do 2020. PUN v prilogi 6.1 določa varstvene cilje, ki se praviloma nanašajo na vsako vrsto oziroma 

habitatni tip na vsakem območju Natura 2000, izhajajo pa iz varstvenih ciljev v skladu z Uredbo o 

posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Opredeljene cilje je treba upoštevati pri 

presojah planov in posameznih posegov. Glede na stanje v naravi podrobnejši varstveni cilji 

določajo, ali je treba zatečeno stanje ohranjati, obnoviti ali izboljšati, vse zato, da bi vrste oziroma 

habitatni tipi ostali ali se povrnili v ugodno stanje ohranjenosti (Preglednica3, Preglednica 4).  
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Varstveni cilji zavarovanih območij so v skladu z ZON določeni v aktu o zavarovanju, s katerim se 

je ustanovilo posamezno zavarovano območje oz. varstveni cilji so opredeljeni v načrtu 

upravljanja posameznega zavarovanega območja, če je načrt predpisan (Preglednica 3). 

Preglednica 3: Opis varstvenih ciljev glede na vrsto varovanih območij 

Varovana območja Varstveni cilji 

Natura 2000 območja 

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih 

Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 

8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 

47/18) 

Ohranitev ali doseganje ugodnega stanja 

rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, 

za katere je določeno območje Natura. 

Ohranjanje celovitosti območij Natura v smislu 

ohranjanja njihovih ekoloških struktur, funkcij 

in varstvenega potenciala. 

Ohranjanje povezanosti območij Natura. 

Zavarovana območja 

Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – UPB, 

61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 

31/18) 

Ohranjanje zavarovanih območij ob 

upoštevanju varstvenih ciljev in režimov iz akta 

o zavarovanju, upoštevanje namenov 

zavarovanja.  

 

Varstvene cilje vrst in HT, za katere je v skladu s PUN pristojen sektor lovstva, podajamo v 

Preglednici 4.  

Preglednica 4: Varstveni cilji PUN za sektor lovstvo, ki prispevajo k ohranitvenemu stanju ključnih 

kvalifikacijskih vrst in HT  

Ime vrste / HT Podrobnejši varstveni cilji PUN 

divji petelin (Tetrao urogallus) 

 ohrani se velikost populacije# 

 ohrani se velikost habitata# 

 ohrani se mir na rastiščih in v prehranskem habitatu 

divjega petelina od 1. marca do 30. junija# 

 ohrani se usmerjen turistični obisk# 

 ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojeno 

upravljanje z divjadjo 

 brez fotografiranja na rastiščih# 

gozdni jereb (Bonasia bonasia (Tetrastes 

bonasia)) 

 ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojeno 

upravljanje z divjadjo 
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Ime vrste / HT Podrobnejši varstveni cilji PUN 

mlakarica (Anas platyrhynchos) 

zvonec (Bucephala clangula) 

žerjav (Grus grus) 

žličarica (Anas clypeata) 

veliki žagar (Mergus merganser) 

velika bela čaplja (Egretta alba (Casmerodius 

albus)) 

veliki škurh (Numenius arquata) 

sivka (Aythya ferina) 

togotnik (Philomachus pugnax) 

siva gos (Anser anser) 

sivi galeb (Larus canus) 

rjava čaplja (Ardea purpurea) 

rjavovrati ponirek (Podiceps grisegena) 

rumenonogi galeb (Larus cachinnans (Larus 

michahellis)) 

rečni galeb (Larus ridibundus 

(Chroicocephalus ridibundus)) 

reglja (Anas querquedula (Spatula 

querquedula)) 

ribji orel (Pandion haliaetus) 

pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmeus 

(Microcarbo pygmeus)) 

rdečegrli slapnik (Gavia stellata) 

mlakarica (Anas platyrhynchos) 

močvirski martinec (Tringa glareola) 

mokož (Rallus aquaticus) 

liska (Fulica atra) 

mala tukalica (Porzana parva) 

mali žagar (Mergellus albellus) 

čopasta črnica (Aythya fuligula) 

grahasta tukalica (Porzana porzana) 

konopnica (Anas strepera (Mareca strepera)) 

kostanjevka (Aythya nyroca) 

beločela gos (Anser albifrons) 

 ohrani/izboljša se mirne cone  

 brez plašenja ptic  

 ohrani se brez lova znotraj nasipa (POV Črete) 

 brez lova na najpomembnejših prezimovališčih (POV 

Drava) 

 brez lova na Ptujskem in Ormoškem jezeru (POV 

Drava) 

belorepec (Haliaeetus albicilla) 

 brez lova znotraj nasipa (POV Črete) pepelasti lunj (Circus cyaneus) 

ribji orel  (Pandion haliaetus) 

volk (Canis lupus) 
 ohrani se povezanost habitata# 

 ohrani se zadostna gostota volčjega plena 

rjavi medved (Ursus arctos) 

 ohrani se povezanost habitata# 

 obnovi se prehodnost koridorjev 

 postopoma se zmanjša intenzivnost dopolnilnega 

krmljenja 

ris (Lynx lynx) 
 ohrani se zadostna gostota risjega plena  

 obnovi povezanost habitata#  

vidra (Lutra lutra) 

 ohrani se velikost habitata#  

 ohrani se naravna hidromorfologija voda# 

 ohrani se obrežna vegetacija# 

 obnovi se mlinščice, mlake# 

bober (Castor fiber)  habitat brez tujerodnih invazivnih vrst# 
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Ime vrste / HT Podrobnejši varstveni cilji PUN 

 ohrani se obrežna lesna vegetacija# 

 določi se velikost populacije# 

HT 9180* - Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v 

grapah in na pobočnih gruščih 

 ohrani/obnovi se naravno pomlajevanje rastišču 

primernih vrst; 

 pomlajevanje jelke na ustreznih rastiščih (HT - 91K0). 

HT 91L0 - Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi 

(Erythronio‐Carpinion) 

HT - 91K0 - Ilirski bukovi gozdovi (Fagus 

sylvatica (Aremonio-Fagion)) 

HT 91F0 - Obrečni hrastovo-jesenovo-

brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis 

in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus 

angustifolia), vzdolž velikih rek (Ulmenion 

minoris) 
#Varstveni cilj PUN ni določen za lovstvo. 

3.2 PRIKAZ VARSTVENIH, VAROVANIH, ZAVAROVANIH, DEGRADIRANIH IN 

DRUGIH OBMOČIJ, NA KATERIH JE ZARADI VARSTVA OKOLJA, 

OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA NARAVNIH VIROV ALI KULTURNE 

DEDIŠČINE PREDPISAN DRUGAČEN REŽIM 

3.2.1 VAROVANA OBMOČJA 

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 

območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) med varovana območja uvršča zavarovana 

območja, posebna območja varstva (POV), posebna ohranitvena območja (POO) oz. potencialna 

posebna ohranitvena območja (pPOO). 

3.2.2 ZAVAROVANA OBMOČJA IN OBMOČJA, PREDLAGANA ZA ZAVAROVANJE 

V Sloveniji so trenutno zavarovani 1 narodni park, 3 regijski parki, 46 krajinskih parkov, 1 strogi 

naravni rezervat, 56 naravnih rezervatov in 1.161 naravnih spomenikov. Zavarovanih je 270.184 ha, 

kar je 13,33 % površine Slovenije (ARSO, stanje november 2021). Zavarovana območja so 

prikazana v Kartografskih prikazih – Priloga H in v Naravovarstvenem atlasu (Naravovarstveni 

atlas, 2021). 

3.2.3 OBMOČJA NATURA 2000 

V skladu z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) je na ozemlju 

Slovenije določenih 355 območij Natura 2000. Od tega jih je 324 določenih na podlagi Direktive 

o habitatih in 31 na podlagi Direktive o pticah. Skupna površina v območjih Nature 2000 je 7.681 

km2, od tega 7.675,5 km2 na kopnem in 5,5 km2 na morju (ZRSVN, 2018). To predstavlja 37,5 % 

površine Slovenije. Prihaja do prekrivanja območij, saj je več kot polovica površin, predlaganih na 

podlagi Direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po Direktivi o 

pticah. Območja Nature 2000 so prikazana v Kartografskih prikazih – Priloga F in v 

Naravovarstvenem atlasu (Naravovarstveni atlas, 2021). 
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3.2.4 DRUGA OBMOČJA S POSEBNIM VARSTVENIM REŽIMOM 

3.2.5 NARAVNE VREDNOTE 

Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug 

vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega 

območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Naravne vrednote so zlasti geološki pojavi, 

minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, 

soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, 

slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, 

njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava (4. 

člen ZON). 

Naravne vrednote so lahko državnega (NVDP) ali lokalnega pomena (NVLP). Zvrsti naravnih 

vrednot se določajo na podlagi naravnih vrednot, pri čemer se upoštevajo zlasti značilnosti 

naravnih pojavov in naravnih oblik. Zvrsti naravnih vrednot so: geomorf - geomorfološka 

površinska naravna vrednota, geomorfp - geomorfološka podzemeljska naravna vrednota, geol - 

geološka naravna vrednota, hidr - hidrološka naravna vrednota, bot - botanična naravna 

vrednota, zool - zoološka naravna vrednota, ekos - ekosistemska naravna vrednota, drev - 

drevesna naravna vrednota, onv - oblikovana naravna vrednota. 

Določena so tudi območja pričakovanih naravnih vrednot. 

Na ozemlju Slovenije ima status naravnih vrednot 17.432 delov narave, od tega 12.148 podzemnih 

jam (ARSO WFS). Naravne vrednote so prikazane v Kartografskih prikazih – Priloga I in v 

Naravovarstvenem atlasu (Naravovarstveni atlas, 2021). 

3.2.6 EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA 

Ekološko pomembno območje (EPO) je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje 

ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti (32. člen ZON-

UPB2). 

Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18) določa 

ekološko pomembna območja v Sloveniji in varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje 

ugodnega stanja habitatnih tipov ter prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov 

na teh območjih. 

Ekološko pomembna območja glede na 32. člen ZON so: 

 območja habitatnih tipov, ki so biotsko izjemno raznovrstni ali dobro ohranjeni, kjer so 

habitati ogroženih ali endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst in habitati vrst, ki so 

mednarodno pomembne po merilih ratificiranih mednarodnih pogodb, ali ki drugače 

prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti;  
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 območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k 

ohranjanju naravnega ravnovesja s tem, da so glede na druga ekološko pomembna 

območja uravnoteženo biogeografsko razporejena in sestavljajo ekološko omrežje; 

 habitati mednarodno varovanih vrst; 

 selitvene poti živali; 

 območja, ki bistveno prispevajo h genski povezanosti populacij rastlinskih ali živalskih vrst. 

V Sloveniji imamo trenutno 305 ekološko pomembnih območij, katerih skupna površina znaša 

1.355.292 ha, kar predstavlja 66 % ozemlja Slovenije. 

EPO so prikazana v Kartografskih prikazih – Priloga J in v Naravovarstvenem atlasu 

(Naravovarstveni atlas, 2021). 

3.2.7 VAROVALNI GOZDOVI IN GOZDNI REZERVATI 

Območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov opredeljuje Uredba o varovalnih gozdovih in 

gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15). 

Predstavljajo gozdove, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi na strmih 

obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru, gozdovi, ki v 

hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred erozijo 

in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti in plazovi, 

gozdovi v kmetijski in primestni krajini z izjemno poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske 

raznovrstnosti ter gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije. Gozdni rezervati so gozdovi s 

posebnim namenom z izjemno poudarjeno raziskovalno funkcijo. To so gozdovi, ki so zaradi svoje 

razvojne faze in dosedanjega razvoja izjemno pomembni za raziskovanje, proučevanje in 

spremljanje naravnega razvoja gozdov, biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter 

kulturne dediščine.  

V Sloveniji je trenutno 1681 varovalnih gozdov s skupno površino 98.762 ha in 170 gozdnih 

rezervatov s skupno površino 9.508 ha. Varovalni gozdovi in gozdni rezervati so prikazani v 

Kartografskih prikazih – Priloga C. 

3.2.8 VODOVARSTVENA OBMOČJA 

Vodovarstvena območja so prikazana v Kartografskih prikazih – Priloga D. 

3.2.9 POPLAVNA, EROZIJSKA IN PLAZLJIVA OBMOČJA 

Poplavna, erozijska in plazljiva območja so prikazana v Kartografskih prikazih – Priloga E, Priloga 

L in Priloga M.  

3.2.10 KULTURNA DEDIŠČINA 

Varovanje kulturne dediščine ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 

123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg). V Sloveniji je v letu 2021 
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registriranih 30.358 enot kulturne dediščine (vključno s priporočilno dediščino). Prostorsko večja 

območja varovanja prepoznanih kvalitet predstavlja 217 enot kulturne krajine, 22 enot 

zgodovinske krajine in 1.154 enot naselbinske dediščine. Kulturna dediščina na obravnavanem 

območju je prikazana v Kartografskih prikazih – Priloga K. 

3.3 POVZETEK VELJAVNIH PRAVNIH REŽIMOV NA VAROVANIH OBMOČJIH ALI 

NJIHOVIH DELIH 

NATURA 2000 

Varstvene usmeritve za območja Natura izhajajo iz Uredbe o posebnih varstvenih območjih 

(območjih Natura 2000). Uredba določa, da se na Natura območjih posegi in dejavnosti načrtujejo 

tako, da se v čim večji možni meri:  

 ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;  

 ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične 

strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;  

 ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov 

habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za 

razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;  

 ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno 

povezanost, če je le-ta prekinjena.  

Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo 

vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter 

njihove habitate čim manjši.  

Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi 

življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se:  

 živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši 

možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti 

v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih 

razvojnih oblik ter prezimovanja;  

 rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenjene, naravno zasajevanje ali druge oblike 

razmnoževanja.  

Na območja Natura se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih 

organizmov.  

Pri izvajanju posegov in dejavnosti na potencialnih območjih Natura, ki so načrtovani v skladu z 

usmeritvami iz prejšnjega odstavka, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden 

vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. 
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ZAVAROVANA OBMOČJA 

Varstvene usmeritve za zavarovana območja izhajajo iz Zakona o ohranjanju narave. Ta določa, 

da se posegi in dejavnosti na zavarovanem območju morajo izvajati v skladu s predpisanimi pravili 

ravnanja iz akta o zavarovanju, s katerim se ustanovi zavarovano območje. 

NARAVNI SPOMENIK 

Na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege v naravo na način, ki lahko poslabša 

stanje, spremeni, poškoduje ali uniči naravno vrednoto, in spreminjati razmere ali stanje tako, da 

se spremeni, poškoduje ali uniči naravna vrednota ali pa zmanjša njen estetski pomen. 

Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju lahko prepove ali omeji: 

 izvajanje posegov v prostor; 

 odkopavanje ali zasipavanje terena; 

 promet z motornimi vozili in plovili; 

 lov in ribolov ter nabiranje rastlin ali živali; 

 spreminjanje vegetacije. 

STROGI NARAVNI REZERVAT 

Na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege ali opravljati dejavnosti, ki ogrožajo 

ohranitev zavarovanega območja, namerno uničevati rastline in živali ter zadrževanje oseb, razen 

oseb, ki izvajajo nadzor. 

Ne glede na prepoved iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo izjemoma dovoli zadrževanje na 

zavarovanem območju zaradi izvajanja znanstveno-raziskovalnega in učno-vzgojnega dela. 

NARAVNI REZERVAT 

Na zavarovanem območju je prepovedano opravljati dejavnosti s sredstvi in na način, ki bi lahko 

povzročil bistvene spremembe biotske raznovrstnosti, strukture in funkcije ekosistemov, in 

opravljati dejavnosti v času, ko je lahko ogrožen obstoj rastlin ali živali. 

Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju lahko prepove ali omeji: 

 izvajanje posegov v prostor; 

 odkopavanje ali zasipavanje zemljišč; 

 spreminjanje kemičnih značilnosti tal; 

 spreminjanje vegetacije; 

 odstranjevanje živih meja, posameznih dreves in drugih drobnih naravnih struktur; 

 vznemirjanje, ubijanje ali jemanje živali iz narave; 

 naseljevanje in doseljevanje živali prostoživečih vrst; 

 lov in ribolov ter nabiranje rastlin ali živali. 
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ŠIRŠA ZAVAROVANA OBMOČJA 

Z aktom o zavarovanju širšega zavarovanega območja se na zavarovanem območju glede na 

vrsto širšega zavarovanega območja lahko prepove, omeji ali drugače uredi: 

 izvajanje posegov in dejavnosti, s katerimi se ogroža prvobitnost narave; 

 gradnja infrastrukturnih objektov, namenjenih bivanju, lovu, ribolovu, turizmu in športu, 

razen na za to določenih krajih; 

 lov in izvajanje lovskogojitvenih ukrepov; 

 postavljanje obor in objektov za rejo živali; 

 vnašanje rastlin ali živali tujerodnih vrst; 

 spreminjanje vegetacije. 

NARODNI PARK 

Namen zavarovanja, razvojne usmeritve, varstvena območja, varstveni režimi, upravljavec in 

drugo se določijo z zakonom. 

REGIJSKI PARK  

Podrobnejša pravila ravnanja na območju parka se določijo z aktom o zavarovanju. 

KRAJINSKI PARK  

Podrobnejša pravila ravnanja na območju parka se določijo z aktom o zavarovanju. 

3.4 PODATKI O PRIDOBITVI NARAVOVARSTVENIH SMERNIC OZIROMA 

STROKOVNIH PODLAG IN STOPNJA UPOŠTEVANJA V PLANU, ZLASTI GLEDE 

OMILITVENIH UKREPOV 

3.4.1 NARAVOVARSTVENE SMERNICE 

Naravovarstvene smernice za vseh 15 LUN LUO so bile pridobljene. Kot Priloga so v celoti 

prenesene v posamezne načrte območij. Tak način prenosa ni primeren, saj v posameznih delih 

načrta manjkajo sklici na Prilogo (naravovarstvene smernice). To mestoma vodi do nasprotij med 

smernicami in načrtom oz. med dvema deloma posameznega načrta.  

3.5 PRIKAZ OBMOČIJ DEJANSKE RABE PROSTORA 

Vsak posamezen LUN LUO je strateški dokument, ki ne vpliva na dejansko rabo prostora. Dejanska 

raba prostora je prikazana v Kartografskih prikazih – Priloga B. 
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Slika 2: Pregled najbolj zastopanih rab prostora v Sloveniji 

3.6 VRSTE IN HABITATNI TIPI, ZA KATERE JE NATURA OBMOČJE DOLOČENO, 

VKLJUČNO S PODATKI, NAVEDENIMI V STANDARDNEM OBRAZCU ZA 

PODATKE O NATURA OBMOČJU 

Predmet pričujočega dodatka je presoja načrta na strateški ravni v skladu z varstvenimi cilji, 

opredeljenimi v poglavju 3.1, in ne presoja vplivov na posamezne kvalifikacijske vrste ali HT. 

Natančne lokacije posegov v posameznem načrtu niso poznane, zato seznami in podatki o 

kvalifikacijskih vrstah in habitatnih tipih niso relevantni. Kvalifikacijske vrste in habitatne tipe za 

posamezno območje Natura 2000 določa Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih 

Natura 2000). Podatki o vsakem posameznem območju Natura 2000 so zbrani v standardnem 

obrazcu za območje Natura 2000 in so dostopni v Naravovarstvenem atlasu 

(http://www.naravovarstveni-atlas.si). 

http://www.naravovarstveni-atlas.si/nvajavni/
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3.7 MOREBITNI NAČRTI ZA UPRAVLJANJE OBMOČJA IN USMERITVE, KI 

IZHAJAJO IZ NJIH 

NATURA 2000 

Za območja Natura 2000 je v veljavi PUN 2020, ki med drugim določa (Preglednica 4 pričujočega 

poročila): 

 podrobne varstvene cilje in ukrepe za njihovo zagotavljanje na območjih Natura 2000 

(Priloga 6.1 PUN 2020 »Cilji in ukrepi«);  

 seznam načrtov rabe naravnih dobrin – planov, ki so lahko neposredno potrebni za 

varstvo območij Natura (gozdnogospodarski načrti, načrti lovišč in lovsko upravljavski 

načrti, načrti ribiških okolišev); 

 raziskovalne aktivnosti na področju bazičnih aplikativnih znanosti, ki so nujno potrebne za 

izboljšanje poznavanja ekologije rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov; 

 monitoring kazalcev stanja vrst in habitatnih tipov. 

ZAVAROVANA OBMOČJA 

Narodni park 

V Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka (Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega 

narodnega parka za obdobje 2016–2025 (Uradni list RS, št. 34/16)) so podane splošne usmeritve 

za izvajanje lovstva:  

 skladno z letnimi lovskimi načrti se zagotavljata redno vzdrževanje lovsko-tehniških 

objektov in postavitev novih. Krepijo se dobri odnosi z lastniki zemljišč, na katerih so ti 

objekti postavljeni;  

 biomeliorativna dela z vzdrževanjem travišč in grmišč se ohranjajo vsaj v sedanjem 

obsegu; 

 v loviščih in loviščih s posebnim namenom na območju narodnega parka se spodbuja 

izvajanje raziskav, ki pripomorejo k poznavanju biologije in ekologije divjadi, stanju 

populacij in potrebnih ukrepov za njihovo varstvo; 

 sistematično in načrtovano spremljanje stanja populacij divjadi in drugih prostoživečih 

živalskih vrst je metodološko in izvedbeno enotno v vseh loviščih in loviščih s posebnim 

namenom v narodnem parku, lovska dejavnost pa je prilagojena rezultatom monitoringa;  

 upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom v narodnem parku namenjajo posebno 

pozornost tujerodnim prostoživečim vrstam divjadi, vključno z ugotavljanjem 

morebitnega negativnega vpliva na domorodne vrste in njihove habitate. Upravljanje 

tujerodnih vrst v narodnem parku se ne usmerja v aktivnosti, s katerimi bi se izboljševali 

življenjski pogoji za te vrste; 

 javni zavod v postopku priprave lovskoupravljavskega načrta sodeluje z ZRSVN in ZGS, 

tako da se v naravovarstvenih smernicah podajo usmeritve in pravila ravnanj za dejavnost.  
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Posebne usmeritve za prvo varstveno območje narodnega parka:  

 v prvem varstvenem območju, ki je prednostno namenjeno uresničevanju varstva in 

ohranjanja naravnih vrednot, prvobitnih naravnih območij divjine, rastlinskih in živalskih 

vrst, njihovih osebkov in habitatov, naravnega razvoja ekosistemov in naravnih procesov 

brez človekovih negovalnih, vzdrževalnih in drugih posegov, je lov prepovedan.  

Posebne usmeritve za določitev mirnih območij in ekocelic:  

 za divjad in druge prostoživeče živalske vrste se v sodelovanju med javnim zavodom, 

upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom in lastniki zemljišč oblikujejo strokovni 

predlogi za določitev mirnih območij in ekocelic z omejeno ali prilagojeno rabo.  

Regijski parki 

Regijski parki Škocjanske jame, Kozjansko in Notranjski regijski park nimajo veljavnih načrtov 

upravljanja.  

Krajinski parki 

Načrt upravljanja Krajinskega parka Sečoveljske soline (Uredba o Načrtu upravljanja Krajinskega 

parka Sečoveljske soline za obdobje 2011–2021 (Uradni list RS, št. 53/11)) površino parka 

opredeljuje kot nelovno površino, na kateri se v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu lahko 

izvajajo izredni posegi – poseg v populacijo divjadi na lovnih ali nelovnih površinah ne glede na 

lovno dobo v dogovoru z upravljavcem parka.  

V načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan (Uredba o Načrtu upravljanja Krajinskega parka 

Strunjan za obdobje 2018–2027 (Uradni list RS, št. 13/19)) so za izvajanje in načrtovanje lovstva 

podane naslednje usmeritve: 

 časovna in prostorska izvedba lovskih ukrepov se predhodno uskladi z upravljavcem 

parka, pri čemer se upoštevajo predvsem druge turistične in rekreativne dejavnosti v 

parku; 

 spodbujata se oblikovanje in izvajanje preventivnih ukrepov za zmanjševanje škode zaradi 

divjadi na območju parka, v skladu s predpisi se na področju divjadi in lovstva zagotavlja 

izplačevanje odškodnin; 

 v okviru spremljanja stanja divjadi se med drugim ugotavljajo tudi posledice podnebnih 

sprememb na razširjenost in stanje populacij divjadi. Na podlagi teh rezultatov se smiselno 

prilagodi upravljanje divjadi na načrtovalski in izvedbeni ravni; 

 upravljavci lovišč na območju parka namenjajo posebno pozornost tujerodnim 

prostoživečim vrstam divjadi in obvladovanju tujerodnih invazivnih vrst divjadi, vključno z 

ugotavljanjem morebitnega negativnega vpliva na domorodne vrste in njihove habitate. 

Upravljanje se ne usmerja v dejavnosti, s katerimi bi se izboljševale življenjske razmere za 

tujerodne vrste divjadi; 

 biomeliorativna dela z vzdrževanjem travišč in grmišč se predhodno uskladijo z 

upravljavcem parka; 
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 za divjad in druge prostoživeče živalske vrste se v sodelovanju med upravljavcem parka, 

upravljavci lovišč in lastniki zemljišč oblikujejo strokovni predlogi za določitev mirnih 

območij z omejeno ali prilagojeno rabo. 

V Načrtu upravljanja Krajinskega parka Goričko (Uredba o Načrtu upravljanja Krajinskega parka 

Goričko za obdobje 2021–2025 (Uradni list RS, št. 91/21)) so podane naslednje usmeritve za 

lovstvo:  

 za zmanjševanje pritiska rastlinojede divjadi na kmetijske površine za pridelavo kulturnih 

rastlin se spodbujata vzdrževanje ekstenzivnih travnikov in zmanjševanje obsega 

travniških površin v zaraščanju; 

 ekstenzivni travniki v upravljanju lovskih družin naj se za namene paše divjadi ne mulčijo, 

ampak kosijo. Odkošena biomasa naj se posuši in uporabi za zimsko krmljenje divjadi; 

 v gozdu naj se ohranjajo in po potrebi vzpostavljajo nove jase za pašo divjadi, ki se jih ne 

mulči, ampak kosi. Odkošena biomasa naj se posuši in uporabi za zimsko krmljenje divjadi. 

Naravni rezervat 

Načrt upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok (Uredba o Načrtu upravljanja Naravnega 

rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2015–2024 (Uradni list RS, št. 102/15)) med dovoljenimi 

dejavnostmi ne navaja lova.  

3.8 OPIS IZHODIŠČNEGA STANJA 

NATURA 2000 

Slovenija je v skladu z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) določila 

355 območij Natura 2000. Od tega jih je 324 določenih na podlagi Direktive o habitatih in 31 na 

podlagi Direktive o pticah. Skupna površina v območjih Nature 2000 je 7.681 km2, kar predstavlja 

37,5 % površine Slovenije. Od tega 7.675,5 km2 površin območij Natura 2000 na kopnem in 5,5 

km2 na morju (ZRSVN, 2018).  

Običajno prihaja do prekrivanja območij, saj je več kot polovica površin, predlaganih na podlagi 

Direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po Direktivi o pticah. 

Gozdovi pokrivajo približno 71,0% površine območij Nature 2000, nad gozdno mejo je 5,0 %, 

kmetijskih zemljišč in zemljišč v zaraščanju je 23 %. 

V zavarovanih območjih je 29 % površine Natura 2000 (ARSO, WFS, 2022).  

V poročilu po 17. členu Direktive o habitatih (ZRSVN, 2019a) je podano izhodiščno stanje 

ohranjenosti kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, pri katerih je za sektorsko načrtovanje lovstva 

zadolžen pripravljavec načrtov (ZGS) (Preglednica 5).  
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Preglednica 5: Stanje ohranjenosti vrst in HT po biogeografskih regijah (ZRSVN, 2019a). 

Vrsta / HT 
Biogeografska 

regija 

Končna ocena 

stanja 2019 

končna ocena stanja 

2019 – kratkoročni trend 

volk (Canis lupus) 
CON FV I 

ALP FV I 

rjavi medved (Ursus arctos) 
CON FV I 

ALP FV I 

ris (Lynx lynx) 
CON U2 D 

ALP U2 D 

vidra (Lutra lutra) 
CON U1 Unk 

ALP U1 S 

bober (Castor fiber) CON FV I 

HT 9180* - Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) 

v grapah in na pobočnih gruščih 

ALP U1 D 

CON U1 D 

HT 91L0 - Ilirski hrastovo-belogabrovi 

gozdovi (Erythronio‐Carpinion) 

ALP U1 S 

CON U1 S 

HT - 91K0 - Ilirski bukovi gozdovi (Fagus 

sylvatica (Aremonio-Fagion)) 

CON FV S 

ALP U1 S 

HT 91F0 - Obrečni hrastovo-jesenovo-

brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus 

laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali 

Fraxinus angustifolia), vzdolž velikih rek 

(Ulmenion minoris) 

CON U2 D 

Razlaga ocen stanja Razlaga ocen trendov 

FV ugodno stanje I naraščajoč trend 

U1 neugodno - nezadostno stanje S stabilen trend 

U2 neugodno - slabo stanje D padajoč trend 

XX stanja ni bilo mogoče oceniti U negotov trend 

   Unk neznan trend 

 

V poročilu po 12. členu Direktive o pticah (ZRSVN, 2019b) je podano izhodiščno stanje 

ohranjenosti kvalifikacijskih ptic, pri katerih je za sektorsko načrtovanje lovstva zadolžen 

pripravljavec načrtov (ZGS) (Preglednica 6). 
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Preglednica 6: Številčnost in populacijski trendi kvalifikacijskih vrst ptic v obdobju 2013-2018 (ZRSVN, 

2019b). 

Vrsta 
Populacijska 

enota 

Minimalna 

velikost 

populacije 

Maksimalna 

velikost 

populacije 

Velikost 

populacije 

v POV 

Kratkoročno 

populacijsko 

gibanje leta 

2019 

Dolgoročno 

populacijsko 

gibanje leta 

2019 

gozdni jereb 

(Bonasia bonasia 

(Tetrastes 

bonasia)) 

p 1000 2000 
680 - 

1400 
D  D  

divji petelin 

(Tetrao urogallus) 
cmales 550 600 325 - 470 D  D  

mlakarica (Anas 

platyrhynchos) 

p 1500 3500  Unk Unk 

i 19000 30000 
9500 -

13000 
D  D  

zvonec 

(Bucephala 

clangula) 

i 520 1200 450 - 1150 S D 

žličarica (Anas 

clypeata) 

p 0 10 / unk unk 

i 53 211 / i i 

veliki žagar 

(Mergus 

merganser) 

p 85 110 / i i 

i 450 1000 110 - 320 i i 

velika bela čaplja 

(Egretta alba 

(Casmerodius 

albus)) 

i 420 900 250 - 550 i i 

veliki škurh 

(Numenius 

arquata) 

p 5 15 5 - 15 D D 

i 6 26 / D S 

sivka (Aythya 

ferina) 

p 60 150 / i i 

i 400 1600 / S D 

siva gos (Anser 

anser) 

p 3 10 / i i 

i 60 1800 / i i 

sivi galeb (Larus 

canus) 
i 120 1400 / D S 

rjava čaplja (Ardea 

purpurea) 
p 0 3 0 - 3 I I 

rjavovrati ponirek 

(Podiceps 

grisegena) 

p 5 10 / S I 

rumenonogi 

galeb (Larus 

cachinnans (Larus 

michahellis)) 

p 60 120 / I I 

i 15000 30000 
15000 - 

30000 
D I 

rečni galeb (Larus 

ridibundus 

(Chroicocephalus 

ridibundus)) 

p 550 1020 / I I 
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Vrsta 
Populacijska 

enota 

Minimalna 

velikost 

populacije 

Maksimalna 

velikost 

populacije 

Velikost 

populacije 

v POV 

Kratkoročno 

populacijsko 

gibanje leta 

2019 

Dolgoročno 

populacijsko 

gibanje leta 

2019 

reglja (Anas 

querquedula 

(Spatula 

querquedula)) 

p 10 25 / U Unk 

pritlikavi 

kormoran 

(Phalacrocorax 

pygmeus 

(Microcarbo 

pygmeus)) 

i 300 1300 
300 - 

1300 
I I 

rdečegrli slapnik 

(Gavia stellata) 
i o 15 0-10 U D 

mlakarica (Anas 

platyrhynchos) 

p 1500 3500  Unk Unk 

i 19000 30000 
9500 - 

13000 
D D 

mokož (Rallus 

aquaticus) 
p 200 300 

/ 
Unk Unk 

liska (Fulica atra) 
p 300 500 / D S 

i 2600 9000 / Unk Unk 

mala tukalica 

(Porzana parva) 
cmales 20 40 20 - 38 U UNK 

mali žagar 

(Mergellus 

albellus) 

i 37 70 35 - 65 S S 

čopasta črnica 

(Aythya fuligula) 

p 70 110 / I Unk 

i 800 3000 
500 - 

2500 
I D 

grahasta tukalica 

(Porzana porzana) 
cmales 20 60 20 - 55 U Unk 

konopnica (Anas 

strepera (Mareca 

strepera)) 

p 7 15 / U I 

i 40 180 
/ 

S I 

kostanjevka 

(Aythya nyroca) 

p 25 40 20 - 35 I I 

i 1 12 0 - 6 U I 

beločela gos 

(Anser albifrons) 
I 20 2000 / I I 

belorepec 

(Haliaeetus 

albicilla) 

p 8 11 6 - 9 I I 

pepelasti lunj 

(Circus cyaneus) 
i 60 200 35 - 150 Unk Unk 

ribji orel  (Pandion 

haliaetus) 
I* 50 130 50-130 Unk Unk 
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Vrsta 
Populacijska 

enota 

Minimalna 

velikost 

populacije 

Maksimalna 

velikost 

populacije 

Velikost 

populacije 

v POV 

Kratkoročno 

populacijsko 

gibanje leta 

2019 

Dolgoročno 

populacijsko 

gibanje leta 

2019 

močvirski 

martinec (Tringa 

glareola) 

I* 2000 10000 
1500 - 

8000 
U Ukn 

 

Razlaga ocen trendov Populacijska enota 

I naraščajoč trend p parov v času gnezdenja 

S stabilen trend cmales pojoči samci 

D padajoč trend i osebkov na prezimovanju 

U negotov trend I* osebkov na selitvi  

Ukn neznan trend / vrednost ni poznana 

ZAVAROVANA OBMOČJA 

Sistem sistematičnega spremljanja stanja zavarovanih območij v Sloveniji je pomanjkljiv in 

nezadosten..  

3.9 KLJUČNE ZNAČILNOSTI HABITATOV ALI VRST NA VAROVANEM OBMOČJU 

Predmet pričujočega dodatka je presoja LUN na strateški ravni v skladu z opredeljenimi cilji v 

poglavju 3.1 in ne presoja vplivov na posamezne kvalifikacijske vrste ali HT. Navajamo ključne 

značilnosti kvalifikacijskih vrst in HT, pri katerih je za doseganje varstvenih ciljev v PUN določen 

sektor lovstvo (Preglednica 7).  

Preglednica 7: Značilnosti ključnih vrst in habitatnih tipov 

Vrsta / HT Značilnosti 

divji petelin (Tetrao 

urogallus) 

Divji petelin zgradi gnezdo na tleh v gostem kritju, pogosto ob deblu 

drevesa. Divji petelini so stalnice, ki v Sloveniji gnezdijo v zrelih iglastih in 

mešanih gozdovih gorskega sveta, prepredenih s posekami in jasami, na 

katerih je veliko plodonosnih rastlin. Potrebujejo tudi vodni vir in predel, kjer 

nabirajo kamenčke za prebavo (gastrolite). Prehranjujejo se skoraj izključno 

z rastlinami, pozimi so to iglice in poganjki, ki jih nabirajo na drevju, v času 

brez snežne odeje pa se hranijo na tleh z listi, poganjki, plodovi (borovnice, 

brusnice, mahovnice, barjanske kopišnice). Mladiči jedo tudi pajke in žuželke 

(Naravovarstveni atlas, 2022). Pomemben dejavnik ogrožanja je nemir. 

Negativen vpliv na populacije divjega petelina imajo tudi plenilci (Bevk in 

Mihelič, 2019).  

gozdni jereb (Bonasia 

bonasia (Tetrastes 

bonasia)) 

Gozdni jereb je vrsta smrekovih, jelkovih in macesnovih močno strukturiranih 

gozdov. Potrebuje zlasti območja z naravno sukcesijo ter bogat zeliščni in 

grmovni sloj (Mihelič, 2019). 

zvonec (Bucephala 

clangula) 

Zvonec v Sloveniji gnezdi na kopnem v gosti obvodni vegetaciji (trstičje, 

ločje), je redek gnezdilec. Gnezdo zgradi iz odmrlega listja in razpoložljivih 

rastlin, praviloma ima dve legli letno. Hrani se med gostim obrežnim 

rastlinjem, v plitvi vodi in na blatnih polojih, koder ima stalna lovna mesta, 

povezana z uhojenimi potmi. Je vsejed, vendar v prehrani prevladujejo živali 

(žuželke, pajki, mehkužci, ribe, celo ptice in mali sesalci). Je stalnica, ki se 
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pozimi premakne na nezamrznjene vode (kanali, potoki, močvirja, jezera, 

reke) in tam brani prehranjevalne teritorije (Naravovarstveni atlas, 2022). 

žličarica (Anas clypeata 

(Spatula clypeata)) 

V Sloveniji žličarica za gnezdišča izbira plitva stoječa vodna telesa z 

evtrofnim značajem. Prehranjuje se s pobiranjem semen in rastlinskih delov 

s površja voda ter filtriranjem planktonskih rakcev, žuželk in mejnih 

mehkužcev tik pod površjem (Naravovarstveni atlas, 2022).  

veliki žagar (Mergus 

merganser) 

Veliki žagar naseljuje jezera in počasi tekoče reke ter z ribami bogate reke 

gozdnatih območij (Basle, 2019). V Sloveniji je veliki žagar redka gnezdilka 

na Savi in Dravinji, pogostejši pa je na velikih rekah v času prezimovanja 

(Naravovarstveni atlas, 2022). V zimskem času na vrsto negativno vplivajo 

motnje zaradi lova in plašenja vodnih ptic (Basle, 2019).  

velika bela čaplja (Egretta 

alba (Casmerodius albus)) 
V Sloveniji le prezimuje (Naravovarstveni atlas, 2022). 

veliki škurh (Numenius 

arquata) 

V Sloveniji je zelo redek gnezdilec obsežnih vlažnih travnikov 

(Naravovarstveni atlas, 2022). V Sloveniji zanesljivo gnezdi samo na 

Ljubljanskem barju in na Cerkniškem jezeru. Gnezda zgradi na ekstenzivnih 

travnikih, kar mu zagotavlja večjo varnost pred plenilci. Za prehranjevanje 

potrebuje mokrotne travnike, redkeje poplavljene njive. Vrsta je dovzetna za 

motnje, na kar kaže nižji gnezditveni uspeh v krajini z veliko njivami ter na 

območjih z višjo stopnjo nemira (Denac, 2019). 

sivka (Aythya ferina) 

Sivka je gnezdilka plitvih, evtrofnih mokrišč, bogato poraslih z vodnim 

rastlinjem, v katerih se prepletajo odprte vodne površine in obsežni sestoji 

obrežnega rastlinja. V Sloveniji so njena gnezdišča predvsem manjša vodna 

telesa z veliko odptih vodnih površin (Bordjan, 2019). 

siva gos (Anser anser) 

V Sloveniji siva gos gnezdi v mokriščih ob različnih celinskih stoječih vodah. 

V času gnezdenja se prehranjuje na pašnikih in drugih površinah z nizko 

vegetacijo, sicer tudi na njivah. Siva gos je občutljiva na zastrupitve s svincem 

(Denac, 2019b). 

sivi galeb (Larus canus) V Sloveniji je sivi galeb redni prezimovalec (Naravovarstveni atlas, 2022). 

rjava čaplja (Ardea 

purpurea) 

Habitat vrsti predstavljajo jezera in druga večja mokrišča, obrasla z drevesi. 

Hrani se v plitvi vodi z ribami, žabami, žuželkami in malimi sesalci. V Sloveniji 

je vrsta redka (Naravovarstveni atlas, 2022). Gnezdenje je bilo potrjeno v 

Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Mozetič, 2019). 

rjavovrati ponirek 

(Podiceps grisegena) 

Gnezdi na manjših vodah, zaraščenih z vodnim rastlinjem, pogosto v bližini 

gozda. Tako je tudi na našem edinem gnezdišču na Cerkniškem jezeru. 

Gnezdo je zgrajeno iz vodnega rastlinja in zasidrano. Prehranjuje se z 

vodnimi nevretenčarji in njihovimi ličinkami, ki jih lovi med potapljanjem ali 

pa jih pobere s površine ode in vodnih rastlin. Prezimuje večinoma na 

morskih obalah po Evropi ter po večjih jezerih. V Sloveniji je redek 

prezimovalec (Naravovarstveni atlas, 2022). Vrsta je občutljiva na 

vznemirjanje v času gnezditvene sezone (Blažič, 2019). 

rumenonogi galeb (Larus 

cachinnans (Larus 

michahellis)) 

Gnezdi kolonijsko na tleh. Pri hrani je zelo oportunističen, je plenilec, 

mrhovinar, krade plen drugim vrstam (kleptoparazit), pogosto se 

prehranjuje na smetiščih. Je delna selivka in klatež (Naravovarstveni atlas, 

2022). 

rečni galeb (Larus 

ridibundus 

(Chroicocephalus 

ridibundus)) 

Gnezdi v bližini mirnih, plitvih voda (ribniki, lagune, jezera, počasi tekoče 

reke, gramoznice). V Sloveniji je kolonijska gnezdilka SV dela države, kjer 

gnezdi izključno na antropogenih gnezdiščih. Gnezdo je bodisi na golih tleh 

bodisi zgrajeno iz vodnih rastlin. Hrani se pretežno z žuželkami in deževniki, 

pa tudi z rastlinami, kuhinjskimi odpadki in mrhovino. Pogosto se 
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prehranjuje na preoranih poljih, vlažnih travnikih, smetiščih in v parkih. Je 

selivka ali delna selivka, ki med drugim prezimuje v Evropi, Sredozemlju 

(Naravovarstveni atlas, 2022). 

reglja (Anas querquedula 

(Spatula querquedula)) 

Reglja je gnezdilka majhnih, plitkih vodnih teles z obilico plavajočih in 

ukoreninjenih vodnih rastlin. To izrazito selitveno vrsto ogrožajo tudi 

dejavniki zunaj gnezdišč, kot je lov (Bordjan, 2019b). 

pritlikavi kormoran 

(Phalacrocorax pygmeus 

(Microcarbo pygmeus)) 

Gnezdi v kolonijah ob poraslih bregovih jezer in rek. V Sloveniji se pojavlja 

le pozimi, večinoma ob Dravi (Naravovarstveni atlas, 2022). 

rdečegrli slapnik (Gavia 

stellata) 

V Sloveniji ne gnezdi, pogosto pa je prisoten zlasti pozimi (Naravovarstveni 

atlas, 2022). 

mlakarica (Anas 

platyrhynchos) 

Mlakarica gnezdi ob vodnih telesih, ki pa ne smejo biti hitro tekoče vode in 

globlji predeli jezer. Večje gostote dosega na vodnih telesih z več zalivi in 

kjer je voda globoka od 1 m (Bordjan, 2019c) 

mokož (Rallus aquaticus) 

V Sloveniji mokož gnezdi na kopnem v gosti obvodni vegetaciji (trstičje, 

ločje), je redek gnezdilec. Gnezdo zgradi iz odmrlega listja in razpoložljivih 

rastlin, praviloma ima dve legli letno. Hrani se med gostim obrežnim 

rastlinjem, v plitvi vodi in na blatnih polojih, koder ima stalna lovna mesta, 

povezana z uhojenimi potmi. Je vsejed, vendar v prehrani prevladujejo živali 

(žuželke, pajki, mehkužci, ribe, celo ptice in mali sesalci). Je stalnica, ki se 

pozimi premakne na ne zamrznjene vode (kanali, potoki, močvirja, jezera, 

reke) in tam brani prehranjevalne teritorije (Naravovarstveni atlas, 2022).  

liska (Fulica atra) 

V Sloveniji je liska dokaj pogosta gnezdilka bogato obraščenih ribnikov, jezer 

in drugih voda. Gnezdo zgradijo v plitvi vodi med rastlinjem. So vsejede, 

vendar prevladuje rastlinska hrana, lahko pa tudi kradejo hrano drugim 

pticam. So stalnice, selijo se le vzhodne in severne populacije. Pri nas 

prezimujejo v velikih jatah tako na rekah kot na morju (Naravovarstveni atlas, 

2022). 

mala tukalica (Porzana 

parva) 

V Sloveniji je mala tukalica izjemno redka gnezdilka. Prebiva v trstiščih, 

sestojih rogoza, bička in šašev. Gnezdo je skrito v gosti vegetaciji blizu vode 

ali nad njo, v slednjem primeru pogosto na kopuči šaša. Hrani se z majhnimi 

nevretenčarji in semeni vodnih rastlin, ki jih nabira med plavanjem, 

potapljanjem ali pa jih pobira s plavajoče vegetacije (Naravovarstveni atlas, 

2022). 

mali žagar (Mergellus 

albellus) 

Mali žagarji pri nas ne gnezdijo, temveč le prezimujejo (zlasti pogosti so na 

reki Dravi) (Naravovarstveni atlas, 2022). 

čopasta črnica (Aythya 

fuligula) 

Čopasta črnica najpogosteje izbira vodna telesa z evtrofnim značajem, 

globoka 3-5 m. Pojavlja se tudi tam, kjer plavajočih rastlin ni. Tako se pojavlja 

na Ptujskem jezeru. Na manjše populacije lahko vpliva povečan obseg 

rekreativne rabe vodnih teles (Bordjan, 2019d). 

grahasta tukalica 

(Porzana porzana) 

V Sloveniji je grahasta tukalica izjemno redka gnezdilka. Naseljuje plitve 

vode z bogato vodno vegetacijo (trstičje, visoko šašje) in je zelo občutljiva 

na spremembe nivoja vode. Gnezdo je skrito v gosti vegetaciji blizu vode ali 

nad njo, v slednjem primeru pogosto na kopuči šaša. Je vsejed, hrani se z 

vodnimi nevretenčarji in vodnimi rastlinami (Naravovarstveni atlas, 2022). 

konopnica (Anas strepera 

(Mareca strepera)) 

Konopnica gnezdi na produktivnih, evtrofnih mokriščih in v odprti krajini. 

Naša gnezdišča so bogato obrasla z obrežnim vodnim rastlinjem, ki ji daje 

kritje.  
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kostanjevka (Aythya 

nyroca) 

Kostanjevka je gnezdilka plitvih vodnih teles z obsežnimi sestoji potopljenih 

in plavajočih vodnih rastlin. Eden od pritiskov na vrsto je vnašanje nemira v 

njeno življenjsko okolje zaradi lova (Bordjan, 2019e).  

beločela gos (Anser 

albifrons) 

v Sloveniji redno prezimuje. Hrani se na travnikih in njivah, prenočuje pa na 

odprtih vodnih površinah (Naravovarstveni atlas, 2022). 

belorepec (Haliaeetus 

albicilla) 

Svoja ogromna gnezda naredi na velikih drevesih (bukve, hrasti), redkeje na 

skalnih policah. Gnezdo lahko uporablja več let zaporedoma. Par si je zvest 

celo življenje, z dvorjenjem pa prične že decembra. Njegova prehranjevališča 

so lahko do 10 km oddaljena od gnezda, ki je praviloma blizu gozdnega 

roba. Prehranjuje se z ribami, ki jih bodisi aktivno lovi bodisi pobira nasedle 

in umirajoče, z vodnimi pticami, sesalci, mrhovino ali pa s plenim, ki ga 

ukrade drugim ujedam (kleptoparazit). Je stalnica, mladiči si po 

osamosvojitvi poiščejo svoj teritorij. Ogrožajo ga motnje v času gnezdenja 

(Naravovarstveni atlas, 2022). 

pepelasti lunj (Circus 

cyaneus) 

V Sloveniji ne gnezdi, temveč le prezimuje. Takrat lovi v kmetijski krajini in 

na mokriščih, potrebuje pa tudi skupine dreves in grmovja za skupna 

prenočišča. Prehranjuje se s pticami pevkami in malimi sesalci, občasno 

krade plen drugim ujedam (kleptoparazit) (Naravovarstveni atlas, 2022). 

ribji orel  (Pandion 

haliaetus) 

V Sloveniji je pogosto opažen med selitvijo v solinah, ob rekah, ribnikih in 

jezerih (Naravovarstveni atlas, 2022).  

togotnik  

(Philomachus pugnax) 

V Sloveniji se togotniki pojavljajo na selitvi v velikih jatah. Hranijo se z 

nevretenčarji, izven gnezditvene sezone tudi s semeni (Naravovarstveni 

atlas, 2022). 

močvirski martinec 

(Tringa glareola) 

Pri nas se močvirski martinec pojavlja na preletu, zlasti številčen je od julija 

do septembra. Hrani se z nevretenčarji, zlasti žuželkami (Naravovarstveni 

atlas, 2022). 

volk (Canis lupus) 

Volkovi se podnevi zadržujejo v skrivališčih v gosti podrasti ali na 

nepristopnih krajih. Volk je izreden, pretežno nočno dejaven plenilec, ki se 

združuje v krdela in se zaradi skupinskega lova loteva tudi večjih živali. V 

lovskih pohodih, ki so včasih dolgi tudi več sto kilometrov, plen navadno 

izčrpajo v utrujajočem pregonu. Prehranjuje se zlasti s srnjadjo, jelenjadjo in 

divjimi svinjami. Ujame predvsem živali, ki so v slabi telesni kondiciji. Za 

preživetje vrste je pomembna povezanost populacij s koridorji 

(Naravovarstveni atlas, 2022). 

rjavi medved (Ursus 

arctos) 

Rjavi medved je samotarska žival, ki lahko živi tudi do 35 let. Pri nas živi v 

bukovo-jelovih gozdovih dinarskega visokega krasa. Prehrana: pretežno (90 

%) rastlinojed (plodovi bukve, hrasta, kostanja, leske, oreha, drena, jerebike, 

maline, jagode, borovnice, robide, hruške, jabolka, slive,…, trava, gobe…), 

mravlje, mrhovina, mladiči rastlinojedov ipd. Brlog, ki ne sme biti izpostavljen 

motnjam, je ključnega pomena za izbiro življenjskega prostora. To še 

posebej velja za samice, ki pozimi v njih kotijo mladiče. Pomembni so tudi 

mladi stadiji gozda, kjer uspevajo plodonosne vrste. Na izbiro življenjskega 

prostora močno vpliva človek (Naravovarstveni atlas, 2022). 

ris (Lynx lynx) 

Razen v času parjenja je ris samotar. Je specializiran plenilec, ki lovi iz zasede. 

Najpogostejši plen so manjši parkljarji (srnjad, gamsi), lahko pa pleni tudi 

jelenjad, divje prašiče, jazbece, zajce, divje mačke ter gozdne jerebe. Gozd, 

v katerem živi, je lahko prekinjen s kmetijskimi površinami. Za preživetje so 

ključni zadostna količina plena ter strpnost s strani ljudi. Ris je plašna žival. 

Na območjih, kjer je delež manjših parkljarjev majhen, je njegov glavni 

tekmec volk. Za njegovo ohranitev je nujna vzpostavitev povezave med 

izoliranimi populacijami v Evropi (Naravovarstveni atlas, 2022). 
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vidra (Lutra lutra) 

Vidra se hrani z raki, ribami, dvoživkami, polži, žuželkami, obvodnimi ptiči in 

majhnimi sesalci. Potrebuje razčlenjene brežine s številnimi mrtvimi rokavi, 

zalivi, polotoki, tolmuni, sipinami. Del obrežja mora imeti sklenjeno 

vegetacijo (grmovje, drevje), ki služi kot prostor za počitek in razmnoževanje. 

Kmetijska raba zemlje ob reki ne sme biti intenzivna (Naravovarstveni atlas, 

2022). 

bober (Castor fiber) 

V brežini jezera, reke, potoka ali v močvirju si bober izkoplje rove, v katerih 

preživi neugodno zimo in koti mladiče, zaradi česar potrebuje dovolj visoke 

ilovnate brežine (najmanj 1,5 m). Bobrova družina potrebuje od 3 do 50 km 

brežine, porasle z visokimi vrbami in topoli manjšega premera (manj kot 8 

cm), debelejša drevesa (več kot 20 cm) so zanje manj primerna. Primerne so 

še: topol, breza, leska, češnja in hrasti, bezga bober ne uživa. Življenjski 

prostori morajo biti z vodnimi potmi povezani med seboj (Naravovarstveni 

atlas, 2022). 

(HT 9180*) Javorovi 

gozdovi (Tilio-Acerion) v 

grapah in na pobočnih 

gruščih 

Sem štejemo vse gozdove plemenitih listavcev od okoli 400 do 1200 m 

nadmorske višine, ki se pojavljajo v obliki otokov znotraj bukovih združb. 

Poraščajo vlažna in hladna pobočja, skalnate jarke in vrtače, pretežno na 

karbonatni podlagi. V drevesni plasti prevladujejo gorski javor, veliki jesen in 

bukev, jelke se pojavljajo le posamič. Habitatni tip se je ohranil zlasti tam, 

kjer bukev ni konkurenčna. Pojavlja se na manjših površinah raztreseno po 

vsej Sloveniji. Ogroža ga spreminjanje v smrekove gozdove, ponekod mu 

pomlajevanje otežkoča jelenjad (Naravovarstveni atlas, 2022). 

HT 91L0 - Ilirski hrastovo-

belogabrovi gozdovi 

(Erythronio‐Carpinion) 

Habitatni tip 91L0 je po površini tretji najbolj zastopan habitatni tip, ki je 

razširjen v ravninskem in gričevnem delu različnih fitogeografskih območjih 

Slovenije. V gozdovih tega habitatnega tipa se poleg nosilnih drevesnih vrst 

belega gabra (Carpinus betulus) in gradna pojavljajo številni listavci in tudi 

nekateri iglavci (Kutnar in Drakskobler, 2014). 

HT - 91K0 - Ilirski bukovi 

gozdovi (Fagus sylvatica 

(Aremonio-Fagion)) 

Ilirski bukovi gozdovi rastejo na karbonatni podlagi na nadmorski višini 600-

1400 m. Sestavlja jih več različnih združb (dinarski podgorski bukovi gozdovi, 

bukovi gozdovi z jelko, visokogorski bukovi gozdovi), zanje je značilna večja 

vrstna pestrost kot za ostale bukove gozdove. V Sloveniji so najbolje 

ohranjeni v dinarskem svetu, pojavljajo pa se tudi v Alpah in ponekod v 

vzhodni Sloveniji (Orlica, Bohor, Kum, Boč, Donačka gora). V preteklosti jih 

je ponekod ogrožalo panjevsko gospodarjenje, steljarjenje in gozdna paša, 

sedaj pa mestoma pospeševanje smreke in otežkočeno pomlajevanje jelke 

in plemenitih listavcev zaradi objedanja (Naravovarstveni atlas, 2022). 

HT 91F0 - Obrečni 

hrastovo-jesenovo-

brestovi gozdovi 

(Quercus robur, Ulmus 

laevis in Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior ali 

Fraxinus angustifolia), 

vzdolž velikih rek 

(Ulmenion minoris) 

To so tipični nižinski obrečni gozdovi, ki sledijo združbi bele vrbe, vendar 

rastejo na tleh, kjer je nivo podtalnice nižji. Pojavljajo se ob večjih rekah. Tla 

so nerazvita (rečni nanosi) in poplavljena le ob visokih vodah. Drevesne vrste 

zastopajo zlasti dob, dolgopecljati in poljski brest, veliki in ostroplodni javor. 

Zaradi raznovrstnih vplivov se je pri nas ohranilo le malo sestojev trdolesne 

loke (ob Muri, Dravi,  v Krakovskem gozdu, Dobravi pri Brežicah). Ogrožajo 

jih hidroregulacije, urbanizacija, izsekovanje, na bolj sušnih predelih rastišča 

pa tudi širjenje robinije (Naravovarstveni atlas, 2022). 
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3.9.1 PODATKI O SEZONSKIH VPLIVIH IN VPLIVIH NARAVNIH MOTENJ (SUŠ, POPLAV) 

NA KJUČNE HABITATE ALI VRSTE NA OBMOČJU 

SEZONSKI VPLIVI 

Sezonska nihanja temperature, dolžine dneva, razpoložljive hrane, določajo preživetje vrste na 

danem območju (Tarman, 1992). V izogib neprimernim pogojem ptice migrirajo in prezimujejo 

zunaj svojega gnezditvenega habitata (Rappole, 2013). Selivke na kratke razdalje večinoma 

prezimujejo kar na ozemlju Evrope ali v Sredozemlju, denimo zvonec (Bucephala clangula) (Vrezec 

in sod., 2006).  

POZEBA 

Pozeba lahko prizadene prehransko bazo kvalifikacijskih vrst, katerih prehrana je odvisna od 

plodonosnih grmiščnih in drevesnih vrst. Pojem pozeba označuje poškodbe na rastlinah, ki jih 

povzročijo nizke temperature zraka. Nizke temperature zraka ne poškodujejo vseh rastlin in 

rastlinskih organov enako, saj so poškodbe odvisne od odpornosti posamezne rastline, ki je 

genetska, deloma pa pridobljena z utrjevanjem. Za Slovenijo so značilne spomladanske ohladitve, 

ki jih navadno povzroči vdor hladnega zraka s severa ali vzhoda. Ohladitve advekcijsko-

radiacijskega značaja so najbolj nevarne, saj ob vdoru hladnega zraka ponoči, ko se nebo zjasni, 

sledi še močno radiacijsko ohlajanje. Take vrste ohladitve so za odpirajoče brste sadnega drevja 

po navadi najbolj usodne, saj temperatura v prizemnih plasteh ozračja še lahko pade več stopinj 

pod ničlo. Ohladitve je možno pričakovati ves mesec april. Nizke temperature zraka v tem času 

lahko poškodujejo ali celo popolnoma uničijo obrod plodonosnih grmiščnih in drevesnih vrst. 

ŽLED 

Žled lahko povzroči spremembe na velikih površinah habitata kvalifikacijskih vrst ter kvalifikacijskih 

habitatnih tipov. Pojavlja se pozimi, predvsem ob odjugah pri prehodu toplih front. Nastane kot 

ledena obloga na rastju ob primrzovanju podhlajenih vodnih kapljic, ko je temperatura vode nižja 

od ledišča, ali ob primrzovanju nepodhlajenih vodnih kapljic na zelo hladnih površinah. Zaradi 

povečane teže pride do poškodb delov rastlin, predvsem dreves, ki vodijo v zmanjšanje vitalnosti. 

Pri iglavcih sledijo gradacije podlubnikov. Lokalno so prizadete velike površine, v katerih  prihaja 

do porušenja habitata ali habitatnih struktur ter HT. V Sloveniji nastaja žled ob srečanju hladnih 

severozahodnih zračnih gmot, ki se gibljejo pri tleh, ter toplejših vlažnih zračnih gmot, ki v višinah 

dotekajo z jugozahoda, zato je značilen predvsem za jugozahodno Slovenijo. Najbolj je razširjen 

na visokem krasu in njegovem obrobju, bodisi na celinski ali primorski strani. Žled se pojavlja tudi 

v kotlinah, kjer se zadržuje hladni zrak. V Sloveniji najpogosteje prizadene Brkine, Senožeško 

hribovje z Vremščico, Zgornjo Pivko, vznožja in pobočja visokega krasa, Snežnik, Javornik, Hrušico, 

Nanos, Trnovski gozd in Čičarijo.  
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4 PODATKI O UGOTOVLJENIH VPLIVIH (TRAJNIH IN ZAČASNIH) IN 

NJIHOVI PRESOJI 

4.1 OPREDELITEV UGOTOVLJENIH ŠKODLJIVIH VPLIVOV PLANA ALI S PLANOM 

NAČRTOVANEGA POSEGA V NARAVO NA VARSTVENE CILJE POSAMEZNIH 

VAROVANIH OBMOČIJ IN NJIHOVO CELOVITOST TER POVEZANOST, 

VKLJUČNO S KUMULATIVNIMI VPLIVI 

LUN LUO postavljajo strateške cilje, katerih namen je trajnostno ohranjanje vitalnih populacij vseh 

avtohtonih vrst divjadi in drugih prostoživečih živali ter njihovih habitatov, sooblikovanje 

življenjskega prostora divjadi in drugih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, optimalno 

trajnostna raba vrst divjadi z lovom, zmanjševanje ali preprečevanje nastajanja neželenih vplivov 

v okolju, zagotavljanje prehranskega vira za velike zveri in preprečevanje širjenja invazivnih 

tujerodnih vrst. Strateški cilji se v vseh načrtih konkretizirajo preko Ciljev in usmeritev za 

posamezne vrste divjadi ter usmeritev za Oblikovanje življenjskega okolja divjadi. Izvedba LUN 

LUO lahko vpliva na varovana območja narave zaradi umeščanja in izvedbe biomeliorativnih in 

biotehniških ukrepov ter lovskotehniških objektov v prostor ob upoštevanju njihove časovne 

izvedbe, naseljevanja oz. doseljevanja tujerodnih vrst, izvajanja lova glede na varstvo vodnih vrst 

ptic, lova s pastmi ob vodotokih, zagotavljanja zadostne plenske baze kvalifikacijskih vrst Natura 

2000 - volka in risa, uvajanja varstva biokoridorjev, zagotavljanja uspešnosti pomlajevanja gozdnih 

kvalifikacijskih habitatnih tipov ter vlaganja vrst iz ujetništva v naravo. Izvedba LUN LUO lahko 

vpliva na lastnosti, zaradi katerih so bila razglašena zavarovana območja, in cilje upravljanja 

zavarovanih območij. Ustreznost omilitev naštetih potencialnih vplivov na podlagi usmeritev za 

izvajanje dejavnosti lova po posameznem LUN LUO je podan v Preglednica 8. Povezava med 

potencialnimi vplivi, kvalifikacijskimi vrstami in HT ter območji Natura 2000 je podana v Posebni 

prilogi A. 
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Preglednica 8: Pregled ustreznosti omilitev naštetih potencialnih vplivov dejavnosti lova po posameznem LUN LUO 

Potencialni vpliv izvedbe 

LUN 
Usmeritev LUN-a 

Poglavje v 

LUN 

LUO 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

1 Umeščanje in izvedba 

biomeliorativnih in 

biotehniških ukrepov ter 

lovskotehniških objektov 

v prostor ob upoštevanju 

njihove časovne izvedbe 

Določene so omejitve (odmiki) ali 

prepovedi postavljanja 

lovskotehniških objektov (lovskih 

prež, krmišč, solnic) v območjih 

Natura 2000. 

7.3.2 o o o o o o o + o o o o o o o 

Na območjih Natura 2000 je 

prepovedana uporaba tujerodnih 

rastlin na krmnih njivah. 

7.3.2 + + + + + + + + + + + + + + + 

Določena je največja dovoljena 

gostota krmišč, posebej za zimsko 

krmljenje in za privabljalno 

krmljenje parkljaste divjadi (oz. 

medveda). 

7.3.2 + + + + + + + + + + + + + + + 

Na območju rastišč gozdnih kur 

niso dovoljena krmišča za divjega 

prašiča. 

7.3.2 N + + - N o N N N N o N + + N 

Na območju rastišč gozdnih kur je 

krmljenje rastlinojede parkljaste 

divjadi (jelenjad, muflon) 

dovoljeno le izven obdobja 

rastitve gozdnih kur. 

7.3.2 N + + + N + N N N N + N + + N 
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Potencialni vpliv izvedbe 

LUN 
Usmeritev LUN-a 

Poglavje v 

LUN 

LUO 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

Določene so cone območij Natura 

2000, kjer se ne izvaja gnojenja 

(npr. košenice, mokrotni 

travniki…). 

7.3.2 o o o o o o o + o o o o o o o 

Določena so območja Natura 

2000, kjer se ne balira travne 

silaže oz. se senenih bal ne ovija v 

plastično folijo. 

7.3.2 - - - - - 
N (ni 

določeno) 
- - - - - - 

N (ni 

določeno) 
- - 

Podana je usmeritev, da se prva 

košnja izvede po odcvetu večine 

travniških rastlin. 

7.3.2 o o o o o o o + o o o o o o o 

Osnovanje in vzdrževanje kaluž in 

drugih vodnih virov se izvaja 

predvsem tam, kjer v okolju 

primanjkuje površinskih voda.  

7.3.2 + o o o + + + + + + + o + + + 

Določijo se območja, kjer se pri 

biomeliorativnih delih upoštevajo 

potrebe gozdnih kur (sadnja 

plodonosnih drevesnih vrst, 

vzdrževanje obstoječih jas, 

gozdnih jas se ne gnoji). 

7.3.2 N + - - N - N N N N - N - - N 
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Potencialni vpliv izvedbe 

LUN 
Usmeritev LUN-a 

Poglavje v 

LUN 

LUO 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

Osnovanje in vzdrževanje kaluž in 

drugih vodnih virov izven 

razmnoževalnih ciklov dvoživk in 

drugih živali. 

7.3.2 + + + + + + + + + + + + + + + 

2 Naseljevanje/doselitev 

tujerodnih vrst 

Prepovedano je 

naseljevati/doseljevati damjaka in 

muflona na varovana območja in 

njihove vplivne cone. 

7.2 

(Damjak, 

Muflon) 

+ o  - - o o - o - - - o - - - 

3 Omejitve glede izvajanja 

lova, predvsem vezano na 

varstvo vodnih vrst ptic 

Določene so prostorske in 

časovne omejitve lova na 

najpomembnejših prezimovališčih 

in v okolici gnezdišč 

kvalifikacijskih vrst ptic. 

7.2 

(Mlakarica), 

7.4 

- - - - - - - o - - - - - - - 

4 Lov s pastmi ob 

vodotokih, kjer se 

pojavljata bober in vidra;  

Določena so območja, na katerih 

je zaradi pojavljanja bobra in vidre 

prepovedano izvajati lov s pastmi. 

7.2 

(Nutrija, 

Pižmovka), 

7.4 

- - - - - - - - - - - - - - - 

5 Zagotavljanje zadostne 

plenske baze prehranske 

baze velikih zveri   

Za območja stalne prisotnosti 

volka in risa so določene 

usmeritve in ukrepi upravljanja 

parkljaste divjadi (jelenjad, srnjad, 

gams, muflon), tako da se 

zagotovi zadostna plenska baza 

za obe vrsti zveri. 

7.2 + + + + + - o N N N + + + + N 
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Potencialni vpliv izvedbe 

LUN 
Usmeritev LUN-a 

Poglavje v 

LUN 

LUO 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

6 Uvajanje varstva 

biokoridorjev  

Določeni so biokoridorji med 

gozdnimi kompleksi, s čemer se 

zagotovi povezljivost prostora za 

velike vrste živali vključno z 

velikimi zvermi. Na površinah 

biokoridorjev se določijo omejitve 

rabe prostora, da se zagotovi 

funkcionalnost biokoridorjev. 

3.4, 7.4  + + + + + + + N N N + + + + N 

7 Zagotavljanje 

uspešnosti pomlajevanja 

gozdnih kvalifikacijskih 

habitatnih tipov  

Pripravljena je analiza/karta 

(ne)uspešnosti pomlajevanja 

gozdnih sestojev na ravni GGE s 

poudarkom na vplivu divjadi. 

Analiza/karta je podlaga za 

prilagajanje višine odvzema 

parkljaste divjadi, kar izboljšuje 

uspešnost pomlajevanja gozdnih 

kvalifikacijskih HT.  

4.2.1, 7.2 o o + + + o + o + + + + + o + 

Lokacije zimskih krmišč parkljarjev 

se usmerjajo na način, da se 

umaknejo od pomlajenih površin. 

7.3.2 + + + + + + N N + N + + + + + 

8 Vlaganje vrst iz 

ujetništva v naravo 
Doseljevanje mlakarice 7.2 + + + + + + + + + + + + + + + 
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Potencialni vpliv izvedbe 

LUN 
Usmeritev LUN-a 

Poglavje v 

LUN 

LUO 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

9 Zavarovana območja 
Upoštevajo se varstveni cilji in 

režimi zavarovanih območij 
 - - - - - - - - - - - - - - - 

LUO: I. Novomeško; II. Gorenjsko; III. Kočevsko-Belokranjsko; IV. Notranjsko; V. Primorsko; VI. Pohorsko; VII. Posavsko; VIII. Pomursko; IX. Savinjsko-Kozjansko; X. Slovensko goriško; 

XI. Triglavsko; XII. Zahodno visoko kraško; XIII. Zasavsko; XIV. Kamniško-Savinjsko; XV. Ptujsko–Ormoško, 

+ zapis usmeritve je ustrezen, O zapis usmeritve je pomanjkljiv, - zapis usmeritve je neustrezen oz. manjka, N – usmeritev je za posamezen LUN nerelevantna   
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Umeščanje in izvedba biomeliorativnih in biotehniških ukrepov ter lovskotehniških objektov v 

prostor ob upoštevanju njihove časovne izvedbe 

V vseh LUN so predvideni biomeliorativni in biotehnični ukrepi ter lovskotehniški objekti, s 

katerimi se oblikuje življenjsko okolje divjadi. Med biomeliorativne ukrepe spada vzdrževanje 

travnikov in pašnikov v gozdnem prostoru: priprava pasišč za košnjo, gnojenje travnikov, ročna 

košnja, strojna košnja, spravilo sena z odvozom in osnovanje pasišč za divjad v gozdu, vzdrževanje 

grmišč in obrečnih pasov, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, 

vzdrževanje vodnih virov, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, postavitev in vzdrževanje 

gnezdnic. Med biotehniške ukrepe spadajo krmljenje, krmne njive, pridelovalne njive, zaščita s 

tehniškimi in kemičnimi sredstvi. Lovskotehniški objekti, ki se postavljajo v prostor, so lovske preže, 

krmišča, solnice in lovske steze. Časovni in prostorski način izvedbe navedenih ukrepov in 

objektov lahko bistveno vplivata na stanje kvalifikacijskih HT in vrst.  

Umeščanje lovskotehničnih objektov, krmišč in solnic na mokriščne kvalifikacijske HT in v bližino 

jam lahko povzroči povišanje koncentracije soli v okolici ter povišanje hranil, ki se v mokrišča in 

jame lahko vnašajo preko iztrebkov ali presežne hrane. Podaljša se čas zadrževanja divjadi v bližini 

mokrišč in jam. To lahko vodi v povečan vnos hranil in njihovo evtrofikacijo. Mogoče so 

srednjeročne spremembe lastnosti, zaradi katerih so mokrišča zavarovana, oz. lastnosti 

kvalifikacijskih HT, do katerih pride zaradi posrednih vplivov umeščanja lovskotehničnih objektov 

(Hintz in Relyea, 2019). Usmeritve za umeščanje lovskotehničnih objektov so v vseh LUN LUO, 

razen načrta za Pomursko LUO, pomanjkljive. Omejitve pri umeščanju so navedene kot priloga, 

brez ustreznega sklica v besedilu poglavja 7.3.1 Operativni cilji oblikovanja življenjskega okolja 

divjadi. Podajamo omilitveni ukrep. 

Krmišča na rastiščih gozdnih kur lahko povzročijo lokalne zgostitve vrst, ki vznemirjajo gozdne 

kure (jelenjad). Lahko vplivajo tudi na povečanje številčnost malih sesalcev in posledično njihovih 

plenilcev, ki lahko plenijo tudi gnezda gozdnih kur (Vrezec in sod., 2014). Vpliv je srednjeročen, 

posreden. Mogoči so tudi kumulativni vplivi izvedbe drugih planov (GGN GGE). Ukrep krmljenja 

manjka v LUN Notranjskega LUO. Pomanjkljivo je zapisan v LUN Pohorskega in Triglavskega LUO. 

Podajamo omilitveni ukrep.  

V habitatu gozdnih kur so potrebne plodonosne drevesne vrste (Žitnik in sod., 2018). V LUN 

Kočevsko–Belokranjskega, Notranjskega, Pohorskega, Savinjsko–Kozjanskega, Zasavskega in 

Kamniško–Savinjskega LUO ni ustreznih usmeritev. Podajamo omilitveni ukrep. 

Z gnojenjem se poveča vnos hranil v prst, kar spremeni ekološke razmere na travišču in lahko 

vodi v spremembo vrstne sestave, ki se lahko odrazi v srednjeročni spremembi HT, zastopanega 

na travišču (Vreš in sod., 2016). V vseh 15 LUN LUO je v poglavju 7.3.2 Usmeritve za določitev 

ukrepov v življenjskem okolju divjadi podan enak zapis, ki prepoveduje gnojenje na 

naravovarstveno pomembnih območjih (opredelitev v naravovarstvenih smernicah dolgoročnega 

načrta). Podajamo omilitveni ukrep.  

Prezgodnja ali prepogosta košnja lahko dolgoročno vodi v spremembe semenske banke v tleh, 

ki se odrazijo kor spremembe v vrstni sestavi travišča. Enako velja za baliranje sena na način, ki ne 

zahteva, da se pokošena biomasa suši razgrnjena na mestu košnje. S tem se prepreči semenitev 
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iz pokošene biomase, kar dolgoročno vodi v spremembo vrstne sestave traviščnega HT (Vreš  in 

sod, 2016; Gil in Naumann, 2019). Vpliv je neposreden, negativen, srednjeročen. Prezgodnja košnja 

zmanjša gnezditveno uspešnost talnih gnezdilk v kmetijski krajini. Božič (2005) navaja, da je na 

travnikih, pokošenih pred sredo junija, večina prvih legel kosca (Crex crex) uničenih že v fazi 

valjenja ali zelo majhnih mladičev, tako da lahko koscem, gnezdečim na teh travnikih, z veliko 

verjetnostjo pripišemo popoln gnezditveni neuspeh. Podobno velja za velikega škurha (Numenius 

arquata) (Denac, 2019) V vseh 15 LUN LUO so za pripravo in spravilo sena navedene pomanjkljive 

usmeritve. Podajmo omilitvene ukrepe.  

V vseh LUN LUO so podane usmeritve za osnovanje in vzdrževanje kaluž in drugih vodnih virov 

za zagotavljanje vode divjadi. S tem se ustvarjajo oz. vzdržujejo vodna telesa, ki so pomemben 

habitat kvalifikacijskih vrst dvoživk v gozdnem prostoru. Ob izvedbi del lahko pride do motenj v 

razmnoževalnem ciklu teh vrst, kar je v vseh LUN LUO ustrezno omiljeno z usmeritvijo izvedbe 

del v čas zunaj razmnoževalnega cikla dvoživk. Hribski urh (Bombina variegata) se razmnožuje v 

začasnih vodnih telesih različnih velikosti, ki morajo biti osončena (Reyer in Barandun, 1997). Veliki 

pupek se razmnožuje v stalnih vodnih telesih, globljih od 30 cm (Maletzky in sod., 2007). 

Neprimerna izvedba in vzdrževanje kaluž in drugih virov lahko poslabšata lastnosti 

razmnoževalnega habitata dvoživk. Napačno urejena vodna telesa lahko predstavljajo past za 

dvoživke. V vseh 15 LUN LUO so za osnovanje in vzdrževanje kaluž in drugih vodnih virov 

navedene pomanjkljive usmeritve. Ob upoštevanju previdnostnega načela podajamo omilitveni 

ukrep. 

Na podlagi zapisanega ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe biomeliorativnih in biotehniških ukrepov 

ter lovskotehniških objektov v prostor ob upoštevanju njihove časovne izvedbe nebisteven zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov (Ocena C). 

Naseljevanje/doselitev tujerodnih vrst 

Invazivna tujerodna vrsta je po definiciji Konvencije o biološki raznovrstnosti tujerodna vrsta, ki se 

je ustalila in se širi ter s tem ogroža ekosisteme, habitate ali vrste. Kot tekmice, plenilke ali 

prenašalke bolezni lahko vplivajo tako na domorodne vrste kot na ekosisteme. V Sloveniji je kot 

divjad opredeljenih šest tujerodnih vrst: pižmovka (Ondatra zibethicus) in nutrija (Myocastor 

coypus) se pojavljata ob vodotokih, Rakunasti pes (Nyctereutes procyonoides), ki zaenkrat na 

območju Slovenije še nima prisotne stalne populacije, muflon (Ovis aries musimon), kozorog 

(Capra ibex) in damjak (Dama dama), pri čemer so prve tri vrste invazivne. V vseh LUN LUO sta 

zanje predvidena strateška cilja preprečevanja njihovega širjenja in omejevanja številčnosti 

njihovih populacij. Cilja sta konkretizirana v poglavju 7.2 Cilji in usmeritve za posamezne vrste 

divjadi na način, da je višina odvzema vseh treh vrst neomejena. Takšna usmeritev omogoča 

kontrolo njihove številčnosti in razširjenosti ter ob ustreznem izvajanju tudi odstranitev iz 

naravnega okolja. Obenem LUN LUO dopuščajo možnost številčnega načrtovanja odvzema, s 

katerim lahko v nekaterih primerih bolj učinkovito dosežemo cilj (kontrola številčnosti), saj je 

doseganje takega ukrepa preverljivo in predvideva tudi sankcije za nedoseganje (za razliko od 

popolnega odvzema, katerega doseganje ni preverljivo). 
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Za populacije preostalih treh vrst muflona, kozoroga in damjaka sta predvidena višina in struktura 

odvzema, ki omogoča kontrolo velikosti populacij teh tujerodnih vrst. V primeru doseljevanja oz. 

naseljevanja obeh vrst je takšna usmeritev v nasprotju z zakonskim okvirjem (Uredba o posebnih 

varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 

33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18)). Doseljevanje oz. naseljevanje je tudi v 

nasprotju s cilji Nacionalnega gozdnega programa (Resolucija o nacionalnem gozdnem 

programu (Uradni list RS, št. 111/07)). Prepoved je ustrezno podana v LUN za Novomeško LUO, v 

ostalih manjka oz. se nahaja samo v prilogi. Podajamo omilitveni ukrep. 

Kostne najdbe kažejo, da je bil kozorog v preteklosti avtohtona vrsta (Toïgo in sod., 2020). Vsi 

danes živeči kozorogi v Sloveniji izvirajo iz naseljenih osebkov edine preživele populacije v Italiji 

(ZGS, lastni podatki). LUN LUO v primeru te vrste predvidevajo spremembo statusa v avtohtona 

vrsta. Podajamo priporočilo. 

Ocenjujemo, da bo vpliv tujerodnih vrst zaradi izvedbe vseh 15 LUN LUO nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (Ocena C). 

V vseh načrtih je podana ustrezna usmeritev, da je na območjih Natura 2000 je prepovedana 

uporaba tujerodnih rastlin na krmnih njivah. Ker usmeritev izhaja iz zakonodaje (Uredba o 

posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 

43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18)), je v nadaljevanju ne 

obravnavamo. 

Omejitve glede izvajanja lova, predvsem vezano na varstvo vodnih vrst ptic 

Lov vnaša nemir v obvodni prostor v zunajgnezditvenem obdobju ter povzroča prekinitev 

običajnih aktivnosti vodnih ptic in izgubo zalog energije v zimskem času. Vpliv na dnevni ritem 

osebkov prežene ptice s prehranjevališč oziroma počivališč. Posledično nosilna kapaciteta 

populacij vodnih ptic na območjih pogosto ni dosežena. Lov na vodne ptice in z njim povezano 

vznemirjanje ima ob pomanjkanju alternativnih območij, kamor bi se ptice lahko premaknile, in 

nezmožnosti kompenzacije sprememb v vedenju (manj prehranjevanja, več porabljene energije) 

pomemben negativen vpliv na preživetje osebkov in s tem na velikost populacij (Dooley in sod., 

2010). To še zlasti velja za zimske razmere, ko osebki porabljajo zaloge in je smrtnost večja. Večina 

raziskav potrjuje, da so populacije vodnih ptic (plojkokljunov in pobrežnikov, tudi mlakarice) 

omejene z dejavniki (smrtnost, nosilnost okolja) na prezimovališčih in selitvenih postojankah in ne 

z viri na gnezdiščih (Madsen in Fox, 1995; Kirby in sod., 2008; Fouque in sod., 2009). Razpoložljivost 

ustreznih alternativnih območij je v Sloveniji zelo omejena; le-teh ni v času nizkih zimskih 

temperatur, ko so stoječa vodna telesa zaledenela (DOPPS, 2022). Zaradi lova so mogoči 

posredni, negativni, srednjeročni vplivi na beločelo gos (Anser albifrons), čopasto črnico (Aythya 

fuligula), lisko (Fulica atra), malega žagarja (Mergellus albellus), pritlikavega kormorana 

(Phalacrocorax pygmeus), rdečegrlega slapnika (Gavia stellata), rečnega galeba (Larus ridibundus 

(Chroicocephalus ridibundus)), rumenonegega galeba (Larus cachinnans (Larus michahellis)), sivo 

gos (Anser anser), sivko (Aythya ferina), velikega žagarja (Mergus merganser), zvonca (Bucephala 

clangula), makarico (Anas platyrhynchos), žerjava (Grus grus), žličarico (Anas clypeata), veliko belo 

čapljo (Egretta alba (Casmerodius albus)), velikega škurha (Numenius arquata), togotnika 
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(Philomachus pugnax), sivega galeba (Larus canus), rjavo čapljo (Ardea purpurea), rjavovratega 

ponirka (Podiceps grisegena), regljo (Anas querquedula (Spatula querquedula)), ribjega orla 

(Pandion haliaetus), močvirskega martinca (Tringa glareola), mokoža (Rallus aquaticus), malo 

tukalico (Porzana parva), grahasto tukalico (Porzana porzana), konopnica (Anas strepera (Mareca 

strepera)) in kostanjevko (Aythya nyroca). 

Vseh 15 LUN LUO podaja usmeritve za lov na mlakarico (Anas plathyrynchos). Navedba 

prostorskih in časovnih omejitev lova na prezimovališčih je v vseh LUO LUN zapisana pomanjkljivo 

oz. manjka. Naveden je samo sklic na naravovarstvene smernice. Podajamo omilitveni ukrep. 

Ocenjujemo, da bo imela izvedba vseh 15 LUN LUO nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov (ocena C).  

Omilitveni ukrep predvideva vzpostavitev posebnega poglavja, v katerem bodo tekstualno in 

kartografsko predstavljene prostorske in časovne omejitve lova. Na ta način se bo v posamezen 

načrt implementiralo določitve PUN, s čimer se bo omililo vpliv lova tudi na žerjava (Grus grus), 

žličarico (Anas clypeata), veliko belo čapljo (Egretta alba (Casmerodius albus)), velikega škurha 

(Numenius arquata), togotnika (Philomachus pugnax), sivega galeba (Larus canus), rjavo čapljo 

(Ardea purpurea), rjavovratega ponirka (Podiceps grisegena), regljo (Anas querquedula (Spatula 

querquedula)), ribjega orla (Pandion haliaetus), močvirskega martinca (Tringa glareola), mokoža 

(Rallus aquaticus), malo tukalico (Porzana parva), grahasto tukalico (Porzana porzana), konopnica 

(Anas strepera (Mareca strepera)) in kostanjevko (Aythya nyroca). 

Uporaba svinčenih šibrenih nabojev na mokriščih 

Podana je zakonska podlaga za uporabo svinčenih šibrenih nabojev na mokriščih. Trenutna 

ureditev, ki svinčene šibrene naboje dovoljuje, se bo 15. februarju 2023 na podlagi Uredbe 

komisije (EU) 2021/57 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede 

svinčenih izstrelkov v mokriščih ali okrog njih spremenila v prepoved uporabe svinčenih nabojev 

na mokriščih in v 100 m pasu okoli njih.  

Svinčene šibre, ki se na mokriščih uporabljajo za lov na mlakarico, se v mokriščih nalagajo in tam 

ostajajo še dolgo časa po končanem lovu. Šibre so primerne oblike, velikosti in konsistence, da jih 

predvsem race zamenjajo za delce hrane oz. kamne, ki jih požirajo in zadržujejo v mlinčku, kot 

pomoč pri prebavi semen in vodnih nevretenčarjev. Kislo okolje v mlinčku (ca. pH 2,5) pospešuje 

raztapljanje šiber in hitro absorpcijo svinčevih soli v kri. Tako raztopljen svinec počasi zastruplja 

ptice (Bellrose, 1959). Akutna zastrupitev je običajno posledica večjega števila zaužitih šiber (> 10), 

v tem primeru ptica pogine v nekaj dneh. Pogostejša je smrt zaradi kronične zastrupitve, do katere 

pride nekaj tednov (običajno 2–3 tedne) po zaužitju manjše količine šiber. Takrat ptica običajno 

pogine zaradi stradanja kot posledice paralize mišic prebavnega trakta. Ocenjuje se, da vsaj še 

enkrat toliko, kot je bilo ustreljenih rac, kasneje pogine zaradi svinca (Pain in sod., 2019b).  

Ob upoštevanju časovnih in prostorskih omejitev lova, podanih z omilitvenimi ukrepi pričujočega 

Dodatka, ter ob upoštevanju dejstva, da se na podlagi presojanih načrtov pripravijo dvoletni LUN 

LUO, ki jim sledijo načrti lovišč, ter da prepoved svinčenih nabojev prične veljati v prvi petini 
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obdobja izvajanja obravnavanih načrtov, ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe lova na mlakarico v 

vseh 15 LUN LUO zaradi uporabe svinčenih šibrenih nabojev na mokriščih nebistven (Ocena B).  

Lov s pastmi ob vodotokih, kjer se pojavljata bober in vidra 

Lov s pastmi je določen z Uredbo o določitvi divjadi in lovnih dob (Uradni list RS, št. 101/04 in 

81/14). Uredba v 5. členu dovoljuje uporabo pasti glede na tip pasi in vrsto divjadi. Pri lovu s pastmi 

je zagotovljena delna selektivnost tega lovskega pripomočka. LUN vseh 15 LUO ne podajajo 

izrecnih usmeritev glede lova s pastmi, kar lahko povzroči nenameren ulov vidre in bobra na 

območjih njunega pojavljanja. Posledično lahko pride do neposrednega, negativnega vpliva na 

obe kvalifikacijski vrsti zaradi manjšanja populacij. Podajamo omilitveni ukrep. 

Ocenjujemo, da bo vpliv lova s pastmi ob vodotokih vseh 15 LUN LUO nebistven zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov (Ocena C). 

Zagotavljanje prehranske baze zveri 

V vseh LUN LUO, razen Pohorskega, v katerem usmeritev manjka, in Pomurskega, Savinjsko 

Kozjanskega, Slovensko goriškega ter Ptujsko–Ormoškega, v katerih se volk (Canis lupus) in ris 

(Lynx lynx) ne pojavljata, se z načrtovanjem višine in starostno-spolne strukture ter s prostorskim 

usmerjanjem odstrela divjadi vpliva na lokalne populacijske gostote divjadi, pri čemer se z 

reguliranjem odstrela evropske srne (Capreolus capreolus) in navadnega jelena (Cervus elaphus) 

v posameznem LUO uravnava plensko bazo kvalifikacijskih vrst zveri volka (Canis lupus), risa (Lynx 

lynx) in šakala (Canis aureus), posredno pa vpliva tudi na prehrano oportunistične kvalifikacijske 

vrste zveri rjavega medveda (Ursus arctos). V načrtih je skladno s PUN določeno, da na območjih 

redne prisotnosti volka/risa/šakala glede višine načrtovanega odvzema srnjadi velja splošno 

načelo, da se ob ugotovljenih izrazitih vplivih velikih zveri, ki imajo za posledico padajoč trend 

številčnosti srnjadi, lahko znižuje ali opusti načrtovana višina odvzema. Ob izrazitem vplivu 

plenjenja velikih zveri je predvidena tudi prilagoditev načrtovanega odvzema košut navadnega 

jelena, in sicer na način, da le te predstavljajo največ 25 % (namesto največ 30 %) vsega 

načrtovanega odvzema jelenjadi. Ocenjujemo, da je lahkoobseg vpliva izvedbe LUN LUO Pohorje 

bistven, podajamo omilitveni ukrep (Ocena C). 

Uvajanje varstva biokoridorjev 

Na razširjenost velikih zveri vpliva fragmentacija prostora kot posledica sprememb v rabi. V vseh 

LUN LUO, razen Pomurskem, Savinjsko-Kozjanskem in Slovenjegoriškega LUO so navedeni 

biokoridorji za divjad, ki so pomembni na državni ravni in prispevajo k zagotavljanju ekološke 

povezljivosti v prostoru in zagotavljanju doseganja pomembnega cilja povezovanja alpskih in 

dinarskih populacij divjadi in zveri ter predstavljajo enega od načinov blaženja negativnega vpliva 

fragmentacije (Javornik in sod., 2021). LUN LUO, v katerih biokoridorji niso navedeni, ležijo v SV 

delu Slovenije, kjer krajinske značilnosti ne zahtevajo njihove uvedbe. Ocenjujemo, da bo 

upoštevanje povezljivosti pri usklajevanju rab imelo na kvalifikacijske vrste pozitiven vpliv (ocena 

A). 
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Zagotavljanje uspešnosti pomlajevanja gozdnih kvalifikacijskih habitatnih tipov 

Na posameznih območjih, kjer je pomlajevanje gozda zaradi objedanja parkljaste divjadi 

neuspešno, je v vseh LUN LUO, razen Posavskem, Pomurskem in Slovensko goriškem LUO, pri 

katerih usmeritev ni potrebna, podana usmeritev, da se lokacije zimskih krmišč umeščajo na način, 

ki jih odmika od gozdnih površin, ki se pomlajujejo. Podana je tudi usmeritev za povečan odvzem 

parkljaste divjadi tudi na površinah gozdnih kvalifikacijskih HT, ki se prekomernega objedanja 

slabše pomlajujejo. Zaradi posrednosti in srednjeročnosti vpliva je povišan odvzem načrtovan v 

prvem delu izvajanja predmetnih načrtov. Načrtovana ukrepa vodita v izboljšanje pomlajevanja 

in s tem v izboljšanje stanja gozdnih habitatnih tipov ter blažita posledice podnebnih sprememb 

(ocena vpliva je A). S tem se dosega varstvene cilje PUN za HT_9110 Bukovi gozdovi (Luzulo-

Fagetum), HT_91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)), HT_9180 Javorovi 

gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih, HT_91F0 Obrečni hrastovo-jesenovo-

brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus 

angustifolia), vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris), HT_91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi 

(Erythronio-Carpinion). 

  

Odvzem posameznih vrst divjadi, ki bo določal prehransko bazo kvalifikacijskih vrst zveri in 

zagotavljal uspešno pomlajevanje gozda, se bo reguliralo preko dvoletnih LUN in bo prilagojeno 

stanju populacij divjadi na ravni LUO oz. posamezne nižje načrtovalske enote.  

Vlaganje vrst iz ujetništva v naravo  

Ukrep vlaganja mlakarice je dopusten v vseh 15 LUN LUO. Doselitev mlakarice lahko povzroči 

vnos alohtonega genetskega materiala gojenih ptic v naravno prisotne populacije (Čížková in 

sod., 2012). Raziskave prostoživečih in gojenih oblik mlakarice v Franciji kažejo, da je obseg vnosa 

kljub obsežni doselitvi majhen (Champagnon in sod., 2013) ali pa se ga ne da dokazati (Söderquist 

in sod., 2017). Oboje je verjetno posledica visoke smrtnosti izpuščenih osebkov (Champagnon in 

sod., 2012). Ocenjujemo, da je vpliv nebistven (ocena B).  

Zavarovana območja 

V vseh LUN LUO so usmeritve za izvajanje dejavnosti lovstva v zavarovanih območjih podane kot 

priloga načrtu brez ustreznega sklica na prilogo v samem načrtu.  

Ob uporabi previdnostnega načela ocenjujemo, da bo ob izvajanju posameznega LUN LUO prišlo 

do bistvenih vplivov izvajanja dejavnosti lovstva na zavarovana območja, saj določila, povezana z 

varstvom zavarovanih območij, niso nedvoumno zapisana, kar lahko vodi do neprimernih vplivov 

izvedbe posameznega načrta na lastnosti in upravljavske cilje posameznega zavarovanega 

območja (Ocena C).  

Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da bo imela izvedba LUN 2021-2030 na varovana 

območja narave nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C).  
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4.2 ALTERNATIVNE REŠITVE 

LUN se pripravljajo v skladu s Pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z 

divjadjo in postavljajo strateški okvir upravljanja z divjadjo. V zadnjem obdobju na področju stanja 

divjadi ni bilo takšnih sprememb, ki bi zahtevale spremembo strateških usmeritev upravljanja, zato 

alternativnih scenarijev ni bilo treba pripraviti.  

4.3 RAZLAGA O MOŽNOSTIH OMILITVE ŠKODLJIVIH VPLIVOV Z NAVEDBO 

USTREZNIH OMILITVENIH UKREPOV IN RAZLOGI ZA KONKRETEN IZBOR 

OMILITVENEGA UKREPA  

Preglednica 9: Omilitveni ukrepi 

Št. 

OU 
Omilitveni ukrep Utemeljitev ukrepa 

Časovni 

okvir 

Izvedljivost, ocena 

ustreznosti in 

verjetnost uspešnosti 

1 

V besedilo poglavja, ki usmerja 

oblikovanje življenjskega okolja 

divjadi LUN Pohorje, Novomeško, 

Kočevsko-Belokranjsko, 

Notranjsko, Triglavsko LUO naj se 

dopiše »Krmišč za divjega prašiča 

naj se v habitatih gozdnih kurne 

postavlja. Izjemoma se za potrebe 

zmanjšanja vpliva divjega prašiča v 

habitatih gozdnih kur lahko 

postavijo krmišča, pri čemer se 

lokacije in časovne omejitve 

uporabe krmišč uskladi z ZRSVN,  

pri Triglavnskem LUO tudi s TNP. 

Krmišč se ne postavlja na ožja 

rastišča. 

Z ukrepom se bo 

preprečilo plenjenje 

gnezd gozdnih kur. 

Dopolnitev 

poglavja do 

predloga 

posamezne

ga LUN 

LUO. 

Ukrep je ustrezen in 

izvedljiv. Uspešnost se 

spremlja s 

spremljanjem stanja 

gozdnih kur po 

Direktivi o pticah. 

2 

V poglavje 7.3.1 vseh LUN LUO, 

razen LUN Pomurskega LUO, naj 

se zapišejo omejitve (odmiki) ali 

prepovedi postavljanja 

lovskotehniških objektov (lovskih 

prež, krmišč, solnic) v območjih 

Natura 2000, ki izhajajo iz 

naravovarstvenih smernic, ki so 

priloga posameznega načrta. 

Z ukrepom se 

preprečuje povečanje 

pritiskov na 

kvalifikacijsko vrste in 

HT. 

Dopolnitev 

poglavja do 

predloga 

posamezne

ga LUN 

LUO. 

Ukrep je ustrezen in 

izvedljiv. Uspešnost se 

spremlja. 

3 

V poglavju 7.3.2 v vsakem 

posameznem LUN LUO naj se del, 

ki se nanaša na gnojenje, dopolni 

z izrecnimi prepovedmi gnojenja 

travišč, ki izhajajo iz 

naravovarstvenih smernic istega 

načrta. 

Z ukrepom se 

preprečuje 

spremembe fizikalno 

kemijskih pogojev na 

kvalifikacijskih HT. 

Dopolnitev 

poglavja do 

predloga 

posamezne

ga LUN 

LUO. 

Ukrep je ustrezen in 

izvedljiv. Uspešnost se 

spremlja. 

4 

Določijo se območja, kjer se pri 

biomeliorativnih delih upoštevajo 

potrebe gozdnih kur (sadnja 

plodonosnih drevesnih vrst, 

Z ukrepom se 

izboljšuje lastnosti 

habitata gozdnih kur. 

Dopolnitev 

poglavja do 

predloga 

posamezne

Ukrep je ustrezen in 

izvedljiv. Uspešnost se 

spremlja. 
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Št. 

OU 
Omilitveni ukrep Utemeljitev ukrepa 

Časovni 

okvir 

Izvedljivost, ocena 

ustreznosti in 

verjetnost uspešnosti 

vzdrževanje obstoječih jas, 

gozdnih jas se ne gnoji). 

ga LUN 

LUO. 

5 

V poglavju 7.3.2 v vsakem 

posameznem LUN LUO naj se del, 

ki se nanaša na spravilo sena po 

upravljavskih conah, dopolni z 

usmeritvami glede sušenja in 

baliranja pokošenega travinja, ki 

izhajajo iz naravovarstvenih 

smernic istega načrta. 

Z ukrepom se 

preprečuje motnje v 

razmnoževanju 

rastlinskih vrst 

značilnih za 

kvalifikacijske HT 

Dopolnitev 

poglavja do 

predloga 

posamezne

ga LUN 

LUO. 

Ukrep je ustrezen in 

izvedljiv. Uspešnost se 

spremlja. 

6 

V poglavju 7.3.2 v vsakem 

posameznem LUN LUO naj se del, 

ki se nanaša na čas košnje, po 

conah dopolni z omejitvami glede 

časovne izvedbe in pogostosti 

košnje, ki izhajajo iz 

naravovarstvenih smernic istega 

načrta. 

Z ukrepom se 

preprečuje motnje v 

razmnoževanju 

rastlinskih vrst 

značilnih za 

kvalifikacijske HT 

Dopolnitev 

poglavja do 

predloga 

posamezne

ga LUN 

LUO. 

Ukrep je ustrezen in 

izvedljiv. Uspešnost se 

spremlja. 

7 

Poglavje 7.3.2 v vsakem 

posameznem LUN LUO, ki se 

nanaša na izvedbo kaluž in vodnih 

virov, naj se dopolni z besedilom: 

Izvedba ohranjanja in 

vzpostavljanja vodnih virov naj bo 

prilagojena ekološkim zahtevam 

dvoživk. Del vodnega telesa naj bo 

osončen. Globina globljih kaluž naj 

znaša vsaj 1 m, globina plitkejših 

kaluž vsaj 30 cm.  

Z ukrepom se 

zagotavlja ustreznost 

izvedbe vodnih 

površin na način, da 

so le te ob divjadi 

namenjene tudi 

kvalifikacijskim 

vrstam dvoživk 

Dopolnitev 

poglavja do 

predloga 

posamezne

ga LUN 

LUO. 

Ukrep je ustrezen in 

izvedljiv. Uspešnost se 

spremlja. 

8 

V vse LUN LUO, razen 

Novomeško, se v poglavje 7.2 Cilji 

in usmeritve za posamezne vrste 

divjadi v delu, ki se nanaša na 

damjaka in muflona, doda 

besedilo: »Naseljevanje in 

doseljevanje vrste na varovanih 

območjih narave ni dovoljeno.« 

Z ukrepom se manjša 

vpliv tujerodnih vrst 

Dopolnitev 

poglavja do 

predloga 

posamezne

ga LUN 

LUO. 

Ukrep je ustrezen in 

izvedljiv. Uspešnost se 

spremlja. 

9 

Časovne in prostorske omejitve 

lova naj se v vsakem posameznem 

LUN LUO opredelijo v novem 

poglavju 7.4 Časovne in prostorske 

omejitve lova. V poglavju se 

zapišejo vse časovne in prostorske 

omejitve lova v posameznem LUN 

LUO, ki izhajajo iz 

naravovarstvenih smernic za 

posamezen LUO. Omejitve se 

predstavijo v besedilu in 

kartografski obliki. 

Z ukrepom se 

preprečuje vpliv lova 

na prezimujoče 

kvalifikacijske vodne 

vrste ptic 

Dopolnitev 

poglavja do 

predloga 

posamezne

ga LUN 

LUO. 

Ukrep je ustrezen in 

izvedljiv. Uspešnost se 

spremlja. 
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Št. 

OU 
Omilitveni ukrep Utemeljitev ukrepa 

Časovni 

okvir 

Izvedljivost, ocena 

ustreznosti in 

verjetnost uspešnosti 

10 

Besedilo vseh LUN LUO naj se 

dopolni na način, da se v poglavju 

7.2 v podpoglavjih, ki se nanašata 

na pižmovko in nutrijo, prepove 

lov s pastmi na območjih 

pojavljanja bobra in vidre. 

Omilitveni ukrep se na podlagi 

smernic ZRSVN konkretizira v 

obliki dvoletnih LUN. 

Z ukrepom se manjša 

posredni vpliv lova na 

divjad s pastmi. 

Dopolnitev 

poglavja do 

predloga 

posamezne

ga LUN 

LUO. 

Ukrep je ustrezen in 

izvedljiv. Uspešnost se 

spremlja. 

11 

Besedilo VI. LUN za Pohorsko LUO 

naj se dopolni na način, da se pri 

načrtovanju upravljanja 

številčnosti srnjadi, jelenjadi, 

gamsa in muflona upošteva 

prisotnost volka, risa in šakala. 

 

Z ukrepom se manjša 

posredni vpliv lova na 

kvalifikacijske vrste 

zveri. 

Dopolnitev 

poglavja do 

predloga 

posamezne

ga LUN 

LUO. 

Ukrep je ustrezen in 

izvedljiv. Uspešnost se 

spremlja. 

12 

V besedilo novega poglavja 7.4 

vseh 15 LUO se doda besedilo: 

»Ob podrobnejšem načrtovanju 

na ravni dvoletnih LUO se 

upošteva omejitve, ki izhajajo iz 

varstvenih ciljev in režimov 

zavarovanih območij, katerih 

površine so v celoti ali delno 

znotraj območja načrta.« 

Z ukrepom se 

zagotavlja ustrezno 

upoštevanje 

varstvenih režimov 

zavarovanih območij. 

Dopolnitev 

poglavja do 

predloga 

posamezne

ga LUN 

LUO. 

Ukrep je ustrezen in 

izvedljiv. Uspešnost se 

spremlja. 

13 

V poglavje 7.3.2 v vsakem LUN 

LUO, ki se nanaša na košnjo, naj se 

doda besedilo: »Na območjih 

pojavljanja kosca (Crex crex) se 

prva košnja izvede po 1. 8.« 

Z ukrepom se manjša 

posredni vpliv lovstva 

na kvalifikacijske 

vrste. 

Dopolnitev 

poglavja do 

predloga 

posamezne

ga LUN 

LUO. 

Ukrep je ustrezen in 

izvedljiv. Uspešnost se 

spremlja. 

14 

LUN za Novomeško, Gorenjsko, 

Pohorsko, Pomursko, Kamniško–

Savinjsko LUO naj se dopolni na 

način, da se v poglavju 7.2 

operativni cilji usmerjanja 

populacij parkljaste divjadi jasno 

navežejo na cilj ohranjanja oz. 

izboljšanja stanja pomlajevanja 

gozda. 

Z ukrepom se manjša 

vpliv divjadi na 

gozdne habitatne 

tipe. 

Dopolnitev 

poglavja do 

predloga 

posamezne

ga LUN 

LUO. 

Ukrep je ustrezen in 

izvedljiv. Uspešnost se 

spremlja. 

 

Z namenom izboljšanja LUN LUO 2021–2030 in povečanja njegovih pozitivnih vplivov na okolje v 

okviru okoljskega poročila podajamo priporočila, ki presegajo vsebino posameznega načrta 

(Preglednica 10). 

Preglednica 10: Priporočila 

Št. Priporočilo 

1 
Opis tehnik in poteka izvedbe posameznih biomeliorativnih in biotehniških del, lovskotehniških 

objektov v načrtih se dopolni z omejitvami, ki izhajajo iz naravovarstvenih smernic 
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Št. Priporočilo 

2 

V kolikor je mogoče, naj se Uredba komisije (EU) 2021/57 implementira predčasno. Priporočamo 

njeno implementacijo na način, ki ne bo omejen samo na mokrišča. Zajema naj celotno ozemlje 

Slovenije. 

3 
Za doseganje prepovedi svinca v nabojih naj pristojno Ministrstvo pripravi ozaveščevalno 

kampanjo. 

 
4 

Do priprave dvoletnih LUN LUO naj načrtovalec (ZGS) pripravi pregled vseh predpisov o 

zavarovanju in iz njih izhajajočih načrtov upravljanja za zavarovana območja, po LUO. 

  

5 
Opravi naj se raziskava genetskih posledic doseljevanja mlakarice (Anas plathyriyncos), jerebice 

(Perdix perdix) in fazana na prostoživeče populacije ptic (Phasianus colchicus) v Sloveniji.  

 

4.4 NAVEDBE MOREBITNIH NAČRTOVANIH ALI OBRAVNAVANIH POBUD ZA 

OHRANJANJE NARAVE, KI LAHKO VPLIVAJO NA BODOČE STANJE OBMOČJA 

V letu 2015 je bi sprejet Program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2015–2020 

(PUN2000), ki podaja obvezna izhodišča za upravljanje z območji Natura 2000. Prav tako je bila v 

letu 2016 dopolnjena in spremenjena Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 

2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13, 3/14, 21/16). 

Na podlagi PUN2000 v Sloveniji potekajo številni projekti, ki so namenjeni ohranjanju 

biodiverzitete in varovanih območij. Večina najpomembnejših projektov je dostopna na spletni 

strani http://www.natura2000.si/aktualno/projekti?tx_news_pi1%5Baction%5D=list&tx_news_pi1%

5Bcontroller%5D=News&cHash=7d265df9611828046b086f3e186fd0bc. 

http://www.natura2000.si/aktualno/projekti?tx_news_pi1%5Baction%5D=list&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&cHash=7d265df9611828046b086f3e186fd0bc
http://www.natura2000.si/aktualno/projekti?tx_news_pi1%5Baction%5D=list&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&cHash=7d265df9611828046b086f3e186fd0bc
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5 NAVEDBE O VIRIH PODATKOV OZIROMA NAČINU NJIHOVE 

PRIDOBITVE IN UPORABLJENIH METODAH NAPOVEDOVANJA VPLIVA 

IN PRESOJ 

5.1 ZAKONSKE OSNOVE 

 Direktiva o habitatih. DIREKTIVA SVETA 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 

habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, p. 7) 

URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=SL  

 Direktive o pticah. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=SL  

 Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 

ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) URL: 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600 

 Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob (Uradni list RS, št. 101/04 in 81/14) 

URL: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3478  

 Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09 in 33/13) 

URL: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NEZN154  

 Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 

91/10 in 200/20) URL: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10005  

 Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 

območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) URL: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5539  

 Pravilnik o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s 

posebnim namenom (Uradni list RS, št. 8/05 in 80/12) 

URL: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6402 

5.2 VIRI 

 Akcijski načrt upravljanja populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2012-2017 

 ARSO, 2001. Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji. Agencija 

Republike Slovenije za okolje 

 European Chemicals Agency, 2017. ANNEX XV RESTRICTION REPORT. Helsinki, Finska 

 Basle in Mihelič, 2019. Atlas ptic Slovenije 

 Basle T. (2019): Veliki žagar (Mergus merganser), pp. 82–83. In: Mihelič T., Kmecl P., Denac K., 

Koce U., Vrezec A., Denac D. (eds.): Atlas ptic Slovenije. Popis gnezdilk 2002–2017. – DOPPS, 

Ljubljana. 

 Bellrose, F.C., 1959. Lead poisoning as a mortality factor in waterfowl populations. Illinois 

Natural History Survey Bulletin; v. 027, no. 03. 

 Bevk D. in Mihelič T. (2019): Divji petelin (Tetrao urogallus), pp. 74–75. In: Mihelič T., Kmecl P., 

Denac K., Koce U., Vrezec A., Denac D. (eds.): Atlas ptic Slovenije. Popis gnezdilk 2002–2017. 

– DOPPS, Ljubljana. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=SL
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3478
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NEZN154
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10005
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5539
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0212
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3134
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Denac K., Koce U., Vrezec A., Denac D. (eds.): Atlas ptic Slovenije. Popis gnezdilk 2002–2017. 

– DOPPS, Ljubljana. 

 Bordjan D. (2019b): Reglja (Spatula querquedula), pp. 98–99. In: Mihelič T., Kmecl P., Denac K., 

Koce U., Vrezec A., Denac D. (eds.): Atlas ptic Slovenije. Popis gnezdilk 2002–2017. – DOPPS, 

Ljubljana. 

 Bordjan D. (2019c): Mlakarica (Anas platyrhynchos), pp. 104–105. In: Mihelič T., Kmecl P., 
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Velikostni razred A, B, C »VPLIVI POSEGA NISO ŠKODLJIVI«. Velikostni razred D, E »VPLIVI 

POSEGA SO POMEMBNI IN ŠKODLJIVI«. 

Pri izdelavi presoje so uporabljeni obstoječi, javno dostopni podatki o stanju prostoživečih 

rastlinskih in živalskih vrst njihovih habitatov in habitatnih tipov. 

Pri pripravi tega dodatka je bil upoštevan tudi 25. a člen citiranega pravilnika, ki pravi, da za 

operativne programe in druge plane ali njihove dele, ki niso plani s področja prostorskega 

načrtovanja in se iz njihovega opisa tudi s sklepanjem ne da ugotoviti vseh načrtovanih posegov, 

ker v opisih ni konkretnih lokacij posegov oziroma iz njih ni razvidna dovolj podrobna vrsta 

posegov, se pri presoji sprejemljivosti matrika iz priloge 6 tega pravilnika ne izpolni. V tem primeru 

se za posamezne vsebine iz tega pravilnika podajo strokovne ocene za ohranjanje ugodnega 

stanja vrst in habitatnih tipov v skladu z določbo prejšnjega člena. Matrika iz priloge 6 tega 

pravilnika se mora v takih primerih izpolniti pri presoji sprejemljivosti na ravni podrobnejšega 

plana ali posega. Presoja vplivov in ocene so tako podane na podlagi strokovne ocene in brez 

matrik. 
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