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1. POVZETEK 

Gorenjsko LUO je največje v Sloveniji in obsega 11,4 % ozemlja Slovenije. Skupna površina 
znaša 231.211 ha, od tega je 18.070 ha nelovnih površin, kar predstavlja 7,8 % površine 
LUO. Vključuje 40 lovišč in 2 lovišči s posebnim namenom. Upravno obsega 32 občin in 8 
upravnih enot. Leži  v 4 GGO, v celoti obsega Kranjsko GGO, v znatnem delu Blejsko in 
Ljubljansko GGO ter v manjšem delu Nazarsko. Po podatkih rabe tal gozdovi pokrivajo 64,9 
% območja, kmetijske površine 24,5 %, urbane površine 7,2 %, ostala zemljišča 3,4 %. 
Značilna je močna polarizacija rabe tal, z gozdnatim hribovitim oz. gorskim svetom ter 
urbaniziranim kmetijsko pospeševanim ravninskim delom. Območje je stičišče med 
dinarskim in alpskim delom Slovenije in predstavlja pomembno povezavo z Zahodnimi 
Alpami. Obsega alpski in predalpski svet dela Julijskih Alp, Karavank, Kamniško Savinjskih 
Alp, severozahodni ravninski del Ljubljanske kotline, Polhograjsko hribovje, Škofjeloško 
hribovje in Jelovico. Značilna je pestrost gozdnih rastiščnih tipov (zastopani so vsi tipi).  
 
Življenjsko okolje divjadi se je v zadnjem desetletju občutno spremenilo. Največje 
spremembe so vezane na gozdove sredogorij, kjer se je zaradi ujm in podlubnikov 
intenzivirala sečnja. Povečal se je obseg s podrastjo bogatih gozdov ter delež mladovij in 
presvetljenih sestojev. V večjem delu LUO so se tem izboljšale prehranske razmere, 
razmere za kritje in razmnoževanje ter vzrejo mladičev. Nasprotno pa so se razmere najbolj 
poslabšale v ravninskem, pretežno kmetijskem delu LUO. Krčitve gozdov v kmetijske 
namene, posek posamezne drevnine, urbanizacija, zmanjševanje površin njiv ter 
pospeševanje monokultur, predvsem pa vpliv motenj človekovih prostočasnih aktivnosti so 
pomembno vplivali na kvaliteto življenjskega okolja divjadi. 
 
Za LUO so značilne visoke stopnje objedenosti gozdnega mladja. V treh od štirih popisnih 
enot, ki ustrezajo arealu prisotnosti subpopulacij jelenjadi, beležimo ene najvišjih stopenj 
objedenosti na ravni države. V vseh treh enotah je nakazan trend povečevanja skupne 
objedenosti, kot tudi objedenosti mladja bukve. Visoke stopnje objedenosti, poškodovanost 
mladja, vpliv na drevesno sestavo mladja so bili prepoznani kot glavni neželeni učinki vpliva 
rastlinojede parkljaste divjadi na okolje. Tudi izplačane odškodnine so v nekaterih delih LUO 
problematične. Skupna višina odškodnin je v desetletnem obdobju znašala 178.042 EUR 
in je bila v večini izplačana po divjem prašiču.  
 
Z vlaganji v življenjsko okolje divjadi, ki obsegajo biomeliorativne in biotehnične ukrepe 
izboljšujemo življenjsko okolje divjadi obenem pa omejujemo negativne učinke populacij 
divjadi na okolje. Na letni ravni so se v zadnjem desetletju dela izvedla na površini cca 170 
ha, medtem ko je bilo v povprečju vnesene za cca 210 ton krme.  
 
Pri upravljanju s posameznimi populacijami divjadi smo bili glede na postavljene pretekle 
cilje različno uspešni. Uspešnejši smo bili pri vrstah, ki imajo manjši vpliv na določeno rabo 
prostora  in ne predstavljajo večjega vpliva na dejavnost kmetijstva in gospodarjenja z 
gozdovi (srna, gams, jazbec, lisica…). Nasprotno pa smo slabše uresničili postavljene cilje 
pri vrstah, ki imajo na navedeni dejavnosti večji vpliv (navadni jelen, divji prašič, siva 
vrana…). Načrtovani odvzem je bil pri večini živalskih vrst predpisan in ga je bilo treba 
realizirati. Pri večini živalskih vrst in v večini let so bili načrti realizirani znotraj dopustnih 
odstopanj. Boljšo realizacijo smo beležili pri lovno zanimivejših vrstah (srna, gams), slabšo 
pa pri vrstah, ki so okoljsko problematične in so imele bolj visoko zastavljene načrte 
(navadni jelen, divi prašič) ter pri lovno manj zanimivih vrstah (kuna, sraka, šoja). 
 
S pričujočim načrtom smo definirali tudi glavne probleme, s katerimi se soočamo pri 
upravljanju s populacijami in njenim življenjskim okoljem. Glavni problemi so visoka 
številčnost jelenjadi in njeno prostorsko širjenje ter s tem povezana objedenost gozdnega 
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mladja, naraščajoča številčnost divjega prašiča v povezavi s škodami, upad gostot male 
poljske divjadi v povezavi s slabšanjem življenjskega okolja, številčnost in širjenje šakala 
ter njegov vpliv na domorodne vrste ter številčnost sive vrane in njen vpliv na posevke. 
Glede na izpostavljene probleme so bili oblikovani temeljni strateški cilji, ki so: Ohranjanje 
vitalnih populacij divjadi vseh avtohtonih vrst in drugih prostoživečih živali ter njihovih 
habitatov, sooblikovanje življenjskega prostora divjadi in drugih prostoživečih živalskih in 
rastlinskih vrst, optimalna trajnostna raba vrst divjadi z lovom, zmanjševanje ali 
preprečevanje nastajanja neželenih vplivov v okolju (objedenost, škode v kmetijstvu), 
zagotavljanje prehranskega vira za velike zveri (navadni jelen, srna, gams, muflon), 
preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Oblikovane so bile tudi prednostne naloge, 
ki so pomembne za upravljanje s posameznimi populacijami divjadi. 
 
Za vsako živalsko vrsto, ki je opredeljena kot divjad je v načrtu podana ocena stanja, ki 
temelji na analizah kazalnikov stanja in trendov razvoja populacije. Glede na izraženost 
problematike so bili pri posameznih vrstah opredeljeni operativni cilji ter določene usmeritve 
za določitev ukrepov v populacijah. Pri navadnem jelenu je tako cilj znižati številčnost v 
vseh prostorskih enotah, po katerih ga obravnavamo ter preprečiti njegovo širitev v 
ravninski, pretežno kmetijski del LUO. Podoben cilj imamo določen tudi pri upravljanju z 
divjim prašičem, nižja številčnost je cilj tudi pri sivi vrani. Pri tujerodnih vrstah je cilj zgodnje 
odkrivanje prisotnosti živali in popolni odvzem, medtem ko je pri ostalih vrstah cilj bodisi 
ohranjanje, bodisi rahlo povečanje številčnosti. V načrtu so oblikovani tudi cilji za življenjsko 
okolje  kot tudi usmeritve za določitev ukrepov v populacijah in njihovem življenjskem okolju. 
Upravljanje s populacijami divjadi in njenim življenjskim okoljem je že in bo tudi v bodoče, 
izpostavljeno različnim spremembam, tveganjem in nevarnostim. Nevarnosti in tveganja 
izhajajo iz različnih področij kot so lovstvo, gozdarstvo, kmetijstvo, infrastruktura, turizem, 
klimatske spremembe ter prostorske širitve tujerodnih vrst. 
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2. UVOD 

Temeljni namen Lovsko upravljavskega načrta II. Gorenjskega lovsko upravljavskega 
območja za obdobje 2021 – 2030 je, da se na podlagi analize preteklega upravljanja 
populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja ter presoje stanja določi cilje in usmeritve 
v okviru trajnostnega upravljanja populacij divjadi, ki bodo usklajene z okoljem, in 
primernega življenjskega okolja za prihodnje desetletno obdobje. 
 
Pričujoči načrt je izdelan hkrati z gozdnogospodarskimi načrti za Blejsko, Kranjsko, 
Ljubljansko in Nazarsko gozdnogospodarsko območje. Skupaj predstavljajo celovit pristop 
načrtnega gospodarjenja oziroma upravljanja z gozdnim ekosistemom na navedenih 
območjih. Je že tretji dolgoročni lovsko upravljavski načrt za to LUO. 
 
Načrt je strategija upravljanja populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja v 
naslednjem desetletju ter zavezujoča podlaga vsem dvoletnim načrtom obravnavanega 
lovsko upravljavskega območja. Izdelan je na osnovi relevantnih analiz podatkov o 
populacijah divjadi in njihovem življenjskem okolju v preteklem desetletju. Načrt vključuje 
relevantne novejše ugotovitve s področja upravljanja populacij divjadi, prav tako pa 
upošteva strategije drugih rab prostora. V načrtu so zastavljeni cilji, ki jih bomo uresničevali 
preko dvoletnih načrtov v okviru trajnostnega upravljanja populacij divjadi in zagotovitve 
ravnovesja med divjadjo in njenim okoljem.  
 
Lovsko upravljavski načrt II. Gorenjskega lovsko upravljavskega območja za obdobje 2021 
– 2030 je izdelan skladno z: 

 Zakonom o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04 in nasl.), 

 Zakonom o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.), 

 Pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur. l. RS, 
št. 91/2010 in nasl.), 

 Odlokom o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur. 
l. RS, št. 110/04 in nasl.), 

 Odlokom o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur. l. RS, št. 128/04 in 
nasl.), 

 Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v RS (Ur. l. RS, št. 117/04 in 
nasl.), 

 Uredbe o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju (Ur. l .RS, št. 
114/04), 

 Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob (Ur. l. RS, št. 101/04 in nasl.),  

 Smernicami za upravljanje divjadi v Sloveniji v obdobju 2021 – 2030, 

 Cilji upravljanja s populacijami divjadi v Sloveniji v obdobju 2021 - 2030 in 

 osnutkom Gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območje ABC za 
obdobje 2011-2020. 

 
Za pogosteje uporabljene izraze so v pričujočem načrtu uporabljene naslednje okrajšave: 

 LUO – lovsko upravljavsko območje 

 LD – lovska družina 

 LPN – lovišče s posebnim namenom 

 GGO – gozdnogospodarsko območje 

 ZGS – Zavod za gozdove Slovenije 
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3. OPIS LOVSKO UPRAVLJAVSKEGA OBMOČJA 

3.1 Lega in upravna ureditev 

Gorenjsko LUO leži na skrajnem severozahodnem delu Slovenije in meji na 5 sosednjih 
lovsko upravljavskih območij. Na vzhodnem delu meji na Kamniško-Savinjsko in Zasavsko 
LUO, na južnem delu na Notranjsko in Zahodno visoko kraško, na zahodnem delu pa na 
Triglavsko LUO. Gorenjsko LUO v celoti obsega Kranjsko GGO, v znatnem delu Blejsko in 
Ljubljansko GGO v manjšem delu pa tudi Nazarsko GGO. 
 
Pestre naravne danosti območja zagotavljajo življenje populacijam številnih živalskih vrst. 
V območju so zastopane, vsaj v minimalnem obsegu vse živalske vrste, ki jih Uredba o 
določitvi divjadi in lovnih dob (Ur. l. RS št. 101/04) določa za divjad. Poseben pečat območju 
dajejo vrste visokogorja. Območje predstavlja stičišče med dinarskim in alpskim delom in je 
pomembna povezava z Zahodnimi Alpami. 
  
V LUO je 42 lovišč in LPN-jev, ki jih upravno pokriva 8 upravnih enot ter 32 občin.  UE Tržič, 
Kamnik in Domžale pokrivajo po 2 lovišči, Jesenice 4 lovišča, Radovljica 7 lovišč, Kranj in 
Ljubljana po 8 lovišč ter Škofja Loka 9 lovišč. V Gorenjskem LUO je 32 občin, in sicer: Bled, 
Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Gorenja vas-
Poljane, Gorje, Horjul, Jesenice, Jezersko, Kamnik, Komenda, Mestna občina Kranj, 
Kranjska Gora, Mestna občina Ljubljana, Logatec, Luče, Medvode, Mengeš, Naklo, 
Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Solčava, Tolmin, Tržič, Vodice, Železniki, Žiri in 
Žirovnica. 

 

Slika 1: Lovišča v Gorenjskem LUO in lega v Sloveniji 
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Preglednica 1: Lovišča v Gorenjskem LUO 

Šifra 
lovišča 

Ime 
lovišča 

Skupna površina 
(ha) 

Lovna površina 
(ha) 

Površina gozda 
(ha) 

Delež gozda (%) 

201 Kranjska gora 5.647 5.399 4.118 72,9 
202 Dovje 3.384 3.307 2.167 64,0 
203 Jesenice 6.126 5.567 3.973 64,9 
204 Bled 5.856 4.783 3.291 56,2 
205 Stol-Žirovnica 3.930 3.314 1.741 44,3 
206 Begunjščica 5.102 4.370 2.905 56,9 
207 Jelovica-Ribno 5.443 5.245 4.239 77,9 
208 Kropa 3.453 3.240 2.579 74,7 
209 Stara Fužina 4.226 4.103 2.705 64,0 
210 Bohinjska Bistrica 4.501 4.316 3.034 67,4 
211 Nomenj-Gorjuše 4.020 3.903 3.227 80,3 
212 Sorica 5.537 5.442 4.529 81,8 
213 Železniki 9.159 8.965 7.750 84,6 
214 Selca 8.135 7.880 6.225 76,5 
215 Jošt-Kranj 5.723 5.187 4.035 70,5 
216 Dobrča 3.506 3.208 2.092 59,7 
217 Udenboršt 4.935 4.334 2.654 53,8 
218 Tržič 2.519 2.387 2.027 80,5 
219 Storžič 3.874 3.436 1.771 45,7 
220 LPN Brdo pri Kranju 472 446 368 77,8 
221 LPN Kozorog Kamnik 42.699 42.155 29.617 69,4 
222 Jezersko 4.689 4.620 3.348 71,4 
223 Šenčur 4.975 4.202 1.670 33,6 
224 Krvavec 3.610 3.096 759 21,0 
225 Komenda 3.020 2.720 1.328 44,0 
226 Vodice 3.355 3.055 1.732 51,6 
227 Mengeš 2.906 2.451 983 33,8 
228 Pšata 5.011 4.207 1.379 27,5 
229 Šmarna gora 4.587 3.962 2.336 50,9 
230 Toško Čelo 6.661 3.523 2.092 31,4 
231 Medvode 4.569 4.111 2.927 64,1 
232 Dobrova 5.546 4.539 3.230 58,2 
233 Polhov Gradec 4.645 4.475 3.166 68,2 
234 Horjul 3.263 3.077 1.840 56,4 
235 Šentjošt 2.554 2.437 1.592 62,3 
236 Sorško polje 3.849 3.371 985 25,6 
237 Križna gora 2.325 2.062 1.352 58,1 
238 Škofja Loka 6.621 6.410 5.225 78,9 
239 Poljane 6.968 6.728 4.735 68,0 
240 Gorenja vas 5.689 5.425 3.733 65,6 
241 Žiri 4.528 4.251 2.765 61,1 
242 Sovodenj 3.590 3.430 2.379 66,3 

  Skupaj 231.211 213.141 144.606 62,5 

 

3.2 Opis naravnih razmer 

3.2.1 Značilnosti površja 

Območje obsega alpski in predalpski svet dela Julijskih Alp, Karavank, Kamniško Savinjskih 
Alp, severozahodni ravninski del Ljubljanske kotline, Polhograjsko hribovje, Škofjeloško 
hribovje in Jelovico. Najvišji vrh je Grintavec (2558 m) v Kamniško Savinjskih Alpah, najnižjo 
točko pa doseže območje na sotočju Save, Ljubljanice in Kamniške Bistrice pri 260 m 
nadmorske višine. Območje lahko razdelimo na tri dele na alpski, predalpski in ravninski 
del. Za alpski del so značilne ledeniške doline in kotline kot so Bohinj, Kokra, Kamniška 
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Bistrica, Selška dolina. Pobočja dolin se večinoma strmo dvigajo, tudi nad zgornjo gozdno 
mejo. Strma pobočja občasno prekinja planotast kraški svet (Jelovica, Pokljuka). Nakloni 
so veliki, vodotoki imajo hudourniški značaj in pomembno vplivajo na oblikovanost površja. 
Poudarjeni so erozijski procesi in s tem vertikalen prenos materiala v doline. Osojna pobočja 
so skalovitejša s številnimi skalnimi skoki in prepadnimi stenami, prisojna pobočja so 
položnejša, površinsko bolj izravnana in manj skalovita. Značilen je znaten delež varovalnih 
gozdov. Alpski del se nadaljuje v hribovit in gričevnat svet Škofjeloškega hribovja ter 
Polhograjskih dolomitov ter hribovja ob vznožju Kamniško Savinjskih Alp. Za ta del je 
značilno močno razgibano površje, strm, delno valovit teren, ki ga prekinjajo posamezni 
jarki in manjše doline. Lege so manj izrazite in se hitro menjavajo. Osrednji del območja 
predstavlja ravninski del, ki leži med Ljubljano ter Radovljiško kotlino.  
 

3.2.2 Značilnosti podnebja 

V območju se prepletata zmerno celinsko ter gorsko podnebje. Za večino območja so 
značilne zmerno hladne zime ter zmerno topla poletja. Za gore in alpske doline so značilne 
mrzle zime in sveža poletja z velikimi  temperaturnimi nihanji ter prisotno inverzijo v 
zimskem času. Povprečne letne temperature se v nižinskem jugovzhodnem delu gibljejo 
okoli 9,5°C in se zmanjšujejo proti severozahodu. Povprečne letne temperature se znižujejo 
tudi z nadmorsko višino in se na zgornji gozdni meji spustijo pod 2°C. Nihanja so največja 
poleti in najmanjša pozimi. V topli polovici leta je višinska razporeditev temperature pogosto 
enakomerna, v hladni je pogosta inverzija. Vegetacijska doba na planotah traja okrog 4, v 
nižinskem in podgorskem pasu pa 5 do 6 mesecev. 
 
Povprečna količina padavin se prav tako spreminja z nadmorsko višino in se giblje v 
nižinskem predelu med 1350 mm/m2 (Ljubljana) in 1500 mm/m2 (Lesce) ter narašča z 
nadmorsko višino in doseže v najvišjih predelih količino do 3000 mm/m2. V hladni polovici 
leta so padavine večinoma ciklonske, v topli pa konvekcijske. Ob pogostih nalivih so 
značilne hudourniške vode. Število sončnih ur je prav tako močno povezano z nadmorsko 
višino, saj je le to znatno večje v višjih legah, predvsem zaradi pojava megle po nižinah. 
Predvsem višje pogosto pihajo močnejši vetrovi, najintenzivnejša sta JZ in karavanški fen 
z močnimi sunki, ki lahko povzročata vetrolome. 
 
Klimatske spremembe potekajo v smeri višanja temperatur, večjih temperaturnih nihanj in 
sprememb padavinskega režima (večja neenakomernost razporeditve), zmanjšuje se 
število dni s snežno odejo predvsem v nižinskem in podgorskem pasu. Povečuje se 
pogostost in intenzivnost vremenskih ekstremov (poletna suša in vročina, nevihte, žled), 
sneg je pogosteje moker in težak. Zaradi sprememb se pričakuje prerazporeditev višinskih 
vegetacijskih pasov in vegetacijskih tipov ter podaljšanje rastne sezone. 
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Slika 2: Spremembe temperature in padavin v obdobju 1971-2020 meteoroloških 
postaj Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Kredarica in Rateče in napovedi 
sprememb v prihodnjih desetletjih. 

3.2.3 Hidrološke in hidrogeološke razmere 

Hidrografsko je območje v celoti vodozbirno območje porečja Save. Porečje v zgornjem 
toku napajata Sava Bohinjka in Sava Dolinka, ki se pri Radovljici združita v Savo. Porečje 
Save na levem bregu predstavljajo še Kokra ter Tržiška in Kamniška Bistrica. Na desnem 
bregu pa Selška in Poljanska Sora. Med večjimi stoječimi vodami velja omeniti Blejsko 
jezero, jezero Černjava ter Bobovek. Močno delovanje erozije in hudournikov je prisotno 
predvsem v povirju Save Dolinke, Tržiške Bistrice in Selške Sore. Vodotoki hudourniškega 
značaja večkrat poplavijo obvodna zemljišča. Prisotnost zemeljskih plazov predvsem pa 
usadov je pogosta. V zimskem času je visokogorje izpostavljeno snežnim plazovom. Gorski 
svet predstavlja veliko potencialno zbirališče vode, saj padavinska voda pronica v pretežno 
karbonatno podlago in se zbira v notranjosti gorskih masivov. V višjih legah zato primanjkuje 
studencev in tekoče vode, zato je vsaka stoječa voda na teh območjih zelo pomembna. 
 

3.2.4 Vegetacijski oris območja in značilnosti rabe tal 

Vegetacija območja je razdeljena na dve fitogeografski območji - alpsko in predalpsko. 
Alpsko fitogeografsko območje obsega gorovja na severnem in zahodnem delu območja 
ter del Škofjeloškega hribovja. K predalpskemu fitogeografskemu območju prištevamo 
območja v nižinskih predelih gorskih dolin in območje na vzhodu in jugu LUO-a, ki obsega 
celoten del severnega dela Ljubljanske kotline, Poljansko dolino ter Polhograjske Dolomite. 
Zaradi pestre geološke podlage, razgibanega reliefa in širokega višinskega razpona se v 
LUO pojavlja vseh 19 skupin gozdnih rastiščnih tipov, ki jih prepoznavamo v Sloveniji. 
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Nekateri tipi so zastopani s skromnim deležem, saj naravne danosti ne omogočajo večje 
prisotnosti. Veliko večino območja zavzemajo različni rastiščni tipi bukovij, ki jih najdemo 
na preko 80 % gozdnih površin. 
 
Za alpsko fitogeografsko območje je značilna alpinska flora in vegetacija nad gozdno mejo. 
Prevladujejo gorska, zgornjegorska in subalpinska bukovja na karbonatnih in mešanih 
kameninah ter gorska in zgornjegorska bukovja na silikatnih kamninah. Pečat območju 
dajejo tudi macesnovja in ruševja. S pomembnim deležem so zastopana še jelovja in 
smrekovja na karbonatnih in mešanih kamninah.  
 
Za predalpsko fitogeografsko območje so značilni gozdovi bukve in belega gabra z značilno 
srednjeevropsko floro, kjer prevladujejo podgorska bukovja na silikatnih in karbonatnih 
kameninah. S pomembnim deležem so zastopana tudi jelova bukovja. Po nižinah so z 
znatnim deležem zastopana gradnova-belogabrovja in hrastovja na silikatnih kamninah ter 
kisloljubna rdečeborovja. Ob vodah se pojavljajo vrbovje s topolom, grmičavo vrbovje in 
nižinsko črnojelševje.  
 
Zaradi svojih naravnih danosti in geografske pestrosti je LUO bazen pestrosti habitatnih 
tipov. Na posamezne habitatne tipe so vezane rastlinske in živalske vrste, zato je njihova 
ohranitev zagotovilo, da bodo posamezne vrste ostale dolgoročno zastopane v območju. V 
času klimatskih sprememb in pogostih ujm je biodiverziteta pogoj za večjo stabilnost 
ekosistemov. Največja grožnja biodiverziteti so spremembe, ki so predvsem posledica 
človekovih dejanj. Ta dejanja se odražajo v spremembah rabe tal. 
 
Podatki rabe tal (MKGP, 2010, 2020) nakazujejo, da se je proces zaraščanja in 
povečevanja površin gozdov ustavil ter se tudi obrnil. V zadnjem desetletju smo bili že priča 
zmanjševanju površine gozdov. Najbolj se je površina gozdov zmanjšala zaradi krčitev v 
kmetijske namene, v manjši meri pa za potrebe urbanizacije. Največje spremembe v rabi 
prostora smo zaznali med kmetijskimi površinami. Strukturno se je med kmetijskimi 
površinami, v zadnjem desetletju, zmanjšal delež njiv, izraziteje pa povečal delež travnikov 
in pašnikov. Spremembe nakazujejo, da je šel razvoj v kmetijstvu predvsem v smer 
pospeševanja živinoreje, medtem ko je poljedelstvo nazadovalo. Strukturne spremembe 
vplivajo na vrstno in številčno prisotnost posameznih prosto živečih vrst živali. Pomemben 
podatek je tudi površina pozidanih in sorodnih zemljišč (urbano), ki pomeni trajno izgubo 
površin za primarno rabo. V deležu povečevanje urbanih površin ne predstavlja večjega 
problema, a je ta največkrat omejen na najboljše kmetijske površine.  
 
V območju je raba prostora polarizirana. V ravninskem delu prevladuje kmetijska raba z 
močno pospeševanim kmetijstvom in naraščajočo urbanizacijo, v hribovitem in gorskem 
svetu pa je v ospredju še vedno bolj tradicionalna raba prostora. Za ravninski del je zato 
značilna nizka gozdnatost in močno pritiski na preostanke gozdne vegetacije, medtem ko 
so v hribovitem svetu močnejši pritiski na kmetijske površine. 
 
Gozdnatost v Gorenjskem LUO ostaja nad slovenskim povprečjem in po podatkih rabe tal 
znaša 65 %. Gozdnatost se med posameznimi območji razlikuje. V kmetijski in primestni 
krajini znaša 17,3 %, v gorski gozdnati 67,3,%, v gozdnati 73,0 %  ter v gozdni 93,0 %. V 
LUO je gozdnata krajina določena na  44,3 % površine, sledi kmetijska in in primestna 
krajina z 22,5,  gorska gozdnata s 17,8 % ter gozdna 15,4 % površine. Spremembe v rabi 
tal najbolj vplivajo na živalske vrste, ki so vezane na kmetijsko krajino. Njihov življenjski 
prostor se zmanjšuje hkrati pa se poslabšujejo tudi življenjski pogoji. Številčnost srnjadi je 
v nižinah v upadanju, upada tudi številčnost male poljske divjadi. V ostalih krajinskih tipih 
posledice sprememb v rabi tal nimajo bistvenega vpliva na življenjske pogoje. 
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Preglednica 2: Struktura zemljiških kultur Vir: Raba tal, MKGP 2010, 2020 

Skupina dejanske rabe Šifra dejanske rabe* 

Površina 

ha % 

2010 2020 2010 2020 

Njive in vrtovi 1100 16.869 13.907 7,3 6,0 

Travniki in pašniki 1300 in 1800 32.384 37.051 14,0 16,0 

Trajni nasadi 1200 1.543 1.668 0,7 0,7 

Druge kmetijske površine 1400, 1500 in 1600 2.554 4.134 1,1 1,8 

Gozdovi 2000 152.238 149.983 65,8 64,9 

Pozidano in sorodna 
zemljišča 

3000 15.825 16.614 6,9 7,2 

Vode in mokrišča 4000 in 7000 1.460 1.508 0,6 0,7 

Ostala zemljišča 5000 in 6000 8.327 6.336 3,6 2,7 

 

 

 

Slika 3: Skupine gozdnih rastiščnih tipov (prikaz skupin gozdnih rastiščnih tipov v 
območju, za razdelitev glej Bončina in sod., 2021) [3]. 

3.3 Dejavnosti v prostoru 

Naravne danosti s svojo raznovrstnostjo dajejo območju LUO poseben pečat. Pestrost in 
naravne lepote so prepoznali tudi ljudje, ki v tem delu Slovenije najdejo miren kotiček za 
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svojo sprostitev. Bližina večjih mest in dobre prometne povezave privabljajo v posamezne 
predele množice obiskovalcev. Rekreacija in turizem sta v območju močno pospeševani 
dejavnosti. Okolica večjih turističnih krajev (Bled, Bohinj, Kranjska Gora itd.) je z vidika 
vplivov na življenjsko okolje divjadi že nekaj desetletij preobremenjena. Slabšanje 
življenjskih razmer divjadi z vidika motenj zaznavamo v večini območja. Zaskrbljujoč je trend 
podaljševanja sezonskih obremenitev. Napori turističnih in gostinskih delavcev po 
promoviranju novih aktivnosti privabljajo obiskovalce tudi v nekdaj mrtvem delu sezone. 
Izdelava in promoviranje novih pohodnih poti, izboljšava kolesarske infrastrukture, 
adrenalinske aktivnosti so poleg tradicionalnega pohodništva in nabiralništva spremenili 
način upravljanja z divjadjo. Vedenjski vzorci pri divjadi se spreminjajo. Glavne aktivnosti 
se premikajo in so že sedaj večinoma omejene na temni del dneva. Divjad ne prihaja na 
tradicionalna pasišča in se zato daljši čas zadržuje v kritju gozdov. To povzroča večje 
obremenitve na gozdnem mladju, po drugi strani pa otežuje izvajanje lova, ki je ključen 
ukrep usklajevanja gostot divjadi z zmogljivostjo okolja. 
 
V zadnjem desetletju je na upravljanje z divjadjo močno vplivalo gospodarjenje z gozdovi. 
Pospravilo lesa po ujmah in podlubnikih je povzročilo znatne motnje in obremenitve 
gozdnega prostora. Nastale so številne ogolele površine, spremenila se je drevesna 
sestava, sestoji so se presvetlili, zgrajena je bila gozdna infrastruktura. Ne glede na vse pa 
pričakujemo, da bodo dolgoročno te spremembe zmanjšale vpliv rastlinojede parkljaste 
divjadi na gozdno mladje. Povečal se bo delež mlajših razvojnih faz, nastalo bo več površin 
za kritje, zmanjšala se bo razdalja med pašnimi površinami in prostori za počitek in kritje ter 
enakomernejša porazdelitev živali v prostoru. 
 
Delež gozdov se v območju pomembneje ne spreminja, veliko težavo pa predstavlja 
izginjanje posameznega drevja, omejkov in skupin drevja v intenzivno obdelani kmetijski 
krajini. Izkrčena drevnina po površini ne predstavlja večjih količin, vendar gre za površine, 
ki so z vidika kritja, gnezdenja, poleganja in vzreje mladičev ter ohranjanja biotske pestrosti 
neprecenljive. Zaradi zmanjševanja površin za kritje mora divjad opraviti daljše poti med 
območji kritja in prehranskimi deli habitatov, pri čemer se bolj izpostavlja, posledično pa 
spreminja vedenjske vzorce. 
 
Največje konflikte med divjadjo in dejavnostmi ljudi beležimo v kmetijski in primestni krajini. 
V večjem delu območja je močno izražena problematika izgub divjadi zaradi prometa. 
Najbolj so obremenjene prometnejše dolinske ceste, z obcestnim pasom kmetijskih površin. 
V zadnjem desetletju se je na kritičnih odsekih cest izvedla postavitev odsevnih teles za 
preprečevanje povozov. S tem ukrepom smo ob naraščajočem trendu prometa uspeli celo 
nekoliko zmanjšati število povozov. Na kakovost življenjskega okolja divjadi negativno 
vpliva večji del dejavnosti, ki se pojavijo v prostoru. Širjenje naselij neposredno sicer ne 
vpliva na kakovost življenjskega okolja, posredno pa je vpliv velik. Spremljajoča 
infrastruktura, povečanje obremenitev predvsem pa motnje, so tiste, ki poslabšujejo bivalne 
in prehranske razmere divjadi. Ukrepov, ki bi bili ustrezna protiutež vsem obremenitvam ni 
na voljo oz. zanje ni posluha. 
  
Izvajanje lova je v konfliktu s številnimi dejavnostmi, predvsem pa z vedno bolj poudarjeno 
socialno vlogo prostora. Tako kot se divjad umika nemiru, se umika nemiru tudi lov. 
Predvsem v kmetijski in primestni krajini je to še posebno izraženo. Socialne funkcije 
gozdov se ne izključujejo z lovnogospodarsko, zato pa se lovnogospodarska izključuje s 
socialnimi. Ta težava je tudi največja omejitev pri upravljanju z divjadjo. 
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3.4 Ekološka povezljivost območja 

Gorenjsko LUO predstavlja povezavo med Dinaridi in Alpami. Glavni povezovalni smeri sta 
dve in potekata v smeri jugovzhod-severozahod. Prva poteka preko območja Kamniško-
Savinjskih Alp v Vzhodne in Zahodne Karavanke in povezuje populacije v severnem delu 
Slovenije. Druga smer poteka preko Cerkljansko-Škofjeloškega hribovja na območje 
Julijcev in povezuje populacije južnega dela Slovenije z njenim severozahodnim delom. 
 
Možnost prehajanja prostoživečih živalskih vrst, ki so na vrhu prehranjevalnih verig in 
katerih gostote so tudi zaradi izražene teritorialnosti relativno majhne, je izrednega pomena 
za ohranjanje viabilnosti njihovih populacij. Z izgradnjo avtocestnega omrežja so bile 
prekinjene in spremenjene številne migratorne poti, kar je privedlo do izolacij populacij 
nekaterih živalskih vrst. To lahko posledično privede do siromašenja njihove genetske 
pestrosti. 
  
Prostor Gorenjskega LUO, še posebno njegov severozahodni del je za prehajanje živali 
terestričnih vrst pomemben, ker se na območju Zgornjesavske doline konča avtocestni krak, 
ki je skoraj v celoti presekal prehode divjadi med južno Slovenijo in Karavankami ter 
Kamniško Savinjskimi Alpami. Tu je tudi začetek goratega sveta, kjer avtocesta zaradi 
številnih mostov in predorov ne predstavlja več neprehodne ovire kot jo predstavlja 
ravninski del v Ljubljanski kotlini. Posegi v prostor in gradnja infrastrukturnih objektov so že 
v preteklosti omejili številne prehode med večjimi gozdnimi kompleksi v nižinskem delu LUO 
med Radovljico, Domžalami in Ljubljano. Tako so številna območja, ki so v preteklosti 
opravljala povezovalno vlogo v tem območju za vedno izgubljena oziroma predstavljajo 
povezovalno vlogo pretežno na lokalni ravni. 
  
Za ohranitev povezav smo oblikovali na Zgornjem Gorenjskem 11 koridorjev, ki so navkljub 
številnim umetnim oviram dokaj optimalno umeščeni v prostor. 
 
Koridor Lešnica in koridor Peračica predstavljata najbolj vzhodno povezavo med 
Karavankami in Jelovico. Koridorja sta umeščena v predel, kjer se gozdovi Jelovice in 
zaledja Karavank združijo in se navezujeta na predel dveh prehodov pod avtocesto. 
Koridor Preska je del nadaljevanja povezave med Jelovico in Karavankami in povezuje večji 
nižinski gozdni kompleks s pobočjem Dobrče. 
 
Koridor Moste se navezuje na prehod pod avtocestnim viaduktom ob reki Savi in predstavlja 
navezavo na ozko grlo pri Šobcu. Koridor predstavlja povezavo ob reki Savi, hkrati pa 
omogoča tudi povezavo med zaledjem Pokljuških gozdov ter Karavankami. 
 
Koridor Mačkovec predstavlja severno povezavo med gozdovi Jelovice in Pokljuke in je 
postavljen v rečni okljuk Save Bohinjke. 
 
Koridor Soteska in koridor Nomenj sta povezavi, ki v Bohinju povezujeta zaledji jelovških in 
pokljuških gozdov. Postavljena sta na območjih, kjer se gozdovi Jelovice in Pokljuke stikajo, 
a je zaradi ožine doline v prostor tu močno obremenjen (cesta, železnica). 
 
Tri koridorje smo oblikovali na območju Zgornjesavske doline in povezujejo Julijce in 
Karavanke. Postavljeni so v dele, kjer se gozdni prostor med območji sklene. Praktično vsi 
izločeni koridorji so po pomenu enakovredni in zelo dobro opravljajo svojo vlogo. Ti koridorji 
so: Zelenci, Tabre in Topolino. 
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V ravninskem delu LUO v intenzivno obdelani in z visoko gostoto javnih prometnic 
obremenjeni agrarno-urbani krajini med Kranjem, Domžalami in Ljubljano predstavljajo 
pomembne koridorje (lokalnega pomena) vsi večji gozdni kompleksi, kot tudi manjši gozdovi 
in gozdiči ter njihovi ostanki.  
 
V Cerkljanskem in Škofjeloškem hribovju povezljivost tako na lokalni ravni kot tudi sicer pri 
prehajanju živali iz južnega dela Slovenije v njen severozahodni del ni ogrožena. Zaradi 
strnjenosti gozdnih kompleksov in majhne fragmentiranosti prostora z večjimi mesti in 
infrastrukturnimi objekti izraziti koridorji niso izraženi, z izjemo naselij lahko živali prehajajo 
praktično po celotnem območju. 

 

Slika 4: Prikaz ključnih koridorjev v LUO za ohranjanje ekološke povezljivosti. 

3.5 Natura 2000 in zavarovana območja 

Preglednica 3: Natura 2000 in zavarovana območja in naravne vrednote 

 
Ploskovni objekti 

(ha) 
Točkovni objekti 

(število) 

Natura 2000 74.772 - 

Zavarovana območja 24.664 60 

Naravne vrednote 48.668 1.469 

EPO 101.295  

 
Naravovarstvena območja so v Gorenjskem LUO zastopana s pomembnim deležem. 
Približno na polovici LUO je opredeljena vsaj ena izmed oblik zavarovanj, posamezne oblike 
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zavarovanj se med seboj tudi prekrivajo. Območja zavarovanj so vezana predvsem na 
visokogorje ter večja strnjena gozdna območja. Podrobnejši prikaz naravovarstvenih vsebin 
je v atlasu okolja [3]. Po površini so v LUO najbolj zastopana ekološko pomembna območja 
(EPO), ki obsegajo celotno območje Kamniško Savinjskih Alp in Karavank ter širše območje 
Jelovice in Pokljuke. Manjša območja so določena tudi drugod in so vezana na gozdne 
osamelce ter obvodne površine. 
  
Območja Nature 2000 so določena na tretjini območja in se prekrivajo z območji EPO. 
Večino Nature 2000 obsegajo gozdovi (55.447 ha), gozdnatost je 74 %. V LUO imamo 4 
večja posebna varstvena območja (SPA): Karavanke, Grintovci, Julijce in Jelovico, kjer je 
poudarek na varovanju klasifikacijskih vrst ptic, ter posebna ohranitvena območja, kjer je 
dan poudarek varovanju habitatnih tipov (Blegoš, Šmarna gora, Raščica…). 
 
V LUO imamo evidentiranih tudi 567 različnih območij z naravnimi vrednotami. Prevladujejo 
geomorfološke in hidrološke naravne vrednote, številčne so tudi botanične naravne 
vrednote. Območje je prepleteno s številnimi točkovnimi vrednotami med katerimi 
prevladujejo brezna, jame in spodmoli. 
 
Na približno desetini površine LUO imamo določena tudi zavarovana območja. Poseben 
pečat daje območje Triglavskega narodnega parka, ki v manjšem obsegu sega tudi v 
Gorenjsko LUO. Kot večja zavarovana območja najdemo še Polhograjske Dolomite, 
Logarsko dolino, Robanov kot in Udin boršt. 
    
Upravljanje z divjadjo je na zavarovanih območjih prilagojeno, vendar bistveno ne vpliva na 
izvajanje samih ukrepov. Upravljanje z divjadjo in gospodarjenje z gozdovi ima v svojih 
temeljnih načelih vgrajene številne vsebine naravovarstva. Trajnostna raba divjadi z lovom 
v številnih primerih pozitivno vpliva na stanje zavarovanih vrst in ga izboljšuje. Številne 
pobude po zavarovanju, omejeni rabi prostora, prilagoditvam, ohranitvi ogroženih živalskih 
vrst imajo korenine v lovstvu. Potreba po aktivnem varstvu nekaterih (tedanjih) vrst divjadi 
se je izoblikovala že pred desetletji. 
  
Na Gorenjskem je večina aktivnosti usmerjenih v varovanje habitatov gozdnih kur. Tako se 
z gozdarskimi načrti poskuša zagotavljati ukrepe, ki izboljšujejo prehranske in bivalne 
pogoje, z lovskimi načrti pa vplivati na medvrstna razmerja z zmanjševanjem gostot divjadi 
tistih vrst, ki imajo negativni vpliv na številčnost gozdnih kur. Med gozdarskimi ukrepi velja 
izpostaviti vsa biomeliorativna dela, nego habitatov in osnovanje ekocelic. Obseg sredstev, 
ki so na voljo iz gozdnega sklada je razširil nabor aktivnosti in pospešil vlaganja, ki ohranjajo 
in izboljšujejo stanje ogroženih živalskih vrst. 
  
Z naborom naravovarstenih usmeritev želimo preprečiti negativne vplive, ki se eventuelno 
lahko zgodijo pri upravljanju z divjadjo. Pri vseh posegih si moramo prizadevati, da 
ohranimo zavarovana območja v takem stanju in podobi zaradi česar so bila kot taka tudi 
prepoznana in zavarovana. Zavarovana območja predstavljajo osrednji življenjski prostor 
večini živalskih vrst in če ogrozimo prostor lahko ogrozimo populacije določenih živalskih 
vrst. Zavarovana območja lahko varujemo z aktivnim pristopom, vendar morajo biti ukrepi 
skrbno načrtovani in premišljeni.  

3.6 Lovišča s posebnim namenom 

V Gorenjskem LUO sta 2 lovišči s posebnim namenom, in sicer LPN Kozorog Kamnik in 
LPN Brdo pri Kranju. LPN Kozorog Kamnik je drugo največje lovišče v Sloveniji in največje 
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lovišče v upravljanju ZGS. Zajema skoraj celotno območje Kamniško-Savinjskih Alp in del 
osrednjega dela Karavank ter obsega 18,5 % celotne površine LUO. LPN Brdo pri Kranju 
je najmanjše in edino ograjeno lovišče in deluje v sklopu Javnega gospodarskega zavoda 
protokolarne storitve RS. Obsega ravninski del gozdnega kompleksa med Kranjem in 
Preddvorom v skupni površini 472 ha, od katerih je 446 ha ograjenih. Zaradi svoje specifike 
(ograjeno lovišče) LPN Brdo v lovsko upravljavskih načrtih obravnavamo posebej in je 
podrobneje obravnavano tudi v pričujočem načrtu. 
 
LPN Kozorog leži v večinskem deležu na naravovarstveno pomembnih območjih, zato 
vsebine varstva narave tu pridejo do večjega izraza. 83 % površine leži v ekološko 
pomembnem območju, več kot 2/3 območja je znotraj Nature 2000, izpostaviti pa velja tudi 
zavarovana območja, ki obsegajo 7,7 % površine LPN-ja. V lovišču najdemo večje število 
naravovarstveno pomembnih zavarovanih živalskih vrst (ruševec, divji petelin, belka…) kot 
tudi vrst, ki so zanimive z vidika upravljanja z divjadjo. Poseben pečat LPN-ju pri upravljanju 
z divjadjo dajejo vrste visokogorja, ki so poleg Julijcev tu najštevilčneje zastopane. Eden 
izmed glavnih ciljev na območju LPN-ja je ohranjanje vrst v čim bolj naravni spolni in 
starostni sestavi upoštevaje naravno populacijsko dinamiko. Z ustreznim upravljanjem 
želimo zagotavljati viabilnost in vitalnost populacije gamsa, prav tako pa želimo ohraniti in 
povečati številčnost obstoječe kolonije alpskega kozoroga in s tem omogočiti njen 
dolgoročen obstoj.   
 
Pomen LPN-ja se kaže tudi v možnosti sodelovanja s poklicnim in strokovno usposobljenim 
osebjem v okviru znanstveno-raziskovalnega dela, zbiranju podatkov o divjadi in njenih 
odnosih, pri podajanju predlogov in izpopolnjevanju novih metod monitoringa ter ponovnem 
naseljevanju/dodajanju redkih in ogroženih živalskih vrst. LPN predstavlja in odpira tudi 
številne možnosti raziskav, ki pomenijo razvoj in gibalo napredka pri dolgoročnem 
trajnostnem upravljanju in varovanju naravnih virov. Njihovo sodelovanje z lokalno 
skupnostjo in lokalno turistično organizacijo je pomembno v smislu dopolnjevanja izvajanja 
programov zavodov ter društev, ki delujejo na področju turizma in naravovarstva. Z 
vodenjem in strokovno predstavitvijo divjadi in njenega življenjskega okolja kot tudi 
nekaterih zavarovanih živalskih vrst (velike zveri, gozdne kure, ptice) različnim javnostim 
LPN uresničujejo tudi izobraževalni vidik. 
 
Z izvajanjem lovnega turizma in prodajo mesa uplenjene divjadi, trženjem drugih naravi 
prijaznih tržnih produktov (oddaja lovskih objektov v najem, ekskurzije, predavanja, fotolov, 
vodenje manjših skupin), zaposlovanjem delavcev v LPN iz lokalnega okolja, 
zagotavljanjem protokolarnih storitev, vključevanjem v lokalno turistično ponudbo, pa poleg 
ostalih vidikov izpolnjujejo tudi socialno-ekonomski vidik, ki je pomemben za družbeno 
okolje v katerem delujejo obravnavana LPN. 
 

Za LPN-je, ki delujejo v okviru ZGS je bila izdelana vizija delovanja, ki podrobneje definira 
njihov pomen in izhodišča za njihovo delovanje v bodoče. 
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Slika 5: Lovišča s posebnim namenom v LUO 
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4. OCENA STANJA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA IN 
POPULACIJ DIVJADI 

4.1 Ocena stanja življenjskega okolja divjadi 

Stanje in spremembe v življenjskem okolju divjadi 
 
Življenjsko okolje oz. raba prostora se stalno spreminja. Dober vpogled v stanje in 
spremembe nam na dajejo podatki rabe tal, katero spremlja MKGP. Večina sprememb je 
vezana na strukturne spremembe znotraj posamezne rabe, v manjšem obsegu pa prihaja 
do sprememb med posameznimi rabami. Med strukturnimi spremembami so v življenjskem 
okolju divjadi najpomembnejše spremembe v gozdovih, ki predstavljajo prevladujočo rabo 
prostora. Spremembe rabe prostora potekajo v smeri gozdovi, kmetijska zemljišča, 
urbanizacija. Urbane površine so trajno izgubljene in ožijo življenjski prostor divjadi. 
 
Prehranske razmere za divjad v LUO so se v zadnjem desetletju zaradi intenziviranja sečenj 
v gozdovih po ujmah in podlubnikih izboljšale. Produkcija biomase, ki je na voljo divjadi se 
je večjem delu območja povečala. Presvetljeni sestoji nudijo večjo in boljšo prehransko 
ponudbo. Ti sestoji vsaj v času vegetacije nudijo boljše kritje in pogoje za vzrejo mladičev, 
medtem ko se razmere v zimskem obdobju, še niso izboljšale, saj večina neolesenelega 
rastlinja (zelišča, trave) v pozni jeseni odmre ali se posuši oziroma je prekrito s snežno 
odejo. 
 
V kmetijski krajini so se prehranske razmere poslabšale. Proces intenzivnega zaraščanja 
travnatih površin se je, z izjemo visokogorja umiril, že pred desetletjem. Smo pa v zadnjem 
obdobju priča obratnemu procesu, to je krčitvam gozda. Trend krčitev je naraščajoč in ga 
spodbuja politika subvencioniranja kot tudi ujme, v okviru katerih vidijo lastniki možnost za 
širitev kmetijskih površin. Posebej neugodno je izginjanje posamičnega gozdnega drevja, 
omejkov ter gozdnega robu v kmetijski krajini. Zaradi krčitev izginja številno plodonosno 
drevje (hrast, češnja…), zaradi česar je na voljo manj hrane in so bolj obremenjene 
kmetijske površine (npr. popašenost žit). Posledično je za številne vrste manj kritja, poti 
umikanja so daljše, živali so previdnejše, izhodi na travnike se omejujejo na temni del 
dneva.  
 
Življenjsko okolje divjadi se v zadnjem desetletju poslabšuje tudi zaradi človekovih 
aktivnosti v prostoru. Gorenjska velja za najbolj obiskano turistično okolje v Slovenije z 
znatnim porastom turizma in rekreacije v zadnjem desetletju. V življenjsko okolje se vnaša 
nemir, kar vpliva, da vrste spreminjajo življenjske navade. Nemir povzroča permanenten 
stres, živali se odzivajo z begom, spremenjeno dinamiko aktivnosti in spremenjenim 
vzorcem izbora različnih habitatov. Posledično prihaja do prevelikih obremenitev na 
posameznih območjih, s tem pa tudi škod. Divjad, še posebej jelenjad, se pred 
vznemirjanjem zateče v kritje (npr. goste sestoje), zaradi potreb po večkratnem hranjenju v 
cirkadiani ritmiki pa se hrani s tistim, kar je v sestojih kritja na razpolago. To bi bil lahko tudi 
eden izmed pomembnejših razlogov, da so se na Gorenjskem v zadnjem obdobju močno 
povečale stopnje objedenosti.  
 
Ocena ustreznosti življenjskega okolja divjadi 
 
Ustreznost življenjskega okolja smo ocenjevali z več vidikov in sicer z vidika prehranskih 
razmer, razmer za kritje, ekološke povezljivosti in motenj. Prehranske razmere, predvsem 
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v gozdovih, so se za večino živalskih vrst (velika parkljasta divjad) v zadnjem obdobju 
izboljšale. Razpoložljiva biomasa se je zaradi ujm in podlubnikov povečala, povečal se je 
delež mladovij, številni sestoji so se presvetlili. Nasprotno pa smo v ravninskem, kmetijskem 
delu LUO zabeležili slabšanje razmer. Pestrost kmetijskih kultur se je zmanjšala, zmanjšal 
se je tudi delež njivskih površin, zmanjšal se je delež plodonosnega drevja. Najbolj je bila s 
tem prizadeta mala poljska divjad. 
  
Podobno kot prehranske razmere so se spremenile razmere za kritje. Zaradi povečanja 
deleža mladovij in podrasti so se za večino živalskih vrst, ki so prvenstveno vezane na 
gozdove razmere izboljšale. Mladovje in s podrastjo bogati gozdovi v večjem delu leta 
nudijo dobre pogoje za kritje. Živali imajo zaradi kritja boljše razmnoževalne razmere ter so 
manj izpostavljene vznemirjanju. Razmere za kritje so se poslabšale v kmetijski krajini, kjer 
še vedno zasledujemo proces izginjanja posamičnega drevja in grmovij. Predvsem za malo 
poljsko divjad so ti procesi izrazito negativni in se odražajo na njeni številčnosti. 
 
Še najmanj je življenjsko okolje prizadeto glede povezljivosti. Znaten delež gozdov, redka 
poseljenost zaenkrat še omogočata nemoteno prehajanje divjadi med območji. Prehajanje 
med območji najbolj ogrožajo povozi divjadi, kateri na nekaterih območjih predstavljajo 
resen problem. Povezljivost zmanjšuje avtocesta, a manj kot bi pričakovali, saj so v predelu 
avtoceste migratorne vrste številčno skromneje zastopane (divji prašič, navadni jelen). Se 
je pa zaradi avtoceste poslabšala povezljivost med habitati male poljske divjadi. 
  
Na kvaliteto življenjskega okolja divjadi pomembno vplivajo tudi motnje oz. nemir. Obseg 
rekreativnih in adrenalinskih dejavnosti se je v zadnjem obdobju izrazito povečal. 
Informacijska tehnologija omogoča dostop do odmaknjenih krajev. Povečane motnje so v 
prvi vrsti posledica razmaha turistične dejavnosti. V tem pogledu so se življenjske razmere 
za divjad večine vrst poslabšale. Ocenjujemo, da je zaradi številnih motenj življenjsko okolje 
divjadi preobremenjeno. V življenjsko okolje se vnaša stres, kar se pri večini živalskih vrst 
odraža v spremenjeni časovni in krajevni rabi habitatov. 

Preglednica 4: Ocena ustreznosti življenjskega okolja divjadi 

 
Prehranske 

razmere 

Razmere 

za kritje 

Ekološka 

povezljivost 
Motnje 

SRNA 3 3 3 2 

NAVADNI JELEN 4 3 3 1 

DAMJAK * * * * 

GAMS 3 3 4 1 

ALPSKI KOZOROG 3 3 3 2 

MUFLON 3 3 3 2 

DIVJI PRAŠIČ 3 4 3 3 

ŠAKAL 4 4 3 3 

LISICA 4 4 3 3 

JAZBEC 4 4 3 4 

KUNA ZLATICA 4 4 4 3 

KUNA BELICA 4 4 4 4 

ALPSKI SVIZEC 4 4 4 2 

PIŽMOVKA 4 4 4 3 

POLJSKI ZAJEC 3 2 3 3 

NUTRIJA 4 4 4 4 

NAVADNI POLH 4 4 4 4 

FAZAN 2 2 3 2 

POLJSKA JEREBICA 1 1 2 2 
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Prehranske 

razmere 

Razmere 

za kritje 

Ekološka 

povezljivost 
Motnje 

RACA MLAKARICA 4 3 4 4 

SRAKA 4 4 4 4 

ŠOJA 4 4 4 4 

SIVA VRANA 4 4 4 4 

* 1 - zelo neugodno, 2 – neugodno, 3 – ugodno, 4 - zelo ugodno 

4.2 Vpliv populacij divjadi na okolje 

4.2.1 Vpliv rastlinojede divjadi na naravno pomlajevanje 

Objedenost gozdnega mladja 
 
V zadnjem obdobju so bili  na ravni države po enotni metodologiji (Navodila za izvedbo 
popisa…, 2009) izvedli štiri zaporedne popise poškodovanosti gozdnega mladja v letih 
2010, 2014, 2017 in 2020. Med 32 popisnimi enotami (dalje: PE), ki predstavljajo prostorski 
okvir za izvedbo popisa, v Gorenjsko LUO (z več kot 20 % površine) segajo 4 PE: Zahodne 
Karavanke, Osrednje Karavanke, Jelovica in Pokljuka, Cerkljansko in Škofjeloško hribovje 
(slika 2).  
 

 

Slika 6: Popisne enote v lovsko upravljavskem območju 

V PE Zahodne Karavanke se skupna objedenost v zaporednih popisih 2010, 2014 in 2017 
ni bistveno spreminjala, v zadnjem popisu (2020) pa je nekoliko narasla. Objedenost bukve 
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v tej PE je do leta 2017 blago naraščala in nato v letu 2020 močneje narasla. V letu 2020 
sta bili v tej PE med vsemi PE v Sloveniji tako skupna objedenost (40,3 %) kot objedenost 
bukve (52,6 %) najvišji. 
 
V PE Osrednje Karavanke sta skupna objedenost in objedenost bukve med zaporednimi 
popisi nihali, višji sta bili v popisih 2014 in 2020, pri čemer je bila skupna objedenost v letu 
2020 najvišja med vsemi popisi. V popisu 2020 sta bili tako skupna objedenost (37,8 %) kot 
objedenost bukve (30,8 %) med najvišjimi v Sloveniji. 
 
Podobno sta bili tudi v PE Jelovica in Pokljuka skupna objedenost in objedenost bukve višji 
v popisih v letih 2014 in 2020 in nekoliko nižji v preostalih dveh popisih. Objedenost bukve 
je bila v letu 2020 v tej PE najvišja med vsemi zaporednimi popisi. Glede na vse PE v 
Sloveniji se PE Jelovica in Pokljuka v letu 2020 po skupni objedenosti (30,4 %) in 
objedenosti bukve (42,8 %) uvršča v zgornjo četrtino PE z najvišjo objedenostjo. 
 
V PE Cerkljansko in Škofjeloško hribovje sta za razliko od zgoraj navedenih PE skupna 
objedenost in objedenost bukve v obdobju 2010-2020 monotono upadali in sta bili v 
zadnjem popisu najnižji v celotnem obdobju. Tudi primerjalno z ostalimi PE v Sloveniji sta 
v obravnavani PE skupna objedenost (18,7 %) in objedenost bukve (7,6 %) med najnižjimi. 
Ugotavljanje statistično značilnih razlik med posameznimi popisi (Hafner in sod., 2020) je 
pokazalo značilno povečanje objednosti bukve v popisu 2020 primerjalno s popisom 2010 
v PE: Zahodne Karavanke, Osrednje Karavanke, Jelovica in Pokljuka ter značilno 
zmanjšanje (2020/2010) objedenosti  bukve v PE Cerkljanko in Škofjeloško hribovje.  
 

 

Slika 7: Primerjava deleža objedenih osebkov gozdnega mladja med popisi v letih 
2010, 2014, 2017 in 2020 v PE: Zahodne Karavanke 
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Slika 8: Primerjava deleža objedenih osebkov gozdnega mladja med popisi v letih 
2010, 2014, 2017 in 2020 v PE: Osrednje Karavanke 

 

Slika 9: Primerjava deleža objedenih osebkov gozdnega mladja med popisi v letih 
2010, 2014, 2017 in 2020 v PE: Jelovica in Pokljuka 
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Slika 10: Primerjava deleža objedenih osebkov gozdnega mladja med popisi v letih 
2010, 2014, 2017 in 2020 v PE: Cerkljansko in Škofjeloško hribovje. 

Vpliv divjadi na uspešnost pomlajevanja gozda 
 
V letu 2021 smo na ZGS za vse gozdnogospodarske enote (GGE) v Sloveniji ugotavljali 
stanje uspešnosti pomlajevanja in vpliva rastlinojede parkljaste divjadi na pomlajevanje. 
Oboje smo ugotavljali na podlagi serije kazalcev stanja in trendov gozdnega mladja, 
pridobljenih na osnovi razpoložljivih podatkov ter ekspertnih ocen (opis metode v: Stergar 
in sod., 2021). Na sliki 11 so obarvana območja (GGE), kjer smo pomlajevanje gozda ocenili 
kot pretežno neuspešno, pri čemer ločujemo območja, kjer je neuspešno pomlajevanje v 
največji meri posledica vpliva parkljaste divjadi (oranžna območja) in območja, kjer divjad 
so-pogojuje neuspešno pomlajevanje skupaj z ostalimi okoljskimi dejavniki. Na vseh ostalih 
območjih (svetlo zeleno) je pomlajevanje bodisi ocenjeno kot uspešno, bodisi neuspešno 
pomlajevanje ni povezano z vplivom divjadi. Na območjih neuspešnega pomlajevanja 
zaradi vpliva divjadi s šrafuro prikazujemo tudi prisotnost ali odsotnost trenda izboljšanja 
objedenosti bukve (v popisu 2020 primerjalno s preteklimi popisi), ki razmeroma dobro 
odraža trend pritiska divjadi na mladje z objedanjem. 
 
V Gorenjskem LUO smo neuspešno pomlajevanje, ki ga povezujemo z vplivom divjadi, 
prepoznali v vzhodnem delu Karavank, delu Kamniško-Savinjskih Alp in na južnem obrobju 
Jelovice. Največji vpliv divjadi smo ocenili v treh GGE: Jezersko in Jelendol (Karavanke) ter 
Zali Log (južni del Jelovice). Na nobenem od navedenih območij nismo zaznali 
pomembnega izboljšanja trenda objedenosti bukve.  
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Slika 11: Vpliv divjadi na uspešnost pomlajevanja gozda in trend objedenosti bukve 

4.2.2 Škode od divjadi na lovnih površinah 

Ovrednotene odškodnine so v Gorenjskem LUO v obdobju 2011-2020 na ravni Slovenije 
obsegale 3,3 % delež. Preračunano na hektar lovne površine je odškodnina na letni ravni 
znašala 0,08 EUR. Slovensko povprečje znaša 0,29 EUR/ha lovne površine. V primerjavi z 
ostalo Slovenijo je problematika glede škod v LUO manj izražena. Skupna višina odškodnin 
je v desetletnem obdobju znašala 178.042 EUR. V podatku so upoštevane samo prijavljene 
škod, za katere so bila izvedena neposredna izplačila, izdan material oz. opravilo 
kompenzacijsko delo, ki je bilo ovrednoteno s 5 EUR/uro. Približno 60 % odškodnin lovske 
organizacije Gorenjskega LUO oškodovancem dejansko izplačajo. Trend povzročenih škod 
je na Gorenjskem naraščajoč, medtem ko na ravni Slovenije stagnira. Ugotavljamo, da 
narašča število prijav hitreje kot narašča višina odškodnin, kar pomeni da oškodovanci 
pogosteje prijavljajo škodo ter za manjše zneske. 
 
Najbolj problematična vrsta glede škod je divji prašič zaradi katere je bilo v zadnjem 
desetletju izplačanih 87,5 % vseh odškodnin, sledi navadni jelen s 7,9 % deležem, srna z 2 
% ter siva vrana z 1,3 % deležem. Škode so izrazitejše v letih z večjimi populacijskimi 
gostotami divjega prašiča in posledično večjim številčnim odvzemom, v letih z debelejšo in 
dolgotrajnejšo snežno odejo, manjše pa v milejših zimah ter v letih z obilnejšim obrodom 
gozdnega drevja. Podatki kažejo, da v ostrejših zimah (npr. zima 2013) močneje narastejo 
škode zaradi jelenjadi in srnjadi. Škode oškodovanci pogosteje prijavljajo na kmetijskih 
zemljiščih, medtem ko so prijave v gozdovih zgolj občasne, ko pa se zgodijo so pa le te 
občutne.  
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Zaradi škod po divjem prašiču so najbolj obremenjene posamezne njive ter travniki v 
gozdnati krajini ter kmetijske površine, ki so na meji z večjimi gozdnimi kompleksi. Škode 
se pogosto pojavljajo tudi na planinskih pašnikih. Škode zaradi navadnega jelena so 
najpogostejše v smrekovih letvenjakih in drogovnjakih na mestih večjih zimskih koncentracij 
in med leti močneje nihajo. V pretežno agrarni krajini največje težave povzroča siva vrana, 
in sicer v obdobju vznika nekaterih poljščin (koruza, žita).  
  
V zadnjem desetletju je bilo največ ovrednotenih odškodnin na območju jugozahodnega 
dela LUO (Polhograjski dolomiti), kjer beležimo največje gostote divjega prašiča. Zgolj na 
območju nekaj lovišč (Škofja Loka, Dobrova, Šentjošt, Horjul) je bila povzročene večina 
evidentirane škode. Na letni ravni več kot polovica lovišč ne obravnava prijav škod zaradi 
divjadi. Četrtina lovišč v zadnjem desetletju ni obravnavala prijav škod. 
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Preglednica 5: Ovrednotena škoda v obdobju 2011-2020 po škodnih objektih in 
vrstah divjadi 

Vrsta divjadi 
Škodni 
objekt 

OVREDNOTENA ŠKODA 
(v EUR / 100 ha) 

Delež 
(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2011-
2020 

SRNA 

kulture 0,02 0,06 0,91 0,00 0,05 0,07 0,21 0,02 0,06 0,08  

travniki - - - - - - - 0,20 - -  
sadno 
drevje 

- - - - - - - - - - 
 

gozd - - - - - - - - 0,02 -  

ostalo - - - - - - - - - -  

skupaj SRNA 0,02 0,06 0,91 0,00 0,05 0,07 0,21 0,21 0,08 0,08 2,0 

NAVADNI 
JELEN 

kulture 0,12 0,12 0,15 0,02 0,05 0,07 0,21 0,41 0,10 0,08  

travniki 0,04 0,22 0,09 0,06 0,10 0,14 0,42 0,63 0,21 0,16  
sadno 
drevje 

- - 0,08 - 0,21 0,28 0,84 1,25 0,41 0,33 
 

gozd - - 3,12 0,13 0,41 0,56 1,69 2,51 0,80 0,66  

ostalo - 0,07 0,35 - 0,83 1,13 3,38 5,02 1,60 1,31  

skupaj NAVADNI JELEN 0,15 0,41 3,78 0,21 1,60 2,18 6,54 9,82 3,13 2,55 7,9 

MUFLON 

kulture        -      
        
-      

        
-      

        
-      

        
-      

        
-      

        
-      

        
-      

        
-      

      -      
 

travniki        -      
        
-      

        
-      

        
-      

        
-      

        
-      

        
-      

        
-      

        
-      

      -      
 

sadno 
drevje 

       -      
        
-      

        
-      

        
-      

        
-      

        
-      

        
-      

        
-      

        
-      

      -      
 

gozd        -      
        
-      

    
0,01    

        
-      

    
0,07    

        
-      

        
-      

        
-      

        
-      

      -      
 

ostalo        -      
        
-      

        
-      

        
-      

  
        
-      

        
-      

        
-      

        
-      

      -      
 

skupaj MUFLON 0,00 0,00 0,01 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1 

DIVJI 
PRAŠIČ 

kulture 0,34 2,40 2,14 2,63 1,37 0,64 1,17 0,55 2,14 0,23  

travniki 4,27 6,21 2,82 4,86 4,39 4,58 6,64 7,14 10,23 8,15  

ostalo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14  

skupaj DIVJI PRAŠIČ 9.830 4,61 8,61 4,96 7,49 5,75 5,23 7,81 7,69 12,37 87,4 

SKUPAJ PARKLJARJI 4,78 9,07 9,66 7,69 7,47 7,48 14,57 17,73 15,58 11,15 97,5 

ŠAKAL   - - - - - - - - - - 0 

JAZBEC   0,03 0,08 0,07 - - 0,08 0,14 - 0,05 - 0,5 

LISICA   - 0,06 - - - 0,02 0,05 0,03 0,22 0,02 0,5 

POLJSKI 
ZAJEC 

  - - 0,07 - - - - - - - 
0,1 

SIVA VRANA  0,02 0,32 0,16 0,08 0,25 - 0,23 0,01 0,01 - 1,3 
OSTALE 
VRSTE 

  - - - - - - 0,04 0,02 0,04 0,02 
0,2 

SKUPAJ MALA DIVJAD 0,05 0,46 0,30 0,08 0,25 0,10 0,47 0,06 0,32 0,04 2,5 

VSE SKUPAJ 4,83 9,54 9,96 7,77 7,72 7,58 15,04 17,79 15,90 11,19 100 

 

4.2.3 Drugi vplivi divjadi v okolju 

V Gorenjskem LUO znaša delež nelovnih površin 7,8 %. Na teh površinah se soočamo 
predvsem s problematiko škod zaradi malih zveri, ki jih obravnavamo v okviru prijav škod 
na nelovni površini.  Najbolj so obremenjeni deli naselij, ki se nahajajo na obronkih gozdov. 
Predvsem v nočnem času prihajajo male zveri v naselja iskat hrano in pri tem povzročajo 
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škodo. Največje težave povzroča lisica na perutnini ter kuna belica na stanovanjskih 
objektih ter prevoznih sredstvih. Škoda največkrat ostane neevidentirana, saj jo 
oškodovanci zaradi zavračanja zahtevkov ne uveljavljajo oz. jo uveljavljajo v okviru drugih 
zavarovanj. V urbani krajini oz. mestih predstavlja glavno težavo siva vrana. V zadnjem 
desetletju je bilo zabeleženih kar nekaj konfliktov, ko so vrane (zaradi gnezd na drevju v 
okolici šol in vrtcev) napadale mlajše otroke. Problematični so tudi številni iztrebki, ki 
ostanejo na javnih površinah in so lahko vir prenosa bolezni. Pogosto se srečujemo tudi z 
nekritičnim krmljenjem, ki privablja živali v bližino naselij (lisice, nutrije). 
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4.3 Ocena stanja populacij divjadi 

4.3.1 Evropska srna 

Prostorski okvir obravnave srnjadi je lovsko upravljavsko območje. V dvoletnih načrtih lahko 
ločeno dodatno obravnavamo srnjad v zahodnih Karavankah, vzhodnih Karavankah in 
Kamniško Savinjskih Alpah, severnem delu Ljubljanske kotline, Poljanski dolini s 
Polhograjskimi dolomiti in na Jelovici z obrobjem, če bodo tudi ukrepi načrtovani v okviru 
teh nižjih prostorskih (ekoloških, načrtovalskih) enot. Navedene enote so medsebojno 
heterogene v habitatnih razmerah za srnjad, kar lahko pomembno vpliva na značilnosti 
(sub)populacij srnjadi in posledično na način upravljanja z njimi. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 
 

 
 

Slika 12: Prostorska razporeditev odvzema srne v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Srnjad je prisotna v celotnem LUO. Gostota in s tem odvzem je nižja v gorskih v primerjavi 
z nižinskimi in gričevnatimi lovišči. Manjša gostota srnjadi je tudi v območjih z večjo gostoto 
drugih rastlinojedih parkljarjev (jelenjad, gams), vzrok je verjetno v bolj primernem okolju za 
druge rastlinojede (večji delež gozda, manjši delež kmetijskih površin, večji delež strmih in 
skalnatih terenov ipd). Največje gostote so v nižinskem delu območja med Radovljico, 
Domžalami in Ljubljano ter v Poljanski dolini in Polhograjskih dolomitih. Razporeditev 
srnjadi v prostoru je večinoma »enakomerna«, odvisna od socialnih značilnosti vrste ter od 



Lovsko upravljavski načrt II. Gorenjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj                                                    28 
 

značilnosti okolja.  
 
 

 

Slika 13: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema srne v obdobju 2011-2020 

Načrtovani odvzem srnjadi je bil v letih 2012 in 2013 pod večletnim povprečjem. V letu 2014 
je bil ponovno na ravni večletnega povprečja in je v nadaljevanju do leta 2017 stagniral, 
nato je bil trend upadajoč. Trend realiziranega odvzema je vsa leta razmeroma dobro sledil 
načrtovanemu in je bil do leta 2017 blago naraščajoč, od leta 2017 dalje pa upadajoč. Načrti 
so bili v dopustnih odstopanjih realizirani v vseh letih proučevanega obdobja, povprečno 
doseganje načrtov v desetletnem obdobju je bilo zelo dobro (95,6 %).  
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
V povprečju 10-letnega obdobja je bilo spolno razmerje odvzema med samci in samicami 
izravnano in se med posameznimi leti ni pomembneje spreminjalo. Majhno spremenljivost 
v odvzemu med posameznimi leti ugotavljamo tudi za delež srnjakov razreda 2+, za delež 
mladih (mladiči in enoletni ne glede na spol) kot tudi za delež srn 2+. Značilnih trendov v 
deležih obravnavanih struktur v odvzemu v 10-letnem obdobju nismo odkrili. Ocenjujemo, 
da se starostna in spolna sestava srnjadi v 10-letnem obdobju ni pomembneje spreminjala.  

4.000

4.100

4.200

4.300

4.400

4.500

4.600

4.700

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Št
e

vi
lo

Leto
realiziran odvzem načrt odvzema



Lovsko upravljavski načrt II. Gorenjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj                                                    29 
 

 

Slika 14: Spolna in starostna struktura odvzema srnjadi v obdobju 2011-2020 

Izgube 
 

 

Slika 15: Dinamika višine in strukture izgub srnjadi v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju so izgube v povprečju znašale 27 % celotnega odvzema. Med 
posameznimi leti je njihov delež nihal v dokaj širokem razponu, v večjih deležih predvsem 
v povezavi z ostrejšimi zimami z debelejšo in dolgotrajnejšo snežno odejo. Nakazan je 
upadajoč trend absolutnih vrednosti izgub. V primeru, da izločimo podatka iz dveh let 
ostrejših zim (2013, 2018), je trend upadanja izgub značilen. V 10-letnem povprečju so 
prevladovale izgube zaradi prometa, sledijo izgube zaradi košnje in neznanega vzroka. 
Prevladujejo nenaravne izgube (77 %) pred naravnimi (23 %). Ugotavljamo značilno 
upadajoč trend nenaravnih izgub (zaradi značilnega upadanja izgub zaradi prometa), pri 
naravnih izgubah značilnega trenda nismo odkrili, se je pa v zadnjih dveh letih povečal 
obseg izgub zaradi plenilcev. Med izgubami močno prevladujejo srne in mladiči. V razredu 
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dve in večletne srnjadi je število srn v izgubah 1,81-krat večje od števila srnjakov. 
Ocenjujemo, da bi bil v populaciji lahko nekaj večji delež samic v primerjavi s samci, kar je 
sicer pogojeno z značilnostmi vrste (šibki spolni dimorfizem), kot tudi (ponekod) z 
dolgotrajnimi nižjimi posegi (v primerjavi s samci) med samice 2+ z odstrelom. 
 
Telesne mase 
 

 

Slika 16: Dinamika poprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali srnjadi v 
obdobju 2011-2020  

Telesne mase (neprilagojene srednje vrednosti) uplenjene mlade srnjadi po starostnih 
kategorijah so na ravni vrednosti telesnih mas uplenjene srnjadi v podobnih okoljih (LUO) v 
Sloveniji. Pri nobenem od starostnih in spolnih razredov nismo odkrili značilnih trendov v 
10-letnem obdobju. Večjih nihanj med posameznimi leti nismo zaznali, razlike med 
posameznimi leti pa so najverjetneje rezultat spreminjanja okoljskih (predvsem klimatskih) 
spremenljivk. Upadanje telesnih mas v letih 2013 in 2018 povezujemo z ostrino zime.  
 
Medvrstni vplivi 
Nismo zaznali pomembnejših sprememb v medvrstnih vplivih med srnjadjo in divjadjo 
drugih vrst. Že dlje časa ugotavljamo, da je srnjadi manj v okoljih z večjo gostoto jelenjadi, 
temu je verjetno bolj kot sam neposreden vpliv jelenjadi, vzrok v (vegetacijski) sestavi 
življenjskega okolja. Ocenjujemo znaten vpliv volka na populacijo srnjadi, predvsem na 
območju Jelovice in Pokljuke, deloma tudi v Škofjeloškem hribovju. Vpliv volka na srnjad se 
postopno širi tudi v Zahodne Karavanke in Vzhodne Karavanke ter Kamniško Savinjske 
Alpe. Ocenjujemo tudi znaten vpliv šakala na (sub)populacijo srnjadi, v nižinskih in 
gričevnatih delih lovišč, predvsem v ravninskem območju med Radovljico in Ljubljano. V 
zadnjih nekaj letih je mogoč tudi, sicer lokalno omejen, vpliv risa na srnjad predvsem na 
Jelovici z obrobjem.  
 
Ocena stanja populacije  

Ocenjujemo postopno upadajoč trend številčnosti srnjadi. Najbolj se je številčnost znižala 
na širšem ravninskem območju med Kranjem, Domžalami in Ljubljano, še posebno v drugi 
polovici preteklega 10-letnega obdobja. Nimamo (še) podatkov o morebitnem znižanju 
številčnosti v območjih prisotnih tropov volkov (npr. Jelovica z obrobjem, Pokljuka). Ne 
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zaznavamo pomembnejših sprememb v prostorski razporeditvi populacije. Ocenjujemo, da 
je vitalnost populacije ustrezna. 
 

4.3.2 Navadni jelen 

Prostorski okvir obravnave navadnega jelena je lovsko upravljavsko območje. V dvoletnih 
načrtih lahko ločeno dodatno obravnavamo jelenjad v treh prostorskih (ekoloških, 
načrtovalskih) enotah, in sicer v zahodnih Karavankah, v Vzhodnih Karavankah in 
Kamniško savinjskih Alpah ter na Jelovici z obrobjem, če bodo tudi ukrepi načrtovani v 
okviru teh nižjih načrtovalskih enot. Navedene enote so medsebojno heterogene v 
habitatnih razmerah za jelenjad, kar lahko pomembno vpliva na značilnosti (sub)populacij 
jelenjadi in posledično na način upravljanja z njimi. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 17: Prostorska razporeditev odvzema navadnega jelena v Sloveniji v obdobju 
2011-2020 

Jelenjad v Gorenjskem LUO živi na približno 70 % - 80 % površine območja, na takšni 
površini je osredotočena tudi večina odvzema. Odvzem je večji v zahodnih Karavankah, 
vzhodnih Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah ter na Jelovici in Pokljuki z obrobjem. 
V Poljanski dolini in Polhograjskih dolomitih je gostota odvzema manjša. Večja gostota 
odvzema je v loviščih z večjim deležem gozdov in večjimi gozdnimi kompleksi. Na ravnini 
med Radovljico, Domžalami in Ljubljano jelenjad večinoma ni prisotna oziroma je prisotna 
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bolj izjemoma. Razen postopnega širjenja v Poljansko dolino in Polhograjske dolomite ne 
zaznavamo pomembnejših sprememb v prostorski razporeditvi populacije.  
 
 

 

Slika 18: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema navadnega jelena v 
obdobju 2011-2020 

V obdobju 2011-2017 je načrtovani odvzem jelenjadi značilno naraščal, po letu 2017 je 
upadal. Trend realiziranega odvzema je do leta 2017 značilno naraščajoč, po letu 2017 pa 
upadajoč. V prvih letih proučevanega obdobja je bila realizacija odvzema podobna 
načrtovanemu, po letu 2013 je začela zaostajati za načrti. Največje razlike med realiziranim 
odvzemom in načrtovanim so bile v letih 2018, 2019, to je po največjih načrtovanih in 
realiziranih posegih. Načrti so bili v dopustnih odstopanjih realizirani v osmih letih 
proučevanega obdobja, v dveh letih niso bili realizirani. Povprečno doseganje načrtov je 
bilo dobro (89 %).  
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
V povprečju 10-letnega obdobja je bilo spolno razmerje odvzema v korist košut. Med 
posameznimi leti se ni pomembneje spreminjalo. Delež jelenov razreda 2+ v odvzemu se 
je med posameznimi leti gibal v relativno ozkem razponu. Podobno ugotavljamo za delež 
mladih (mladiči in enoletni ne glede na spol), kot tudi za delež košut 2+. Značilnih trendov 
v deležih obravnavanih struktur v 10-letnem obdobju nismo odkrili. Ocenjujemo, da se 
starostna in spolna sestava jelenjadi v 10-letnem obdobju ni pomembneje spreminjala.  
 
 
 

400

500

600

700

800

900

1000

1100

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Št
e

vi
lo

Letorealiziran odvzem načrt odvzema



Lovsko upravljavski načrt II. Gorenjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj                                                    33 
 

 

Slika 19: Spolna in starostna struktura odvzema jelenjadi v obdobju 2011-2020 

Izgube 
 

 

Slika 20: Dinamika višine in strukture izgub jelenjadi v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju so izgube v povprečju znašale 9 % celotnega odvzema. Med 
posameznimi leti je njihov delež nihal v širokem razponu, v večjih deležih predvsem v 
povezavi z ostrejšimi zimami z debelejšo in dolgotrajnejšo snežno odejo. Značilnih trendov 
niti deleža niti absolutnih vrednosti izgub nismo odkrili. V 10-letnem povprečju so 
prevladovale izgube zaradi bolezni in neznanega vzroka, sledijo izgube zaradi prometa, 
nato zaradi plenilcev. Prevladujejo naravne izgube (68 %) pred nenaravnimi (32 %). 
Značilnih trendov v absolutnih vrednostih naravnih in nenaravnih izgub sicer nismo odkrili, 
se pa v zadnjih letih značilno povečuje obseg izgub zaradi plenilcev. Med izgubami močno 
prevladujejo košute in teleta. V razredu dve in večletne jelenjadi je število košut v izgubah 
večje od števila jelenov z indeksom 236. Ocenjujemo, da bi bil v populaciji lahko precej večji 

teleta M; 
17%

lanščaki; 
9%

jeleni 2-4; 
14%

jeleni 5-9; 
4%jeleni 10 

+; 1%

teleta Ž; 
20%

junice; 
11%

košute 2+; 
24%

0

5

10

15

20

25

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
D

e
le

ž 
(%

)

Št
e

vi
lo

Leto
krivolov cesta železnica

psi bolezen plenilci

neznan poškodba delež izgub v odvzemu



Lovsko upravljavski načrt II. Gorenjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj                                                    34 
 

delež samic v primerjavi s samci, kar je sicer pogojeno z značilnostmi vrste (spolni 
dimorfizem), kot tudi (ponekod) z dolgotrajnimi (pre)nizkimi posegi med samice 2+ z 
odstrelom. 
 
Telesne mase 
 

 

Slika 21: Dinamika poprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali jelenjadi v 
obdobju 2011-2020  

Na voljo so telesne mase (neprilagojene srednje vrednosti) uplenjene mlade jelenjadi po 
starostnih kategorijah. Njihove vrednosti so na ravni vrednosti telesnih mas uplenjene 
jelenjadi v podobnih okoljih (LUO) v Sloveniji. Pri nobenem od starostnih in spolnih razredov 
nismo odkrili značilnih trendov v 10-letnem obdobju. Tudi večjih nihanj med posameznimi 
leti nismo zaznali, razlike med posameznimi leti pa so najverjetneje rezultat spreminjanja 
okoljskih (predvsem klimatskih) spremenljivk. Upadanje telesnih mas v letih 2013 in 2018 
povezujemo z ostrino zime.  
 
Medvrstni vplivi 
Nismo zaznali pomembnejših sprememb v medvrstnih vplivih med jelenjadjo in divjadjo 
drugih vrst. Že dlje časa ugotavljamo, da je v okoljih z večjo gostoto jelenjadi manj srnjadi, 
temu je verjetno bolj kot sam neposreden vpliv jelenjadi, vzrok v (vegetacijski) sestavi 
življenjskega okolja. Ocenjujemo, da bi bil lahko s pojavljanjem jelenjadi v habitatih gamsa 
v visokogorju, mogoč negativen vpliv tudi na to vrsto. Ocenjujemo znaten vpliv volka na 
populacijo jelenjadi, predvsem na območju Jelovice in Pokljuke, posamezni primeri tovrstnih 
izgub so lahko tudi v delu Škofjeloškega hribovja. Vpliv volka na jelenjad se postopno širi 
tudi v Zahodne Karavanke in Vzhodne Karavanke ter Kamniško Savinjske Alpe. V zadnjih 
nekaj letih je mogoč tudi, sicer lokalno omejen, vpliv risa na jelenjad predvsem na Jelovici 
z obrobjem.  
 
Ocena stanja populacije  

Ocenjujemo, da se je v zadnjih letih številčna rast populacije v večjem delu območja s 
prisotno jelenjadjo (Karavanke in Kamniško Savinjske Alpe, Jelovica z obrobjem) 
zaustavila. V Poljanski dolini in Polhograjskih dolomitih zaznavamo postopno naraščanje 
številčnosti (sub)populacije. V večjem delu območja s prisotno jelenjadjo ne zaznavamo 
sprememb v njeni prostorski razporeditvi. V Poljanski dolini in Polhograjskih dolomitih 
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zaznavamo postopno širjenje območja razširjenosti (sub)populacije. Ocenjujemo, da je 
vitalnost populacije na ravni LUO ustrezna. 
 

4.3.3 Damjak 

Prostorski okvir obravnave damjaka je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 22: Prostorska razporeditev odvzema damjaka v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

V Gorenjskem LUO do leta 1997 damjak v prosti naravi ni bil prisoten. V letu 1997 in 
kasnejših letih se je začel pojavljati kot rezultat pobega iz LPN Brdo pri Kranju kot tudi iz 
nekaterih obor za prirejo mesa. V zadnjem desetletju so se posamične živali pojavljale (bile 
odstreljene) v loviščih Begunjščica, Dovje, Jesenice, Kranjska gora, Nomenj-Gorjuše, 
Sorica, Sorško polje, Storžič, Šenčur in Žiri. 
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Slika 23: Dinamika realiziranega odvzema damjaka v obdobju 2011-2020 

Višina odvzema damjaka ni bila načrtovana. V okviru veljavne lovne dobe je bil dovoljen 
odstrel vseh opaženih osebkov damjaka v prosti naravi LUO. V obdobju 2011-2020 je 
odvzem nihal med 0 (leti 2011 in 2015) in 6 živalmi (leto 2020) s povprečnim odvzemom 
2,5 živali na leto. 
  
Spolna in starostna struktura odvzema 
V povprečju 10-letnega obdobja je bilo spolno razmerje odvzema rahlo v korist jelenov. 
Zaradi majhnega odvzema ni bilo mogoče ugotavljati spreminjanje deležev med leti, niti 
njihovih trendov. Iz proste narave območja so bili odstreljeni vsi osebki, ki jih je bilo mogoče 
odstreliti.  
 
 

 

Slika 24: Spolna in starostna struktura odvzema damjaka v obdobju 2011-2020 
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Izgube 
 

 

Slika 25: Dinamika višine in strukture izgub damjaka v obdobju 2011-2020 

V obdobju 2011-2020 smo zabeležili izgube 3 živali, od tega 2 živali v letu 2012 (neznan 
vzrok) in 1 živali v letu 2017 (izguba zaradi prometa na cesti).  
 
Telesne mase 
Zaradi premajhnega vzorca podatki o telesnih masah uplenjenih damjakov niso zanesljivi, 
zato njihovih trendov ni mogoče ugotavljati. Ocenjujemo, da telesne mase v preteklem 
obdobju uplenjenih damjakov v Gorenjskem LUO ne odstopajo pomembneje od telesnih 
mas damjakov, ki živijo oziroma so pobegnili iz obor za prirejo mesa v drugih LUO.  
 
Medvrstni vplivi 
Nimamo podatkov o medvrstnih vplivih damjaka z drugimi vrstami. 
 
Ocena stanja populacije  

V obdobju 2011-2020, z izjemo navedenih uplenjenih živali, ni bilo drugih zanesljivih 
podatkov o (pogostejši) prisotnosti damjaka v prosti naravi. Ne zaznavamo trendov širjenja 
prostorske razporeditve živali. Na osnovi telesnih mas uplenjenih živali sklepamo, da je 
vitalnost občasno pojavljajočih se živali ustrezna. 
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4.3.4 Gams 

Prostorski okvir obravnave gamsa je lovsko upravljavsko območje. V dvoletnih načrtih lahko 
ločeno dodatno obravnavamo gamsa v štirih nižjih načrtovalskih enotah, in sicer v zahodnih 
Karavankah, vzhodnih Karavankah in Kamniško Savinjskih Alpah, na Jelovici z obrobjem 
in v Poljanski dolini s Polhograjskimi dolomiti, če bodo tudi ukrepi načrtovani v okviru teh 
nižjih načrtovalskih enot. Navedene enote so medsebojno heterogene v habitatnih 
razmerah za gamsa, kar lahko pomembno vpliva na značilnosti (sub)populacij gamsa in 
posledično na način upravljanja z njimi. Poleg tega tudi naravne (gorovja, reka Sava) in 
umetne ovire (velika mesta, manjša naselja, avtocesta) razdeljujejo areal gamsov na tri 
oziroma štiri dele. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 26: Prostorska razporeditev odvzema gamsa v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Gamsi so prisotni na celotnem območju Karavank in Kamniško Savinjskih Alp ter v višjih 
predelih predalpskega prostora z izjemo izrazito nižinskih lovišč. V preteklosti so poselili 
tudi nekatere nižje predele na širšem območju Jelovice in v Poljanski dolini z Dolomiti, v 
nekaterih primerih v obliki skoraj izoliranih kolonij. Najvišje gostote (odvzema) so značilne 
za visokogorje in sredogorje, v teh delih je osredotočena tudi večina odvzema v LUO. V 
Polhograjskih dolomitih in večjem delu Poljanske doline je gostota odvzema manjša. V 
ravninskem in gričevnatem delu med Radovljico, Domžalami in Ljubljano je bil odvzem 
minimalen.   
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Slika 27: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema gamsa v obdobju 2011-
2020 

V obdobju 2011-2017 je načrtovani odvzem gamsa značilno upadal, po letu 2017 je 
stagniral. Trend realiziranega odvzema je do leta 2014 upadajoč, po letu 2014 pa 
stagnirajoč. Realizacija je tesneje sledila načrtovanemu odvzemu v drugi polovici 
proučevanega obdobja, ko je bil načrtovani odvzem nižji. Načrti so bili v dopustnih 
odstopanjih realizirani v devetih letih proučevanega obdobja, v zadnjem letu niso bili 
realizirani. Slaba realizacija v letu 2020 je povezana z manjšim dotokom (tujih) gostov v 
LPN Kozorog zaradi epidemije COVID 19. Povprečno doseganje načrtov je bilo zelo dobro 
(93 %). 
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
V povprečju 10-letnega obdobja je bilo spolno razmerje odvzema rahlo v korist kozlov. 
Ugotavljamo značilno naraščajoč trend njihovega deleža v odvzemu. Delež kozlov 2+ in 
večletnih se posameznimi leti ni pomembneje spreminjal, značilnih trendov nismo odkrili. 
Delež koz 2+ se med posameznimi leti ni pomembneje spreminjal, značilnih trendov nismo 
odkrili. Podobno ugotavljamo tudi za delež mladih (mladiči in enoletni ne glede na spol). 
Ocenjujemo, da se starostna in spolna sestava gamsov v 10-letnem obdobju ni 
pomembneje spreminjala, nekoliko večji delež kozlov in njihov postopno naraščajoč delež 
v odvzemu bi lahko nakazoval postopno naraščanje deleža koz v populaciji.  
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Slika 28: Spolna in starostna struktura odvzema gamsa v obdobju 2011-2020 

Izgube 
 

 

Slika 29: Dinamika višine in strukture izgub gamsa v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju so izgube v povprečju znašale 9 % celotnega odvzema. Med 
posameznimi leti je njihov delež nihal v dokaj širokem razponu, v večjih deležih predvsem 
v povezavi z ostrejšimi zimami z debelejšo in dolgotrajnejšo snežno odejo. Značilnih trendov 
niti deleža niti absolutnih vrednosti izgub nismo odkrili. V 10-letnem povprečju so 
prevladovale izgube zaradi bolezni in neznanega vzroka, sledijo izgube zaradi garij, 
poškodb in nato plenilcev. Prevladujejo naravne izgube (96 %) pred nenaravnimi (4 %). 
Značilnih trendov v absolutnih vrednostih naravnih in nenaravnih izgub nismo odkrili. Trend 
absolutnih vrednosti izgub zaradi garij je v obdobju 2011-2018 na ravni LUO značilno 
naraščajoč, v zadnjih dveh letih je število izgub upadlo. V razredu srednje starih živali je 
število koz v izgubah večje od števila kozlov z indeksom 193, v razredu starih živali pa z 
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indeksom 145. Ocenjujemo, da bi bil v populaciji lahko nekaj večji delež samic v primerjavi 
s samci, kar je sicer pogojeno z značilnostmi vrste (spolni dimorfizem), kot tudi s 
tradicionalno večjim varovanjem koz in posledično njihovim nižjim deležem v odvzemu v 
primerjavi s kozli. 
 

Telesne mase 
 

 

Slika 30: Dinamika poprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali gamsa v 
obdobju 2011-2020  

Na voljo so telesne mase (neprilagojene srednje vrednosti) uplenjenih mladih gamsov po 
starostnih kategorijah. Njihove vrednosti so na ravni vrednosti telesnih mas uplenjenih 
gamsov v podobnih okoljih (LUO) v Sloveniji. Pri nobenem od starostnih in spolnih razredov 
nismo odkrili značilnih trendov v 10-letnem obdobju. Tudi večjih nihanj med posameznimi 
leti nismo zaznali, razlike med posameznimi leti pa so najverjetneje rezultat spreminjanja 
okoljskih (predvsem klimatskih) spremenljivk. Upadanje telesnih mas v letih 2013 in pri 
nekaterih spolno starostnih razredih v letu 2018 povezujemo z ostrino zime.  
 
Zdravstveno stanje  
Nimamo podrobnejših podatkov o zdravstvenem stanju populacije gamsov, pojavljajo se pa 
zimski pogini zaradi oslabelosti, pljučnice ipd. Boljša telesna kondicija se običajno pojavlja 
v letih po obilnih obrodih plodonosnega gozdnega drevja in/ali milih zimah. Slabša vitalnost 
živali se običajno pojavlja po ostrih zimah, tedaj se poveča tudi obseg izgub. V desetletnem 
obdobju nismo odkrili pomembnejših sprememb v kakovosti (vitalnosti) populacije glede na 
telesno maso. Na osnovi podatkov izgub ugotavljamo, da so v (sub)popopulaciji v 
Karavankah in Kamniško Savinjskih Alpah prisotne garje, v zadnjih letih so se pojavile tudi 
pri gamsih v Bohinjskem delu ekološke enote Jelovica z obrobjem. Trend absolutnih 
vrednosti izgub zaradi garij je v obdobju 2011-2018 na ravni LUO značilno naraščajoč, v 
zadnjih dveh letih je število izgub upadlo.  
 
Medvrstni vplivi 
Nismo zaznali pomembnejših sprememb v medvrstnih vplivih divjadi različnih vrst z gamsi.  
Že nekaj časa ugotavljamo pojavljanje jelenjadi tudi v bližini zgornje gozdne meje, torej v 
območju v katerem živijo tudi gamsi. Ocenjujemo, da bi bil lahko s pojavljanjem v habitatih 
gamsa v visokogorju, mogoč negativen vpliv jelenjadi na to vrsto. Ocenjujemo, da bi 
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prisotnost volkov lahko vplivala tudi na populacijo gamsa, predvsem na območju Jelovice 
in Pokljuke, posamezni primeri tovrstnega vpliva (izgub) bi bili lahko tudi v delu 
Škofjeloškega hribovja. Vpliv volka na gamsa bi se lahko postopno širil tudi v Zahodne 
Karavanke in Vzhodne Karavanke ter Kamniško Savinjske Alpe predvsem v gorsko gozdno 
krajino pod gozdno mejo. V zadnjih nekaj letih je mogoč tudi, sicer lokalno omejen, vpliv 
risa na gamsa predvsem na Jelovici z obrobjem.  
 
Ocena stanja populacije  

Ne zaznavamo pomembnejših sprememb v populacijskih trendih številčnosti v preteklem 
10-letnem obdobju niti na ravni LUO, niti na ravni ekoloških enot. Zaradi kratkotrajne 
prisotnosti tropov volkov (2-3 leta) (še) nimamo podatkov o morebitnem zmanjševanju 
številčnosti v območjih s prisotnimi tropi volkov. Ne zaznavamo pomembnejših trendov v 
prostorski razporeditvi populacije. Zaradi kratkotrajne prisotnosti volkov (še) ne zaznavamo 
trenda morebitnega zmanjševanja areala gamsov v območjih gozdov v hribovju in 
sredogorju. Ocenjujemo, da je populacija v številčnem in prostorskem pogledu (še) stabilna. 
Ocenjujemo, da je vitalnost živali v populaciji ustrezna. 
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4.3.5 Alpski kozorog 

Populacijsko območje kozoroga v LUO je omejeno le na kolonijo kozorogov na območju 
Brane in Macesnovca (Kamniško Savinjske Alpe) v Lovišču s posebnim namenom (LPN) 
Kozorog Kamnik. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 31: Prostorska razporeditev odvzema alpskega kozoroga v Sloveniji v obdobju 
2011-2020 

Odvzem je bil evidentiran le v LPN Kozorog Kamnik. 
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Slika 32: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema alpskega kozoroga v 
obdobju 2011-2020 

V prvi polovici proučevanega obdobja je načrtovani odvzem kozoroga značilno upadal, v 
drugi polovici pa nihal v razponu med 0 in 2 živalima letno. Trend realiziranega odvzema je 
do leta 2016 upadajoč, po letu 2016 pa blago naraščajoč. V 10-letnem obdobju je bilo iz 
populacije od načrtovanih 23 živali odvzetih 31 živali. Realizirani odvzem je v vseh letih 
dobro sledil načrtovanemu. Odstrel je obsegal predvsem bolne in ostarele živali.  
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
V povprečju 10-letnega obdobja je bilo spolno razmerje odvzema močneje v korist kozlov.  
Deleži ostalih spolnih in starostnih razredov v odvzemu so razvidni iz grafikona. Zaradi 
majhnega odvzema ni bilo mogoče ugotavljati spreminjanje deležev med leti, niti njihovih 
trendov. Tako pri kozlih kot pri kozah so bile uplenjene predvsem ostarele in/ali bolne 
(garjavost) živali. Ocenjujemo, da se starostna in spolna sestava kolonije kozorogov v 10-
letnem obdobju ni pomembneje spreminjala.  
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Slika 33: Spolna in starostna struktura odvzema alpskega kozoroga v obdobju 2011-
2020 

Izgube 
 

 

Slika 34: Dinamika višine in strukture izgub alpskega kozoroga v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju so izgube v povprečju znašale 39 % celotnega odvzema. Med 
posameznimi leti je njihov delež nihal v zelo širokem razponu, v večjih deležih predvsem v 
povezavi z okuženostjo posameznih živali v koloniji s povzročiteljem garij. Vse izgube so 
bile evidentirane v prvi polovici desetletnega obdobja, v drugi polovici obdobja izgub ni bilo 
evidentiranih.  Prevladovale so izgube zaradi bolezni in neznanega vzroka, sledijo izgube 
zaradi garij. Nenaravnih izgub ni bilo evidentiranih.   
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Telesne mase 
Zaradi premajhnega vzorca podatki o telesnih masah uplenjenih kozorogov niso 
verodostojen kazalnik vitalnosti živali v koloniji.   
 
Zdravstveno stanje  
Populacija (kolonija) je slabo viabilna, saj zaradi majhnega števila živali in izolacije prihaja 
do parjenja genetsko sorodnih živali. V prvi polovici preteklega proučevanega obdobja se 
je ponovno pojavila invadiranost s povzročiteljem garij. V drugi polovici obdobja garjavosti 
nismo zaznali. 
 
Medvrstni vplivi 
Ob običajnih medsebojnih vplivih z osebki drugih rastlinskih in živalskih vrst, ki so povezani 

z izborom habitatov in prehranjevanjem ter drugi rabi življenjskega prostora, posebnih 

medvrstnih vplivov nismo zaznali. 

Ocena stanja populacije  

Kozorogi v LPN Kozorog Kamnik so še pred dvema desetletjema številčnejše v zimskem 
obdobju poseljevali območje Brane in Macesnovca na višini 1200-1900 m n.m.v., poleti pa 
migrirali v do 4 km oddaljena območja Grintovca in Ojstrice. Pred letom 1991 je bilo v koloniji 
tudi prek 100 živali, območje aktivnosti pa je segalo celo do Krvavca. Številčnost je bila po 
upadanju v letu 1993 zaradi garij nekaj časa ustaljena na nižji stopnji, nato je počasi 
naraščala. Okoli leta 2002 je kolonija štela približno 60 živali. Po letu 2009 so se ponovno 
pojavile garje, v letih 2012 in 2013 pa se je število živali prepolovilo. V začetku leta 2014 je 
v koloniji živelo le še okoli 25 živali, danes ocenjujemo, da živi v koloniji okoli 30-35 živali. 
Populacija (kolonija) je slabo viabilna, saj zaradi majhnega števila živali in izolacije prihaja 
do parjenja genetsko sorodnih živali. Zaradi zmanjšanega števila živali se je skrčilo tudi 
območje razširjenosti kolonije, pozimi se živali pojavljajo le še na južnem pobočju Brane. 
Številčnost populacije (kolonije) postopno upada. Območje razširjenosti kolonije se 
postopno zmanjšuje. Vitalnost kolonije (živali v koloniji) ni ustrezna.  
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4.3.6 Muflon 

Prostorski okvir obravnave muflona je lovsko upravljavsko območje. V dvoletnih načrtih 
lahko ločeno dodatno obravnavamo muflona v dveh prostorskih (ekoloških, načrtovalskih) 
enotah in sicer v Karavankah in Kamniško savinjskih Alpah ter na Jelovici z obrobjem (v 
katero je vključena tudi kolonija v Polhograjskih dolomitih), če bodo tudi ukrepi načrtovani v 
okviru teh nižjih načrtovalskih enot. Navedene enote so medsebojno heterogene v 
habitatnih razmerah za muflona, kar lahko pomembno vpliva na značilnosti (sub)populacij 
muflona in posledično na način upravljanja z njimi. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 35: Prostorska razporeditev odvzema muflona v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Odvzem muflonov je bil zabeležen v osmih kolonijah v Karavankah in Kamniško Savinjskih 
Alpah, na Jelovici z obrobjem in v Polhograjskih dolomitih v lovišču Polhov Gradec. Kolonije 
živijo na relativno majhnem prostoru večinoma v bolj odročnih in strmih ter skalnatih 
gozdnatih območjih sredogorja, kjer je bila zabeležena tudi večina odvzema. V gorskem 
svetu zahodnih Karavank, na ravnini med Kranjem, Domžalami in Ljubljano ter v večini 
lovišč Poljanske doline in Polhograjskih dolomitov ni prisoten, tu tudi ni bilo odvzema.  
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Slika 36: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema muflona v obdobju 2011-
2020 

Načrtovani odvzem muflonov je značilno upadal. Tudi trend realiziranega odvzema je 
značilno upadajoč in je razmeroma dobro sledil načrtovanemu odvzemu. Načrti so bili v 
dopustnih odstopanjih realizirani v šestih letih proučevanega obdobja, v štirih letih niso bili 
realizirani. Realizacija načrtov je bila boljša v drugi polovici proučevanega obdobja, ko je bil 
načrtovani odvzem nižji. Povprečno doseganje načrtov v desetletnem obdobju je bilo 88 %.  
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
V povprečju 10-letnega obdobja je bilo spolno razmerje odvzema nekoliko v korist ovc. Med 
posameznimi leti se je močno spreminjalo. Tudi delež ovnov v odvzemu se je med 
posameznimi leti močno spreminjal. Podobno ugotavljamo tudi za delež ovc v odvzemu.  
Manjše spreminjanje med posameznimi leti ugotavljamo le za delež mladih (mladiči in 
enoletni ne glede na spol). Ob sicer znatnih medletnih nihanjih pa značilnih trendov v 
deležih obravnavanih struktur v 10-letnem obdobju nismo odkrili. Ocenjujemo, da se 
starostna in spolna sestava muflonov v 10-letnem obdobju ni pomembneje spremenila.  
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Slika 37: Spolna in starostna struktura odvzema muflonov v obdobju 2011-2020 

Izgube 
 

 

Slika 38: Dinamika višine in strukture izgub muflonov v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju so izgube v povprečju znašale 11 % celotnega odvzema. Med 
posameznimi leti je njihov delež nihal v širokem razponu, v večjih deležih v povezavi z 
ostrejšimi zimami z debelejšo in dolgotrajnejšo snežno odejo. Značilnih trendov niti deleža 
niti absolutnih vrednosti izgub nismo odkrili. V 10-letnem povprečju so prevladovale izgube 
zaradi bolezni in neznanega vzroka, sledijo izgube zaradi plenilcev, nato poškodb. Močno 
prevladujejo naravne izgube (92 %) pred nenaravnimi. Značilnih trendov v absolutnih 
vrednostih naravnih niti nenaravnih izgub nismo odkrili. V razredu dve in večletnih živali je 
število ovc v izgubah 2,36-krat večje od števila ovnov. Ocenjujemo, da bi bil v populaciji 
lahko nekaj večji delež samic v primerjavi s samci, kar je sicer pogojeno z značilnostmi vrste 
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(spolni dimorfizem), kot tudi (ponekod) z bolj skromnimi posegi (v primerjavi s samci) med 
samice 2+ z odstrelom. 
 
Telesne mase 
 

 

Slika 39: Dinamika poprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali muflonov v 
obdobju 2011-2020  

Analizirali smo telesne mase (neprilagojene srednje vrednosti) uplenjenih mladih muflonov 
po starostnih kategorijah. Njihove vrednosti so na ravni vrednosti telesnih mas uplenjenih 
muflonov v podobnih okoljih (LUO) v Sloveniji. Pri večjem delu starostnih in spolnih razredov 
nismo zaznali večjih nihanj med posameznimi leti. Razlike med posameznimi leti so 
najverjetneje rezultat spreminjanja okoljskih, predvsem klimatskih (ostre zime) ter 
vegetacijskih (obrodi plodonosnega gozdnega drevja), spremenljivk. Pri ovnih 1+ in 
jagnjetih Ž smo odkrili značilen trend upadanja telesnih mas v 10-letnem obdobju. 
 
Medvrstni vplivi 
Nismo odkrili pomembnejših sprememb v medvrstnih vplivih divjadi različnih vrst z mufloni 
v primerjavi s preteklimi leti. Dokazov o negativnih vplivih muflonov na populacije 
domorodnih (avtohtonih) vrst nimamo, čeprav pričakujemo da, glede na njegovo tujerodnost 
(alohtonost), verjetno obstajajo. Ocenjujemo znaten vpliv volka na populacijo muflonov, 
predvsem na območju Jelovice in Pokljuke. Vpliv volka na muflone se postopno širi tudi v 
Zahodne Karavanke in Vzhodne Karavanke ter Kamniško Savinjske Alpe. V zadnjih nekaj 
letih je mogoč tudi, sicer lokalno omejen, vpliv risa na muflone predvsem na Jelovici z 
obrobjem. Na osnovi opažanj ponekod zaznavamo manjšo gostoto srnjadi na območjih z 
največjo gostoto muflonov, dejanskega vzroka pa ne poznamo (vzrok bi bil lahko tudi v manj 
primernem življenjskem okolju za srnjad). Podobno velja tudi za odnos gams – muflon, 
menimo, da se gams izogiba območjem stalne prisotnosti muflonov. 
 
Ocena stanja populacije  

Populacijsko število oziroma gostota muflonov je v zadnjem desetletju v obeh skupinah 
kolonij (Karavanke in Kamniško Savinjske Alpe, Jelovica z obrobjem) precej upadla. 
Vzrokov za postopno zmanjševanje števila živali v kolonijah ne poznamo, glede na časovno 
oddaljenost preteklih naselitev in izoliranost nekaterih kolonij bi lahko sklepali tudi na 
posledice parjenja genetsko sorodnih živali. K manjšim gostotam so v zadnjih treh letih 
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znatno prispevali volkovi, še posebno na območju Jelovice z obrobjem. Ocenjujemo, da se 
območje razširjenosti populacije zmanjšuje. Ocenjujemo, da se je vitalnost populacije 
poslabšala. 
 

4.3.7 Divji prašič 

Prostorski okvir obravnave divjega prašiča je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 40: Prostorska razporeditev odvzema divjega prašiča v Sloveniji v obdobju 
2011-2020 

Divji prašič je (vsaj občasno) prisoten v celotnem območju, vendar je gostota odvzema v 
posameznih delih območja zelo različna, močno se spreminja tudi med posameznimi leti. 
Pogostejše pojavljanje je značilno za lovišča Begunjščica, Dobrča, LPN Kozorog, Pšata v 
Karavanškem in Kamniško Savinjskem delu območja ter v loviščih Jošt-Kranj, Križna gora, 
Poljane, Selca, Sorica, Železniki, Škofja Loka, Toško Čelo, Medvode, Dobrova, Horjul, 
Polhov Gradec v Jelovškem delu z obrobjem. Za ta lovišča so značilni mešani gozdovi z 
znatnim deležem plodonosnega drevja in velikim deležem kmetijskih površin. Manjša 
gostota je značilna za gorska in visokogorska lovišča severnega in zahodnega dela 
območja, čeprav smo v letih večje številčnosti in večjega območja razširjenosti populacije 
ugotavljali porast prisotnosti divjih prašičev tudi v teh območjih. 
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Slika 41: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema divjega prašiča v obdobju 
2011-2020 

Načrtovani odvzem divjega prašiča je do leta 2019 stagniral, v zadnjem letu se je povečal. 
Tudi realizirani odvzem je do leta 2018 stagniral, v zadnjih dveh letih se je povečal. 
Generalno je realizirani odvzem zelo dobro sledil načrtovanemu, so pa (zaradi 
reproduktivnih značilnosti vrste in medletnih nihanj v prehranskih razmerah) v realizaciji 
med leti zelo velika nihanja. Načrti so bili dobro realizirani v sedmih letih proučevanega 
obdobja, v treh letih je bila realizacija slabša. Povprečno doseganje načrtov v desetletnem 
obdobju je bilo zelo dobro (107 %).  
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
V povprečju 10-letnega obdobja je bilo spolno razmerje odvzema rahlo v korist samcev in 
se med posameznimi leti ni pomembneje spreminjalo. Delež mladičev v odvzemu ne glede 
na spol se je med posameznimi leti močneje spreminjal, podobno velja za delež lanščakov  
v odvzemu. Delež dve in večletnih živali obeh spolov skupaj v odvzemu je bil med leti bolj 
stabilen, večjih nihanj nismo zaznali. Značilnih trendov v deležih obravnavanih struktur v 
10-letnem obdobju nismo odkrili. Ocenjujemo, da se kljub veliki variabilnosti deležev 
odvzetih mladičev (ozimcev) in lanščakov med posameznimi leti, starostna in spolna 
sestava populacije v 10-letnem obdobju ni pomembneje spremenila.  
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Slika 42: Spolna in starostna struktura odvzema divjih prašičev v obdobju 2011-2020 

Izgube 
 

 

Slika 43: Dinamika višine in strukture izgub divjih prašičev v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju so izgube v povprečju znašale 2,5 % celotnega odvzema. Med 
posameznimi leti je njihov delež nihal v ozkem razponu. Do leta 2018 je nakazan upadajoč 
trend absolutnih vrednosti izgub, po letu 2018 so se izgube ponovno povečale. V 10-letnem 
povprečju so prevladovale izgube zaradi prometa in neznanega vzroka. Prevladujejo 
naravne izgube (53 %) pred nenaravnimi (47 %). Značilnih trendov nenaravnih niti naravnih 
izgub v 10-letnem obdobju nismo odkrili. V razredu večletnih živali je število svinj v izgubah 
4,50-krat večje od števila merjascev. Ocenjujemo, da bi bil v populaciji lahko večji delež 
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samic v primerjavi s samci, kar je sicer pogojeno z značilnostmi vrste (spolni dimorfizem), 
kot tudi z dolgotrajnimi močnejšimi posegi (v primerjavi z lanščakinjami in samicami 2+) 
med lanščake in samce 2+ z odstrelom. 
 
Telesne mase 
 

 

Slika 44: Dinamika poprečnih telesnih mas mladičev divjih prašičev v obdobju 2011-
2020 

Vrednosti telesnih mas so na ravni vrednosti telesnih mas uplenjenih mladih žival v 
podobnih okoljih (LUO) v Sloveniji. Pri nobenem od obravnavanih spolnih razredov nismo 
odkrili značilnih trendov v 10-letnem obdobju. Večja nihanja med posameznimi leti so 
najverjetneje rezultat spreminjanja okoljskih (klimatskih, vegetacijskih) spremenljivk. 
Telesne mase se praviloma povečajo v letih po obilnih obrodih plodonosnega gozdnega (in 
sadnega) drevja (npr. leta 2018), zmanjšajo pa v letih ostrejših zim (npr.  2013).  
 
Medvrstni vplivi 
Ob običajnih medsebojnih vplivih z osebki drugih rastlinskih in živalskih vrst, ki so povezani 
z izborom habitatov in prehranjevanjem ter drugi rabi življenjskega prostora, posebnih 
medvrstnih vplivov, oziroma njihovih sprememb nismo zaznali. Prevelike koncentracije 
divjih prašičev neugodno vplivajo na nekatere druge živalske vrste, tudi na divjad nekaterih 
vrst, predvsem na rastlinojede parkljarje in njihove mladiče, kot tudi na gozdne kure. 
 
Ocena stanja populacije  

Do leta 2018 je številčnost populacije, ob sicer velikih medletnih nihanjih, generalno 
stagnirala na ravni LUO. V zadnjih treh letih (od 2018 dalje) ocenjujemo postopno 
naraščajoč trend številčnosti divjih prašičev. Prostorska razporeditev v LUO je izrazito 
neenakomerna. V nekaterih deli LUO se pojavljajo velike populacijske gostote, medtem ko 
v drugih delih območja divji prašiči niso prisotni. Tudi med leti se prostorska razporeditev 
divjih prašičev v LUO močno spreminja. V zadnjih letih ugotavljamo nagel in močan porast 
številčnosti v Škofjeloškem hribovju. Ocenjujemo, da je vitalnost populacije ustrezna. 
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4.3.8 Evrazijski šakal 

Prostorski okvir obravnave šakala je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 45: Prostorska razporeditev odvzema šakala v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

V letu 2017 je bilo nekaj informacij o prisotnosti šakala v Gorenjskem LUO. V letu 2018 se 
je število informacij o prisotnih šakalih močno povečalo, še posebno v nižinskem delu 
območja med Radovljico in Ljubljano. V letu 2019 se je število informacij o prisotnih šakalih 
povečalo tudi v gričevnatih delih lovišč. Informacije o pogostejšem pojavljanju oziroma 
večjih gostotah šakala prihajajo predvsem iz ravninskega in gričevnatega dela LUO med 
Radovljico, Ljubljano in Domžalami. Do vključno leta 2016 ni bilo evidentiranega odvzema 
šakala v LUO. V letu 2017 je bila odvzeta 1 žival, v letu 2018 1 žival, v letu 2019 3 živali, 
vse kot posledica izgub. V letu 2020 je bil odvzem šakala prvič načrtovan z območnimi 
lovsko upravljavskimi načrti. Šakali so odvzeti v loviščih Begunjščica, Komenda, Križna 
gora, Krvavec, Pšata, Sorško polje, Šmarna gora in Stol-Žirovnica. 
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Slika 46: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema sive vrane v obdobju 
2011-2020 

Z načrti je bil odvzem šakala prvič načrtovan v letu 2020 v višini 15 živali. Realizirani odvzem 
je bil 15 živali (100 %). Pred letom 2020 je bil odvzem šakala zabeležen v letu 2017 (ena 
žival), v letu 2018 (ena žival) in v letu 2019 (3 živali), vse kot posledica izgub..  
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
V obdobju 2017-2020 je bilo odvzetih 13 samcev in 7 samic. V letu 2020 je bilo odvzetih 9 
samcev in 6 samic. 
 
 
Izgube 
 

 

Slika 47: Dinamika višine in strukture izgub šakala v obdobju 2011-2020 

Izgube so bile zabeležene v zadnjih štirih letih proučevanega obdobja. V dveh letih (2017 
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in 2018) je bila zabeležena izguba po ene živali letno, v dveh letih (2019 in 2020) pa izguba 
po treh živali letno. V letu 2020, ko je bil načrtovan tudi odvzem, so izgube znašale 20 % 
realiziranega odvzema. Med vsemi izgubami v zadnjih štirih letih so prevladovale izgube 
zaradi prometa na cesti (88 %), pred izgubami na železnici (12 %). Vse izgube so bile 
nenaravne (100 %), naravnih izgub nismo zaznali.   
 
Medvrstni vplivi 
Zaznali smo vpliv šakala na populacijo srnjadi (plenjenje). Po mnenju nekaterih 
upravljavcev lovišč nižinskega dela LUO se je v zadnjih dveh letih (zaradi prisotnega šakala) 
zmanjšala številčnost (sub)populacije srnjadi. Predvsem se pojavlja manjše število 
mladičev in enoletne srnjadi. V letu 2018 ni bilo v ekološki enoti Severni del Ljubljanske 
kotline evidentiranih izgub srnjadi, ki bi jih zanesljivo lahko pripisali zverem (šakalu). V letu 
2019 je bilo v tej isti ekološki enoti evidentiranih 9 izgub srnjadi (vzrok: zveri, ujede), ki bi jih 
lahko pripisali šakalu. Na ravni LUO so v letu 2019 izgube zaradi zveri močno porasle (48 
primerov, povprečje 2015-2018-7 primerov) vendar večino pripisujemo volku na območju 
ekoloških enot Jelovica z obrobjem in Poljanska dolina z Dolomiti, izgube zaradi ujed in 
zveri se posebej ne evidentirajo po vrsti povzročitelja.  
  
Ocena stanja populacije  

Ocenjujemo, da šakal v prvi polovici proučevanega obdobja v LUO ni bil prisoten. 
Ugotavljamo, da se številčnost populacije šakala v prostoru LUO v drugi polovici 
proučevanega obdobja postopno povečuje. Ugotavljamo, da se je populacijsko območje v 
LUO v zadnjih letih prostorsko razširilo. Menimo, da je populacija vitalna in da bolezni niso 
prisotne.    
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4.3.9 Lisica 

Prostorski okvir obravnave lisice je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 48: Prostorska razporeditev odvzema lisice v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Lisica je prisotna v celotnem lovsko upravljavskem območju. Gostota in s tem odvzem je 
manjša v gorskih v primerjavi z nižinskimi in gričevnatimi lovišči. Gostote so večje v prostoru 
s prepletenimi gozdnimi in kmetijskimi površinami. Razporeditev živali v prostoru je 
večinoma »enakomerna«, odvisna od socialnih značilnosti vrste ter od značilnosti okolja.  
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Slika 49: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema lisice v obdobju 2011-2020 

Načrtovani odvzem lisice je od leta 2011 do 2014 upadal, od 2015 do 2020 pa večinoma 
naraščal. Realizirani odvzem je do leta 2014 upadal, v nadaljevanju pa ob nihanjih med 
posameznimi leti večinoma naraščal. Realizirani odvzem je zelo dobro sledil načrtovanemu 
v vseh letih proučevanega obdobja. Povprečna realizacija odvzema v 10-letnem obdobju je 
bila zelo dobra (100 %) 
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
V povprečju 10-letnega obdobja je bilo spolno razmerje odvzema precej izravnano. Med leti 
se ni pomembneje spreminjalo. V petih letih so v odvzemu blago prevladovali samci, prav 
tako v petih letih proučevanega obdobja so v odvzemu blago prevladovale samice. 
 
Izgube 
 

 

Slika 50: Dinamika višine in strukture izgub lisice v obdobju 2011-2020 
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V desetletnem obdobju so izgube v povprečju znašale 16 % celotnega odvzema. Med 
posameznimi leti je njihov delež nihal v relativno ozkem razponu. Nakazan je upadajoč 
trend absolutnih vrednosti izgub do leta 2015, v naslednjih letih pa je nakazan ponovno 
naraščajoč trend. V 10-letnem povprečju so prevladovale izgube zaradi prometa na cesti, 
sledijo izgube zaradi neznanega vzroka in garij. Prevladujejo nenaravne izgube (67 %) pred 
naravnimi (33 %). Trenda naravnih in nenaravnih izgub sta podobna trendom skupnih izgub.  
 
Zdravstveno stanje  
Na populacijsko dinamiko lisice močno vplivajo njene tradicionalne bolezni. Periodično se 
pojavljajo garje in pasja kuga. Glede na obseg in dinamiko izgub zaradi garij, drugih bolezni 
in neznanih vzrokov (naravne izgube) sklepamo, da se je zdravstveno stanje populacije v 
letih 2011-2015 izboljšalo, v naslednjih letih pa se verjetno postopno poslabšuje.  
 
Medvrstni vplivi 
Ob običajnih medsebojnih vplivih s populacijami drugih rastlinskih in živalskih vrst, ki so 
povezani z izborom habitatov in prehranjevanjem ter drugi rabi življenjskega prostora, 
posebnih medvrstnih vplivov, oziroma njihovih sprememb nismo zaznali. Ocenjujemo, da je 
mogoč tudi vpliv lisice na populacije drugih vrst divjih živali, med njimi tudi na nekatere 
ogrožene vrste, še posebno v obdobjih njene naraščajoče populacijske številčnosti. Večino 
hrane lisici sicer predstavljajo vretenčarji manjše velikosti, znan in večkrat potrjen pa je tudi 
vpliv lisic na prirastek srnjadi. Na osnovi študij, ki so bile opravljene ponekod v Skandinaviji 
se lisico smatra (tam) kot najpomembnejšega plenilca mladičev srnjadi. Zaradi bistveno 
višje nosilne zmogljivosti življenjskega okolja za srnjad v Sloveniji v primerjavi s 
Skandinavijo pa je njen vpliv na prirastek srnjadi pri nas verjetno precenjen.   
 
Ocena stanja populacije  

Številčnost populacije močno uravnavajo prisotne bolezni (garje, pasja kuga). V zadnjem 
10-letnem obdobju je bila številčnost populacije v drugi polovici obdobja verjetno večja kot 
v prvi polovici. Do leta 2014 tako ocenjujemo postopno upadajoč, od leta 2015 dalje pa 
postopno naraščajoč trend številčnosti lisic. Ne zaznavamo sprememb v prostorski 
razporeditvi populacije. Ocenjujemo, da je vitalnost populacije ustrezna, med posameznimi 
obdobji se spreminja, v zadnjih letih se z naraščajočo številčnostjo verjetno ponovno 
postopno poslabšuje. 
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4.3.10 Rakunasti pes 

Prostorski okvir obravnave rakunastega psa je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
V letu 2012 je bil iz lovišča Medvode odvzet 1 rakunasti pes (izguba zaradi psov). V 
naslednjih letih ni bilo zabeleženega nobenega odvzema, prav tako ne opažamo njegove 
prisotnosti v prostoru lovsko upravljavskega območja 
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4.3.11 Jazbec 

Prostorski okvir obravnave jazbeca je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 51: Prostorska razporeditev odvzema jazbeca v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Jazbec je prisoten v celotnem lovsko upravljavskem območju. Gostota (odvzema) je manjša 
v gorskih v primerjavi z nižinskimi in gričevnatimi lovišči. Gostote (odvzema) so večje v 
mešanih gozdovih in v prostoru z večjim deležem agrarne krajine v primerjavi z ostalim 
delom območja.  
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Slika 52: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema jazbeca v obdobju 2011-
2020 

Trend načrtovanega odvzema jazbeca je značilno naraščajoč. Tudi trend realiziranega 
odvzema jazbeca je značilno naraščajoč. Z izjemo treh let je realizirani odvzem relativno 
dobro sledil načrtovanemu. Povprečna realizacija v desetletnem obdobju je bila zelo dobra 
(96 %).  
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
V povprečju 10-letnega obdobja je so v odvzemu močneje prevladovali samci. Med leti se 
je spolno razmerje močneje spreminjalo. V devetih letih proučevanega obdobja so v 
odvzemu (močneje) prevladovali samci, v enem letu so v odvzemu blago prevladovale 
samice.  
 
Izgube 
 

 

Slika 53: Dinamika višine in strukture izgub jazbeca v obdobju 2011-2020 
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V desetletnem obdobju so izgube v povprečju znašale 50 % celotnega odvzema. Med 
posameznimi leti je njihov delež nihal v relativno ozkem razponu. Značilnega trenda 
absolutnih vrednosti izgub nismo odkrili, prav tako ne njihovega deleža v odvzemu. V 10-
letnem povprečju so prevladovale izgube zaradi prometa na cesti, sledijo izgube zaradi 
neznanega vzroka. Prevladujejo nenaravne izgube (89 %) pred naravnimi (11 %). Značilnih 
trendov naravnih, nenaravnih izgub, kot tudi izgub zaradi prometa nismo odkrili.   
 
Zdravstveno stanje  
Podobno kot na lisico tudi na jazbeca močno vplivajo njegove tradicionalne bolezni. Glede 
na obseg in dinamiko izgub zaradi bolezni in neznanih vzrokov (naravne izgube) sklepamo, 
da se zdravstveno stanje populacije v zadnjem desetletju ni pomembneje spremenilo ter da 
je populacija vitalna.   
 
Medvrstni vplivi 
Ob običajnih medsebojnih vplivih z drugimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki so povezane 
z izborom habitatov in prehranjevanjem ter drugi rabi življenjskega prostora, posebnih 
medvrstnih vplivov, oziroma njihovih sprememb nismo zaznali. Medsebojni vplivi z divjadjo 
ostalih vrst niso znani. 
 
Ocena stanja populacije  

Ker je odstrel jazbecev močno povezan z željami oziroma pripravljenostjo za lov te vrste, je 
odstrel oziroma skupni evidentiran odvzem slab kazalnik številčnosti in (sub)populacijske 
dinamike, nekoliko boljši kazalnik so ugotovljene izgube zaradi prometa. Na osnovi 
dinamike izgub zaradi prometa tako ocenjujemo, da se številčnost oziroma gostota 
populacije v zadnjem desetletju ni pomembneje spremenila. Prav tako ocenjujemo, da se 
prostorska razporeditev populacije v zadnjem obdobju ni pomembneje spremenila. 
Ocenjujemo, da je vitalnost populacije ustrezna, na osnovi dinamike naravnih izgub 
ocenjujemo, da se v zadnjem desetletju ni pomembneje spreminjala.  
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4.3.12 Kuna zlatica 

Prostorski okvir obravnave kune zlatice je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 54: Prostorska razporeditev odvzema kune zlatice v Sloveniji v obdobju 2011-
2020 

Ocenjujemo, da je kuna zlatica prisotna v celotnem LUO. Gostota odvzema je bila večja v 
gorskem svetu Karavank in Kamniško Savinjskih Alp ter v ravninskem delu območja med 
Kranjem, Domžalami in Ljubljano v primerjavi z Jelovico in Pokljuko z obrobjem. Manjše 
gostote odvzema so bile tudi v Poljanski dolini in Polhograjskih dolomitih.   
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Slika 55: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema kune zlatice v obdobju 
2011-2020 

Načrtovani odvzem kune zlatice je do leta 2015 upadal, v naslednjih letih je stagniral na 
višini 20 živali. Trend realiziranega odvzema je značilno upadajoč. Realizacija v večini let 
ni sledila načrtovanemu odvzemu. Povprečno doseganje načrtov v desetletnem obdobju je 
bilo slabo (44 %).  
 
Izgube 
 

 

Slika 56: Dinamika višine in strukture izgub kune zlatice v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju so izgube v povprečju znašale 19 % celotnega odvzema. Med 
posameznimi leti je njihov delež nihal v relativno širokem razponu. Trend absolutnih 
vrednosti izgub je značilno upadajoč, značilnega trenda deleža izgub v odvzemu nismo 
odkrili. V 10-letnem povprečju so prevladovale izgube zaradi prometa na cesti, sledijo 
izgube zaradi prometa na železnici in bolezni. Prevladujejo nenaravne izgube (96 %) pred 
naravnimi (4 %). Trend izgub zaradi prometa je značilno upadajoč.   
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Zdravstveno stanje  
Tudi pri kunah (zlatici in belici) se občasno pojavlja pasja kuga. Glede na obseg in dinamiko 
izgub zaradi bolezni in neznanih vzrokov (naravne izgube) sklepamo, da se zdravstveno 
stanje populacije v zadnjem desetletju ni pomembneje spremenilo in je ustrezno.   
 
Medvrstni vplivi 
Ob običajnih medsebojnih vplivih z drugimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki so povezani 
z izborom habitatov in prehranjevanjem ter drugi rabi življenjskega prostora, posebnih 
medvrstnih vplivov, oziroma njihovih sprememb nismo zaznali. Na osnovi primerjave 
dinamike izgub zaradi prometa kune belice in kune zlatice ocenjujemo, da bi se  
medsebojno razmerje v številčnosti obeh kun na ravni LUO lahko postopno premikalo 
vedno bolj v korist kune belice. 
 
Ocena stanja populacije  

Ker je odstrel kune zlatice močno povezan z željami oziroma pripravljenostjo za lov obeh 
kun, je odstrel oziroma skupni evidentiran odvzem slab kazalnik številčnosti in populacijske 
dinamike, nekoliko boljši kazalnik so ugotovljene izgube zaradi prometa. Na osnovi 
dinamike izgub zaradi prometa tako ocenjujemo, da bi se številčnost oziroma gostota 
populacije v zadnjem desetletju lahko postopno zmanjševala. Zaradi majhnega številčnega 
odvzema težko sklepamo na prostorsko razširjenost populacije in na morebitne spremembe 
prostorske razširjenosti v proučevanem obdobju. Ocenjujemo, da je vitalnost populacije 
ustrezna, na osnovi dinamike naravnih izgub ocenjujemo, da se v zadnjem desetletju ni 
pomembneje spreminjala.  
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4.3.13 Kuna belica 

Prostorski okvir obravnave kune belice je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 57: Prostorska razporeditev odvzema kune belice v Sloveniji v obdobju 2011-
2020 

Kuna belica je prisotna v celotnem lovsko upravljavskem območju. Gostote (odvzema) so 
večje v loviščih Jelovice z obrobjem in Karavank ter Kamniško Savinjskih Alp. Manjše 
gostote odvzema zaznavamo v delu Polhograjskih dolomitov ter v delu ravninskih lovišč 
med Kranjem in Ljubljano.    
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Slika 58: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema kune belice v obdobju 
2011-2020 

Večji del proučevanega desetletnega obdobja je načrtovani odvzem kune belice stagniral 
med 160 in 180 živalmi. Tudi realizirani odvzem je do leta 2018 stagniral na višini med 150 
in 160 živalmi, v zadnjih dveh letih je nekoliko upadel. Realizacija je v prvih treh in zadnjih 
treh letih zaostajala za načrtovanim odvzemom, v ostalih letih je sledila načrtovanemu 
odvzemu. Povprečno doseganje načrtov v desetletnem obdobju je bilo 86 %.  
 
Izgube 
 

 

Slika 59: Dinamika višine in strukture izgub kune belice v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju so izgube v povprečju znašale 29 % celotnega odvzema. Med 
posameznimi leti je njihov delež močneje nihal. Značilnega trenda absolutnih vrednosti 
izgub nismo odkrili, prav tako ne njihovega deleža v odvzemu. V 10-letnem povprečju so 
prevladovale izgube zaradi prometa na cesti, sledijo izgube zaradi neznanega vzroka. 
Prevladujejo nenaravne izgube (88 %) pred naravnimi (12 %). Značilnih trendov naravnih, 
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nenaravnih izgub, kot tudi izgub zaradi prometa nismo odkrili.   
 
Zdravstveno stanje  
Tudi pri kuni belici se občasno pojavlja pasja kuga. Glede na obseg in dinamiko izgub zaradi 
bolezni in neznanih vzrokov (naravne izgube) sklepamo, da je zdravstveno stanje 
populacije ustrezno in se v zadnjem desetletju ni pomembneje spremenilo.   
 
Medvrstni vplivi 
Ob običajnih medsebojnih vplivih z drugimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki so povezani 
z izborom habitatov in prehranjevanjem ter drugi rabi življenjskega prostora, posebnih 
medvrstnih vplivov, oziroma njihovih sprememb nismo zaznali. Na osnovi primerjave 
dinamike izgub zaradi prometa kune belice in kune zlatice ocenjujemo, da bi se  
medsebojno razmerje v številčnosti obeh kun na ravni LUO lahko postopno premikalo 
vedno bolj v korist kune belice. Ocenjujemo znaten vpliv kune belice na male sesalce ter 
na plenjenje gnezd različnih vrst ptic pevk. 
 
Ocena stanja populacije  

Ker je odstrel kune belice močno povezan z željami oziroma pripravljenostjo za lov te vrste, 
je odstrel oziroma skupni evidentiran odvzem slab kazalnik številčnosti in populacijske 
dinamike, nekoliko boljši kazalnik so ugotovljene izgube zaradi prometa. Na osnovi 
dinamike izgub zaradi prometa ocenjujemo, da se številčnost oziroma gostota populacije in 
prostorska razporeditev v zadnjem desetletju ni pomembneje spremenila. Na osnovi 
dinamike naravnih izgub ocenjujemo, da je vitalnost populacije ustrezna in se v zadnjem 
desetletju ni pomembneje spreminjala.  
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4.3.14 Alpski svizec 

Prostorski okvir obravnave alpskega svizca so kolonije v lovsko upravljavskem območju. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 60: Prostorska razporeditev odvzema alpskega svizca v Sloveniji v obdobju 
2011-2020 

V območju živi svizec v nekaj kolonijah v LPN Kozorog Kamnik in loviščih Bohinjska Bistrica, 
Kranjska gora, Stara Fužina in Železniki. Kolonije so najbolj številčne v LPN Kozorog 
Kamnik. V preteklem proučevanem obdobju je bil odvzem zabeležen v loviščih Bohinjska 
Bistrica, Stara Fužina in Železniki ter v LPN Kozorog Kamnik. 
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Slika 61: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema alpskega svizca v obdobju 
2011-2020 

Načrtovani odvzem alpskega svizca je od leta 2012 dalje značilno naraščal, od istega leta 
dalje je nakazano tudi blago naraščanje realiziranega odvzema. Od leta 2012 realizacija 
močno zaostaja za načrti. Povprečno doseganje načrtov v desetletnem obdobju je bilo slabo 
(39 %).  
 
Izgube 
 

 
 

Slika 62: Dinamika višine in strukture izgub alpskega svizca v obdobju 2011-2020 

Izguba (ene živali) je bila zabeležena le v letu 2018 kot posledica plenjenja. 
 
Zdravstveno stanje  
Nimamo podatkov o zdravstvenem stanju populacije (kolonij) alpskega svizca. Glede na to, 
da izgube zaradi bolezni oziroma neznanih vzrokov niso dokumentirane sklepamo, da je 
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zdravstveno stanje živali v populaciji ustrezno in se v zadnjem desetletju ni pomembneje 
spremenilo.   
 
Medvrstni vplivi 
Ob običajnih medsebojnih vplivih z drugimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki so povezani 
z izborom habitatov in prehranjevanjem ter drugi rabi življenjskega prostora, posebnih 
medvrstnih vplivov, oziroma njihovih sprememb nismo zaznali. Medsebojni vplivi z divjadjo 
ostalih vrst nam niso znani.  
 
Ocena stanja populacije  

Ocenjujemo, da se številčnost populacije v zadnjem desetletju ni pomembneje spremenila. 
Prav tako menimo, da se prostorska razporeditev populacije (kolonij) v zadnjem desetletju 
ni pomembneje spremenila. Ocenjujemo, da je vitalnost populacije ustrezna in se v zadnjem 
desetletju ni pomembneje spreminjala. 
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4.3.15 Poljski zajec 

Prostorski okvir obravnave poljskega zajca je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 63: Prostorska razporeditev odvzema poljskega zajca v Sloveniji v obdobju 
2011-2020 

Poljski zajec je prisoten v vseh loviščih Gorenjskega LUO. Gostota (odvzema) je večja v 
nižinskih in gričevnatih delih območja med Radovljico, Domžalami in Ljubljano. V gorskem 
svetu zahodnih Karavank, Kamniško Savinjskih Alp ter Jelovice in Pokljuke z obrobjem je 
gostota manjša. Gostota (odvzema) je večja tudi v nekaterih loviščih Poljanske doline in 
Polhograjskih dolomitov. Gostota odvzema je večja v loviščih z večjim deležem odprtih 
predelov (polja, travniki, pašniki) in manjša v loviščih z večjim deležem gozdnate krajine. 
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Slika 64: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema poljskega zajca v obdobju 
2011-2020 

V prvi polovici desetletnega obdobja je načrtovani odvzem poljskega zajca večinama 
stagniral, v začetku druge polovice obdobja je nekoliko upadel in nato ponovno stagniral. 
Trend realiziranega odvzema je značilno upadajoč. Realizacija je v prvi polovici obdobja 
relativno dobro, nato pa (kljub manjšemu načrtovanemu odvzemu) vedno slabše sledila 
načrtovanemu. Povprečno doseganje načrtov v desetletnem obdobju je bilo 80 %.  
 
Izgube 
 

 

Slika 65: Dinamika višine in strukture izgub poljskega zajca v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju so izgube v povprečju znašale 23 % celotnega odvzema. Med 
posameznimi leti je njihov delež nihal v relativno ozkem razponu. Trend absolutnih vrednosti 
izgub je značilno upadajoč, značilnega trenda deleža izgub v odvzemu pa nismo odkrili. V 
10-letnem povprečju so močno prevladovale izgube zaradi prometa na cesti, sledijo izgube 
zaradi neznanega vzroka. Prevladujejo nenaravne izgube (92 %) pred naravnimi (8 %). 
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Ugotavljamo značilno upadajoče trende naravnih, nenaravnih kot tudi izgub zaradi prometa.    
 
Medvrstni vplivi 
Ob običajnih medsebojnih vplivih z drugimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki so povezani 
z izborom habitatov in prehranjevanjem ter drugi rabi življenjskega prostora, posebnih 
medvrstnih vplivov, oziroma njihovih sprememb nismo zaznali. Ocenjujemo znaten vpliv 
populacij nekaterih plenilskih vrst na populacijo poljskega zajca.  
 
Ocena stanja populacije  

Na osnovi zmanjševanja števila odstreljenih poljskih zajcev ter zmanjševanja predvsem 
nenaravnih izgub ocenjujemo upadajoč trend številčnosti populacije (populacijske gostote) 
poljskega zajca. Ob tem je treba pojasniti, da se je v zadnjem desetletju zmanjšalo tudi 
zanimanje za lov vrste. Ne zaznavamo sprememb v velikopovršinski prostorski razporeditvi 
populacije, v nekaterih delih intenzivno obdelane agrarne krajine je njegova številčnost 
postala skromna. Ocenjujemo, da je vitalnost živali v populaciji ustrezna.  
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4.3.16 Pižmovka 

Prostorski okvir obravnave pižmovke je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 66: Prostorska razporeditev odvzema pižmovke v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Vrsta je v območju večinoma krajevno razporejena. Prisotna je le še v nekaterih vodotokih 
in stoječih vodah v nižinskem delu območja in nižinskih delih gričevnatih lovišč. V preteklem 
proučevanem obdobju je bil odvzem zabeležen v nekaterih ravninskih loviščih med 
Kranjem, Domžalami in Ljubljano ter v nekaterih loviščih Polhograjskih dolomitov. 
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Slika 67: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema pižmovke v obdobju 2011-
2020 

Po upadanju v obdobju 2011-2013 je v nadaljevanju načrtovani letni odvzem pižmovke 
stagniral v višini 10 živali. Realizirani odvzem v obdobju 2011-2016 in letu 2020 niha v 
razponu med 1 in 8 živalmi, v letih 2017, 2018 in 2019 ni bilo evidentiranega odvzema. 
Realizacija ne sledi načrtovanemu odvzemu. Povprečno doseganje načrtov v desetletnem 
obdobju je bilo zelo slabo (20 %).  
 
Izgube 
 

 

Slika 68: Dinamika višine in strukture izgub pižmovke v obdobju 2011-2020 

Izguba po ene živali je bila zabeležena v letih 2013 in 2015. Vzrok je bil neznan. 
 
Medvrstni vplivi 
Ob običajnih medsebojnih vplivih z drugimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki so povezani 
z izborom habitatov in prehranjevanjem ter drugi rabi življenjskega prostora, posebnih 
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medvrstnih vplivov, oziroma njihovih sprememb nismo zaznali. Medsebojni vplivi s 
populacijami divjadi drugih vrst niso znani. 
 
Ocena stanja populacije  

Ocenjujemo, da je številčnost populacije v zadnjem desetletju upadla. Prav tako menimo, 
da se je območje razširjenosti populacije v zadnjem desetletju zmanjšalo. Nimamo 
podatkov o boleznih in telesnih masah zato oceno vitalnosti živali v populaciji težje podamo.  
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4.3.17 Nutrija 

Prostorski okvir obravnave nutrije je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 69: Prostorska razporeditev odvzema nutrije v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Vrsta je v območju večinoma krajevno razporejena. Glede na podatke odvzema 
ocenjujemo, da je prisotna predvsem v vodotokih in stoječih vodah v loviščih Dobrova, 
Horjul, Mengeš, Pšata in Šmarna gora. 
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Slika 70: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema nutrije v obdobju 2011-
2020 

Načrti odvzema nutrije niso bili postavljeni. V celotnem proučevanem obdobju je bila v 
načrtih pri odvzemu usmeritev po doslednem odstrelu vseh opaženih osebkov nutrije v 
smislu popolne redukcije populacije. Realizirani odvzem nutrije izkazuje značilen trend 
naraščanja od 3 živali v letu 2011 na 40 živali v letu 2020. 
 
Izgube 
 
 

 

Slika 71: Dinamika višine in strukture izgub nutrije v obdobju 2011-2020 

Izguba ene živali je bila zabeležena v letu 2017. Vzrok je bil neznan. 
 
Medvrstni vplivi 
Ob običajnih medsebojnih vplivih z drugimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki so povezani 
z izborom habitatov in prehranjevanjem ter drugi rabi življenjskega prostora, posebnih 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Št
e

vi
lo

Leto

realiziran odvzem

0

2

4

6

8

10

0

1

2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

D
e

le
ž 

(%
)

Št
e

vi
lo

Leto

neznan delež izgub v odvzemu



Lovsko upravljavski načrt II. Gorenjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj                                                    82 
 

medvrstnih vplivov, oziroma njihovih sprememb nismo zaznali. Dokazov o negativnih vplivih 
nutrije na populacije avtohtonih vrst nimamo, čeprav pričakujemo da obstajajo, glede na 
njeno tujerodnost in invazivnost. 
 
Ocena stanja populacije  

Ocenjujemo, da je številčnost populacije v zadnjem desetletju postopno naraščala. Naglo 
naraščanje številčnosti ocenjujemo od leta 2018 dalje. Prav tako ugotavljamo, da se je 
območje razširjenosti populacije v zadnjem desetletju povečalo. Če je bil v začetku 
proučevanega obdobja odstrel zabeležen le v enem lovišču, je bil proti koncu obdobja 
odstrel zabeležen že v petih loviščih. Nimamo podatkov o zdravstvenem stanju in vitalnosti 
populacije. 
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4.3.18 Navadni polh 

Prostorski okvir obravnave navadnega polha je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 
Območje razširjenosti navadnega polha se večinoma prekriva z listnatimi in mešanimi 
gozdovi. Največ polhov v Sloveniji verjetno živi v bukovih in hrastovih gozdovih. 
Ocenjujemo, da polh poseljuje celotno Gorenjsko LUO (vsa lovišča) z izjemo najvišjih leg. 
V gorah verjetno seže do zgornjega roba bukovih gozdov. Pomembnejših sprememb 
območja razširjenosti v zadnjem desetletju nismo zaznali. 
 
Medvrstni vplivi 
Ob običajnih medsebojnih vplivih z drugimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki so povezani 
z izborom habitatov in prehranjevanjem ter drugi rabi življenjskega prostora, posebnih 
medvrstnih vplivov, oziroma njihovih sprememb nismo zaznali. Medsebojni vplivi z divjadjo 
ostalih vrst nam niso znani. Domnevamo, da so občasen plen nekaterih vrst ujed, sov in 
zveri. 
 
Ocena stanja populacije  

Ocenjujemo, da se številčnost populacije in prostorska razporeditev v zadnjem desetletju ni 
pomembneje spremenila. Ocenjujemo, da je vitalnost populacije ustrezna in se v zadnjem 
desetletju ni pomembneje spreminjala. Številčnost (gostota) populacije polha se lahko med 
leti močno spreminja v odvisnosti od obsega obroda plodonosnega gozdnega drevja kot 
tudi v povezavi z drugimi okoljskimi dejavniki. Za podrobnejše analize in ugotovitve ni na 
razpolago ustreznih podatkov.  
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4.3.19 Fazan 

Prostorski okvir obravnave fazana je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 72: Prostorska razporeditev odvzema fazana v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Fazan je bil v preteklosti prisoten v nižinskih loviščih, kjer pa je postal povsod že zelo redek 
ali pa ni več prisoten. Trend razvoja je upadajoč, razpored v prostoru pa je pretežno 
krajeven, ponekod tudi osamljen. Številčnost (sub)populacije v določenih letnih obdobjih, 
kot tudi višina odstrela je pogojena z višino vlaganj. Fazan je praktično prisoten le v loviščih, 
kjer ga vlagajo. V preteklem proučevanem obdobju so bila zabeležena vlaganja in odvzem 
v loviščih Krvavec, Mengeš, Pšata, Sorško polje, Šenčur in Udenboršt. Vsa lovišča z 
evidentiranim odvzemom so v ravninskem delu LUO med Kranjem, Domžalami in Ljubljano.  
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Slika 73: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema fazana v obdobju 2011-
2020 

Načrtovani odvzem fazana niha v razponu med 165 in 260 pticami. Značilnega trenda 
načrtovanega odvzema v 10-letnem obdobju nismo odkrili. Realizirani odvzem niha v 
razponu med 95 in 160 pticami. Značilnega trenda realiziranega odvzema v 10-letnem 
obdobju nismo odkrili. Realizirani odvzem je v večini let proučevanega obdobja slabo sledil 
načrtovanemu. Povprečna realizacija načrtov je bila slaba (56 %). 
 
Izgube 
 

 

Slika 74: Dinamika višine in strukture izgub fazana v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju je bil delež izgub zelo majhen, v povprečju je znašal 1,5 % celotnega 
odvzema. Med posameznimi leti je nihal v relativno ozkem razponu. Značilnega trenda 
absolutnih vrednosti izgub nismo odkrili, prav tako ne njihovega deleža v odvzemu. V 10-
letnem povprečju so prevladovale izgube zaradi plenilcev in prometa na cesti. Prevladujejo 
nenaravne izgube (83 %) pred nenaravnimi (17 %).  
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Medvrstni vplivi 
Ob običajnih medsebojnih vplivih z drugimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki so povezani 
z izborom habitatov in prehranjevanjem ter drugi rabi življenjskega prostora, že dlje časa 
zaznavamo tudi vpliv (sub)populacij nekaterih plenilskih vrst divjadi z uspešnim razvojem 
(lisica, kuna belica, nekatere vrste iz družine kraguljev in vranov) na (sub)populacijo 
fazanov. 
 
Ocena stanja populacije  

Fazan je v zadnjem desetletju postal zelo redek tudi v posameznih nižinskih loviščih, v 
večini pa ni več prisoten, populacijsko območje se je močno skrčilo. Trend razvoja 
populacije je upadajoč, razpored v prostoru pa je pretežno krajeven, ponekod tudi osamljen. 
Številčnost populacije v določenih letnih obdobjih kot tudi višina odvzema je pogojena z 
višino vlaganj. Fazan je praktično prisoten le v loviščih, kjer ga vlagajo. Ni podatkov o 
ocenjeni spolni in starostni strukturi ter o prirastku, razen strukture izgub tudi ni podatkov o 
zdravstvenem stanju in vitalnosti ptic v populaciji.  
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4.3.20 Poljska jerebica 

Prostorski okvir obravnave poljske jerebice je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 75: Prostorska razporeditev odvzema poljske jerebice v Sloveniji v obdobju 
2011-2020 

Poljska jerebica je prisotna le še v nekaterih nižinskih loviščih LUO, ponekod se ohranja le 
še kot posledica vlaganj (doseljevanj) in vlaganj v življenjsko okolje (urejanje okolja). 
Številčnost populacije v določenih letnih obdobjih, kot tudi višina odstrela, sta namreč 
pogojeni z višino vlaganj. V preteklem proučevanem obdobju je bil odvzem zabeležen le v 
loviščih Krvavec, Sorško polje in Udenboršt. Vsa tri lovišča oziroma njihovi deli z 
evidentiranim odvzemom jerebice so na območju Kranjske ravnine in Sorškega polja. 
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Slika 76: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema poljske jerebice v obdobju 
2011-2020 

Načrtovani odvzem poljske jerebice od leta 2013 značilno upada. V desetletju značilno 
upada tudi realizirani odvzem. Realizacija v večini let zelo slabo sledi načrtovanemu 
odvzemu. Povprečno doseganje načrtov v desetletnem obdobju je bilo zelo slabo (18 %). 
 
Izgube 
 

 

Slika 77: Dinamika višine in strukture izgub kune belice v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju so izgube v povprečju znašale 8 % celotnega odvzema. Zabeležene 
so bile samo v dveh letih. Prevladovale so izgube zaradi prometa na cesti, sledijo izgube 
zaradi plenilcev. Prevladujejo nenaravne izgube (67 %) pred naravnimi (33 %).  
 
Medvrstni vplivi 
Ob običajnih medsebojnih vplivih z drugimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki so povezani 
z izborom habitatov in prehranjevanjem ter drugi rabi življenjskega prostora, že dlje časa 
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zaznavamo tudi vpliv živali iz populacij divjadi nekaterih plenilskih vrst in zavarovanih vrst z 
uspešnim razvojem (lisica, kuna belica, nekatere vrste iz družine kraguljev in vranov) na 
populacijo poljske jerebice. 
 
Ocena stanja populacije  

Poljska jerebica je v zadnjem desetletju postala zelo redka, v večini nižinskih lovišč tudi ni 
več prisotna, populacijsko območje se je močno skrčilo. Trend razvoja populacije je 
upadajoč, razpored v prostoru pa je pretežno krajeven, ponekod tudi osamljen. Številčnost 
populacije v določenih letnih obdobjih kot tudi višina (sicer skromnega) odvzema je 
pogojena z višino vlaganj, ki so relativno skromna glede na velikost območja, v katerem bi 
poljska jerebica lahko živela ob ugodnih življenjskih razmerah. Ni podatkov o ocenjeni spolni 
in starostni strukturi ter o prirastku, razen strukture izgub tudi ni podatkov o zdravstvenem 
stanju in vitalnosti ptic v populaciji.  
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4.3.21 Raca mlakarica 

Prostorski okvir obravnave race mlakarice je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 78: Prostorska razporeditev odvzema race mlakarice v Sloveniji v obdobju 2011-
2020 

Raca mlakarica je v območju našla primeren življenjski prostor v porečjih reke Save, Sore 
in njihovih večjih pritokov ter na vseh jezerih in drugih večjih vodnih površinah. Vsaj občasno 
je prisotna v vseh loviščih LUO. Gostote (odvzema) so večje v loviščih skozi katera teče 
reka Save in Sora v primerjavi z drugimi lovišči. Lovišča z večjo gostoto odvzema so v 
nižinskem in gričevnatem delu tudi v predelih, kjer se nahajajo površine stoječih (opuščeni 
in z vodo zaliti ostanki gramoznic in glinokopov) in počasi tekočih voda (zajezitve za 
energetske namene).  
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Slika 79: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema race mlakarice v obdobju 
2011-2020 

V prvih štirih letih preteklega 10-letnega obdobja je načrtovani letni odvzem race mlakarice 
stagniral, nato nekoliko upadel in v nadaljevanju ponovno stagiral. Realizirani odvzem 
izkazuje značilno upadajoč trend. Realizacija je relativno slabo sledila načrtovanemu 
odvzemu. Povprečna realizacija načrtov v desetletnem obdobju je bila slaba (70 %).  
 
Izgube 
 

 

Slika 80: Dinamika višine in strukture izgub race mlakarice v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju so bile ugotovljene izgube majhne, v povprečju so znašale 1,9 % 
celotnega odvzema. Med posameznimi leti je njihov delež nihal v ozkem razponu.  
Značilnega trenda absolutnih vrednosti izgub nismo odkrili, prav tako ne njihovega deleža 
v odvzemu. V 10-letnem povprečju so prevladovale izgube zaradi prometa na cesti, sledijo 
izgube zaradi neznanega vzroka. Prevladujejo nenaravne izgube (75 %) pred naravnimi (25 
%). Značilnih trendov naravnih kot tudi nenaravnih izgub nismo odkrili.   
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Medvrstni vplivi 
Ob običajnih medsebojnih vplivih z drugimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki so povezani 
z izborom habitatov in prehranjevanjem ter drugi rabi življenjskega prostora, posebnih 
medvrstnih vplivov, oziroma njihovih sprememb nismo zaznali. V sklop teh običajnih 
medvrstnih vplivov spada občasna uplenitev s strani ujed in zveri. 
 
Ocena stanja populacije  

Ker je odstrel race mlakarice močno povezan z željami oziroma pripravljenostjo za lov te 
vrste, je odstrel oziroma skupni evidentiran odvzem slab kazalnik številčnosti in 
populacijske dinamike, nekoliko boljši kazalnik so ugotovljene izgube. Na osnovi dinamike 
izgub kot tudi na osnovi ekspertne ocene populacije in kakovosti njenega življenjskega 
okolja tako ocenjujemo, da se številčnost oziroma gostota populacije v zadnjem desetletju 
ni pomembneje spremenila. Ocenjujemo, da je vitalnost populacije ustrezna, tudi na osnovi 
dinamike naravnih izgub ocenjujemo, da se v zadnjem desetletju ni pomembneje 
spreminjala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Lovsko upravljavski načrt II. Gorenjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj                                                    93 
 

4.3.22 Sraka 

Prostorski okvir obravnave srake je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 81: Prostorska razporeditev odvzema srake v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Sraka je v nižinskih loviščih večinoma zelo pogosta, v gričevnatih pretežno pogosta, v 
sredogorju in visokogorju pa je redka ali pa ni prisotna. Razporeditev v prostoru je krajevna, 
v nižinskih delih tudi precej enakomerna. Najpogosteje se pojavlja v nižinskih delih območja, 
v in na obrobju poljskega prostora. Gostote (odvzema) so večje v ravninskem in 
gričevnatem delu LUO med Jesenicami, Domžalami in Ljubljano ter v vzhodnem delu 
Poljanske doline in Polhograjskih dolomitov. Na območju Jelovice in Pokljuke z obrobjem, 
zahodnega dela Poljanske doline in Dolomitov ter gorskega okolja Karavank in Kamniško 
Savinjskih Alp so gostote (odvzema) manjše. 
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Slika 82: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema srake v obdobju 2011-
2020 

V prvih štirih letih preteklega 10-letnega obdobja je načrtovani letni odvzem srake stagniral, 
v letu 2015 nekoliko upadel in v nadaljevanju ponovno stagniral. Realizirani odvzem 
izkazuje značilno upadajoč trend. Realizacija  je v začetku proučevanega obdobja relativno 
dobro sledila načrtovanemu odvzemu, v nadaljevanju pa je načrtovani odvzema vedno 
slabše dosegala. Povprečno doseganje načrtov v desetletnem obdobju je bilo slabo (78 %).  
 
Izgube 
 

 

Slika 83: Dinamika višine in strukture izgub srake v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju je bil delež ugotovljenih izgub zelo majhen, v povprečju je znašal 
0,3 % celotnega odvzema. Med posameznimi leti je delež nihal v ozkem razponu, v večini 
let preteklega 10-letnega obdobja izgube niso bile evidentirane. Značilnega trenda 
absolutnih vrednosti izgub nismo odkrili, prav tako ne njihovega deleža v odvzemu. V 10-
letnem povprečju so prevladovale izgube zaradi neznanega vzroka in prometa na cesti. 
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Prevladujejo naravne izgube (60 %) pred nenaravnimi (40 %).  
 
Medvrstni vplivi 
Ob običajnih medsebojnih vplivih z drugimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki so povezani 
z izborom habitatov in prehranjevanjem ter drugi rabi življenjskega prostora, posebnih 
medvrstnih vplivov, oziroma njihovih sprememb nismo zaznali. V sklop teh običajnih 
medvrstnih vplivov spada tudi občasna uplenitev s strani ujed (družina kraguljev in sokolov), 
kot tudi vpliv obravnavane vrste na populacije nekaterih vrst ptic, tudi male divjadi (na 
gnezda/mladiče).  
 
Ocena stanja populacije  

Ker je odstrel srake močno povezan z željami oziroma pripravljenostjo za lov te vrste, je 
odstrel oziroma skupni evidentiran odvzem slab kazalnik številčnosti in populacijske 
dinamike, podobno velja tudi za ugotovljene izgube. Predvsem na osnovi splošne 
(ekspertne) ocene populacije in kakovosti njenega življenjskega okolja menimo, da se 
številčnost oziroma gostota populacije v zadnjem desetletju ni pomembneje spremenila. 
Ocenjujemo, da je številčnost populacije srake zadovoljiva in stabilna. Prav tako 
ocenjujemo, da je vitalnost populacije ustrezna in se v zadnjem desetletju ni pomembneje 
spremenila.  
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4.3.23 Šoja 

Prostorski okvir obravnave šoje je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 84: Prostorska razporeditev odvzema šoje v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Šoja je na večjem delu območja zelo pogosta. V prostoru gozdov je razporejena večinoma 
enakomerno. Poseljuje dejansko celotno območje razen najvišjih leg. Ne zaznavamo 
pomembnejših razlik v gostoti (odvzema) med posameznimi skupinami lovišč. V preteklem 
obdobju šoje v LPN Kozorog niso lovili. 
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Slika 85: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema šoje v obdobju 2011-2020 

V celotnem proučevanem obdobju je načrtovani odvzem stagniral. Realizacija v prvih štirih 
letih proučevanega obdobja nakazuje postopno naraščanje odvzema, nasprotno pa v 
naslednjih letih ugotavljamo značilno upadajoč trend odvzema. Realizacija je v obdobju 
2012-2014 relativno dobro sledila načrtovanemu odvzemu, v nadaljevanju pa je načrtovani 
odvzema vedno slabše dosegala. Povprečno doseganje načrtov v desetletnem obdobju je 
bilo slabo (78 %).  
 
Izgube 
 

 

Slika 86: Dinamika višine in strukture izgub šoje v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju so bile izgube majhne, delež je v povprečju 10-letnega obdobja 
znašal 0,1 % celotnega odvzema. Izgube po ene ptice letno so se pojavile le v prvih treh 
letih proučevanega obdobja, v naslednjih letih izgube niso bile evidentirane. Prevladovale 
so izgube zaradi prometa na cesti in plenilcev. Prevladujejo nenaravne izgube (67 %) pred 
naravnimi (33 %).  
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Medvrstni vplivi 
Ob običajnih medsebojnih vplivih z drugimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki so povezani 
z izborom habitatov in prehranjevanjem ter drugi rabi življenjskega prostora, posebnih 
medvrstnih vplivov, oziroma njihovih sprememb nismo zaznali. V sklop teh običajnih 
medvrstnih vplivov spada tudi povzročanje poškodb rastja (škode na plodovih) na kmetijskih 
površinah (sadovnjaki), občasna uplenitev katere od ptic s strani ujed (družina kraguljev in 
sokolov), kot tudi vpliv obravnavane vrste in njene populacije na populacije nekaterih vrst 
ptic, tudi male divjadi (na gnezda/mladiče).  
 
Ocena stanja populacije  

Ker je odstrel šoje močno povezan z željami oziroma pripravljenostjo za lov te vrste, je 
odstrel oziroma skupni evidentiran odvzem slab kazalnik številčnosti in populacijske 
dinamike, podobno velja tudi za ugotovljene izgube. Predvsem na osnovi splošne 
(ekspertne) ocene stanja populacije in kakovosti njenega življenjskega okolja menimo, da 
se številčnost oziroma gostota populacije v zadnjem desetletju ni pomembneje spremenila. 
Ocenjujemo, da je številčnost šoje zadovoljiva in stabilna. Prav tako ocenjujemo, da je 
vitalnost populacije ustrezna in se v zadnjem desetletju ni pomembneje spremenila.  
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4.3.24 Siva vrana 

Prostorski okvir obravnave sive vrane je lovsko upravljavsko območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 87: Prostorska razporeditev odvzema sive vrane v Sloveniji v obdobju 2011-
2020 

Siva vrana je prisotna v vseh loviščih LUO. Prisotna je praktično po celotnem območju z 
izjemo najvišjih leg. V večjih gostotah poseljuje nižinske predele v agrarni in agrarno urbani 
krajini in na njenem obrobju. Zaradi njene velike prilagodljivosti, kar se kaže predvsem v 
učinkovitem izrabljanju antropogenih virov hrane, jo najdemo tudi v od človeka zelo 
spremenjenem okolju v naseljih in mestih. Gostote so manjše v gorskem svetu Karavank in 
Kamniško Savinjskih Alp pa tudi v gorskem svetu zahodnega dela ekološke enote Jelovica 
z obrobjem. 
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Slika 88: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema sive vrane v obdobju 
2011-2020 

Načrtovani odvzem sive vrane je v obdobju 2011-2013 naraščal in v nadaljevanju stagniral. 
Realizirani odvzem je do leta 2014 prav tako naraščal, v nadaljevanju pa značilno upadal. 
Realizacija je v obdobju kulminacije odvzema relativno dobro sledila načrtovanemu 
odvzemu, v nadaljevanju pa je načrtovani odvzema vedno slabše dosegala. Povprečno 
doseganje načrtov v desetletnem obdobju je bilo dobro (96 %).  
 
Izgube 
 

 

Slika 89: Dinamika višine in strukture izgub sive vrane v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju so bile izgube majhne, njihov delež je v povprečju znašal le 0,1 % 
celotnega odvzema. Med posameznimi leti je nihal v ozkem razponu. Značilnega trenda 
absolutnih vrednosti izgub nismo odkrili, prav tako ne njihovega deleža v odvzemu. V 10-
letnem povprečju so prevladovale izgube zaradi prometa na cesti in neznanega vzroka. 
Prevladujejo nenaravne izgube (67 %) pred naravnimi (33 %).  
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Medvrstni vplivi 
Ob običajnih medsebojnih vplivih z drugimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki so povezani 
z izborom habitatov in prehranjevanjem ter drugi rabi življenjskega prostora, posebnih 
medvrstnih vplivov, oziroma njihovih sprememb nismo zaznali. V sklop teh običajnih 
medvrstnih vplivov spada tudi povzročanje poškodb rastja na kmetijskih površinah, občasna 
uplenitev katere od ptic s strani ujed (družina kraguljev in sokolov), kot tudi vpliv 
obravnavane vrste in njene populacije na populacije nekaterih vrst ptic, tudi male divjadi (na 
gnezda/mladiče).  
 
Ocena stanja populacije  

Ker je odstrel sive vrane močno povezan z željami oziroma pripravljenostjo za lov te vrste, 
kot tudi s postavljenimi načrti je odstrel oziroma skupni evidentiran odvzem slab kazalnik 
številčnosti in populacijske dinamike, podobno velja tudi za ugotovljene izgube. Predvsem 
na osnovi splošne (ekspertne) ocene populacije in kakovosti njenega življenjskega okolja 
menimo, da se številčnost oziroma gostota populacije v zadnjem desetletju ni pomembneje 
spremenila. Ocenjujemo, da je številčnost sive vrane s populacijskega vidika zadovoljiva in 
stabilna. Prav tako ocenjujemo, da je vitalnost populacije ustrezna in se v zadnjem 
desetletju ni pomembneje spremenila.  
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5. PRESOJA TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA DIVJADI  
IN ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA 

5.1 Presoja izvedbe ukrepov 

5.1.1 Presoja izvedbe ukrepov v populacijah divjadi 

Pri večini živalskih vrst je načrt odvzema predpisan in ga je treba realizirati. Pri rastlinojedih 
parkljarjih so bila določena ožja dopustna odstopanja, pri divjem prašiču in malih zvereh so 
bila dopustna odstopanja širša. Pri nekaterih vrstah je bil določen zgolj dopusten odvzem, 
medtem ko je bil pri nekaterih vrstah zaželen odstrel vseh opaženih živali v LUO. Pri večini 
živalskih vrst in v večini let je bil načrt v realiziran znotraj dopustnih odstopanj. Boljšo 
realizacijo smo beležili pri lovno zanimivejših vrstah, slabšo pa pri vrstah, ki so okoljsko 
problematične in so imele bolj visoko zastavljene načrte, ter pri lovno manj zanimivih vrstah. 
Ocenjujemo, da smo bili pri upravljanju večine vrst, v večjem delu LUO uspešni. 
 
Najbolj predvidljivo in konstantno realizacijo smo beležili pri srnjadi. Načrt je bil v celoti 
realiziran (presežen) zgolj v letu 2013, a tudi v ostalih letih realizacija ni bistveno zaostajala. 
Načrt je bil dobro realiziran v vseh ekoloških enotah po katerih obravnavamo srnjad. V 
zadnjih letih smo nekaj slabšo realizacijo zabeležili v nižinskem delu LUO. Realizacija je 
bila ustrezna tudi po spolni in starostni strukturi, zmanjšal se je delež izgub, škode so 
sprejemljive, rahlo se je znižala gostota. Z  ukrepi smo dosegli zastavljene cilje.  
 
Manj uspešni smo bili v realizaciji ukrepov pri jelenjadi. Načrti so bili v dopustnih odstopanjih 
realizirani v osmih letih proučevanega obdobja. Slabšo realizacijo smo zabeležili pri loviščih 
Karavanškega dela, kjer je zaostajala predvsem realizacija v LPN Kozorog, boljšo pa v 
jelovškem delu. Manj uspešni smo bili tudi pri realizaciji ukrepov v delu LUO z manjšimi 
gostotami jelenjadi, odvzem je bil kljub stimulacijskim ukrepom prenizek in številčnost se 
posledično povečuje. Realizacija odvzema po spolni sestavi je bila ustrezna, delež 
ženskega spola je v odvzemu je prevladoval. Manjša uspešnost v realizaciji načrtovanih 
ukrepov bi lahko rezultirala v večjem pritisku jelenjadi na mlade gozdne sestoje, kar kažejo 
tudi podatki objedenosti gozdnega mladja.  
 
Pri damjaku načrti odvzema niso bili postavljeni, predviden je bil odvzem vseh opaženih 
živali. Iz proste narave območja so bili odstreljeni vsi osebki, ki jih je bilo mogoče odstreliti.  
Pri ukrepih smo bili uspešni, prisotnosti damjaka v prosti naravi LUO danes ne zaznavamo. 
 
Pri gamsu so bili načrti v vseh letih z izjemo leta 2020 ustrezno realizirani. V tem letu je 
zaradi epidemije covid-19 izostala realizacija v LPN Kozorog. Realizacija je bila ustrezna v 
vseh ekoloških enotah,  najnižja je bila v Zahodnih Karavankah. Po spolni in starostni 
strukturi realizacija bistveno ne odstopa od načrta, se pa bolj smelo upravlja s samci kot 
samicami. Garje so prisotne, a se jih lokalno omejuje.  
 
Pri muflonu v več letih preteklega obdobja načrti niso bili realizirani. Spremenljivost 
realizacije je med leti velika. Kljub slabši realizaciji po posameznih letih, so gostote znotraj 
posameznih kolonij upadle, kar priča, da so bili načrti verjetno celo previsoko postavljeni.  
Številčnost živali v kolonijah se je znižala do te mere, da postavlja pod vprašaj trajnostno 
rabo z lovom. Z vidika naravovarstva (tujerodna vrsta) smo bili pri upravljanju z muflonom 
zelo uspešni. 
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Kozorog je prisoten le v koloniji v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki je zaradi majhne 
številčnosti in prostorske izoliranosti dolgoročno ogrožena. V populaciji so prisotne garje.  
Upravljanje je omejeno na odstrel ostarelih in bolnih osebkov, zato z ukrepi nimamo večjega 
vpliva na populacijo 
 
Upravljanje z divjim prašičem v Gorenjskem LUO ocenjujemo kot relativno uspešno. Z 
načrtovanim odvzemom ter povečanim deležem lanščakinj in svinj 2+ v odvzemu smo vplive 
na kmetijske kulture dokaj uspešno obvladovali. V večjem delu območja je bil vpliv divjega 
prašiča na kmetijske površine majhen in ni predstavljal večjih težav. V letih 2019-2020 se 
je v delih območja številčnost močneje povečala, tako da so njihove gostote povzročile 
številne težave in konflikte v prostoru. 
 
Pri šakalu težko govorimo o uspešnosti načrtovanih ukrepov, saj z njim upravljamo 
prekratko obdobje. Vrsta se prostorsko širi, je zelo prilagodljiva in ima zaznan vpliv na ostale 
vrste, predvsem srnjad. Izkušnje iz nekaterih območij kažejo, da se bo v prihodnosti 
najverjetneje številčno še okrepil ter prostorsko razširil.   
 
Pri lisici je bil načrtovani odvzem v vseh letih dobro realiziran in med leti ni bistveno variral. 
Upravljanje je bilo uspešno saj smo z relativno visokim odvzemom zmanjševali negativne 
vplive na ostale živalske vrste, ohranjali medvrstna razmerja, zmanjševali vpliv na domače 
živali, a hkrati ohranjali populacijo v številčnosti in zdravstvenem stanju, ki je potrebna za 
opravljanje njene ekosistemske vloge. Izgube zaradi bolezni so sprejemljive, zdravstveno 
stanje se je verjetno izboljšalo.   
 
Dobro realizacijo načrtovanih posegov smo zabeležili tudi pri jazbecu. Načrti so bili v vseh 
letih dobro realizirani, je pa res, da znaten delež k realizaciji doprinesejo izgube. Večjih 
konfliktov v prostoru ne zaznavamo, zdravstveno stanje je zadovoljivo, trajnostna raba z 
lovom je sprejemljiva, upravljanje je bilo uspešno. 
 
Pri kunah belici in zlatici je bilo upravljanje manj uspešno. Realizacija je bila v primerjavi z 
načrtom slabša, tako ocenjujemo, da z lovom nismo pomembneje vplivali na gostote 
populacij. Interes za lov je močno upadel. Želeli bi si boljše realizacije, manjšega vpliva kun 
v urbanem okolju, manjšega vpliva vrste na gnezda gozdnih kur ter ostalih ptic.  
 
Pri alpskem svizcu ne zaznavamo vplivov lova na številčno zastopanost kolonij. Povprečno 
doseganje načrtov v desetletnem obdobju je bilo slabše.  
 
Številčnost navadnega polha je nihajoča in je večja v letih boljšega obroda bukve. V 
Gorenjskem LUO se lov izvaja zgolj v simboličnem obsegu in je omejen pretežno na 
posamezne dogodke, z namenom ohranjanja tradicije polhanja, tako da z lovom v večini 
območja ne vplivamo pomembneje na njihovo populacijo. 
 
Pižmovka se pojavlja v manjši številčnosti kot v preteklosti, vendar menimo, da upravljanje 
s populacijo na to ni imelo vpliva. Večji del preteklega obdobja je bil načrtovani odvzem 
relativno skromen, podobno tudi realizacija. 
 
Pri poljskem zajcu je realizacija načrtov že vrsto let v upadanju. V nižinskem delu se je 
zaradi sprememb v življenjskem okolju številčnost znižala, medtem ko se v sredogorju še 
ohranja. Praktično pri vseh ukrepih smo bili manj uspešni, je pa res, da je učinkovitost 
okoljskih ukrepov odvisna predvsem od ukrepov v kmetijstvu na katere pa načrt nima vpliva.  
 
Manj uspešni smo bili tudi pri realizaciji ukrepov pri nutriji, saj se je odvzem v zadnjih letih 
povečal, na podlagi česar sklepamo, da se je številčnost, kljub usmeritvi po odstrelu vseh 
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opaženih živali, povečala. Glavni razlog manj uspešno upravljanje je pojav vrste v urbanem 
okolju, kjer se lov ne izvaja. 
 
Še manj uspešni kot pri poljskem zajcu smo bili pri upravljanju s populacijama poljskih kur 
(fazan, poljska jerebica). Vrsti sta iz LUO praktično izginili, zato je njuna prisotnost vezana 
predvsem na vlaganja ptic iz umetne vzreje. Aktivnosti, ki jih določamo z lovskimi načrti na 
žalost nimajo vpliva na številčnost in prostorsko razširjenost njunih populacij.  
 
Pri raci mlakarici načrtujemo dopusten odvzem, trajnostna raba je sprejemljiva, vrsta je 
dobro zastopana, upravljanje s populacijo ocenjujemo kot uspešno.  
 
Tudi pri sraki in šoji ocenjujemo, da z lovom pomembneje ne vplivamo na številčnost, 
prostorsko razširjenost populacij, niti ne spreminjamo njunih medvrstnih razmerij, tako da 
sta populaciji večinoma prepuščeni naravnemu razvoju.  
 
Edina vrsta med pticami z večjim vplivom na okolje (kmetijske kulture) je siva vrana. Kljub 
številčno visokemu odvzemu in dobri realizaciji smo pri upravljanju s to vrsto manj uspešni. 
Njen negativni vpliv v kmetijstvu in tudi v urbanem okolju je še vedno znaten in nezaželen. 
V času vznika rastlin smo prepogosto priča škodam, ki izničijo pomen njene ekosistemske 
vloge.  

Preglednica 6: Realizacija odvzema divjadi v obdobju 2011-2020. 

VRSTA 
A 

Načrt 
B 

Realizacija 
Indeks  
(B/A) 

SRNA 45.470 43.462 95,6 
NAVADNI JELEN 8.489 7.557 89,0 
DAMJAK - 25 - 
GAMS 7.080 6.555 92,6 
ALPSKI KOZOROG 23 31 134,8 
MUFLON 1.335 1.169 87,6 
DIVJI PRAŠIČ 2.430 2.607 107,3 
ŠAKAL 15 20 133,3 
LISICA 14.100 14.077 99,8 
JAZBEC 1.450 1.395 96,2 
KUNA ZLATICA 280 124 44,3 
KUNA BELICA 1.740 1.490 85,6 
ALPSKI SVIZEC 110 43 39,1 
PIŽMOVKA 120 24 20,0 
POLJSKI ZAJEC 2.700 2.152 79,7 
NUTRIJA - 153 - 
NAVADNI POLH - - - 
RAKUNASTI PES - 1 - 
FAZAN 2.226 1.239 55,7 
POLJSKA JEREBICA 201 37 18,4 
RACA MLAKARICA 2.700 1.902 70,4 
SRAKA 2.280 1.776 77,,9 
ŠOJA 5.000 3.910 78,2 
SIVA VRANA 21.900 21.102 96,4 

 

5.1.2 Presoja izvedbe ukrepov v življenjskem okolju divjadi  

Večina načrtovanih ukrepov, ki so jih izvajale lovske organizacije, je bila v celoti realizirana. 
Najboljšo realizacijo smo zabeležili pri ukrepih varstva in monitoringa divjadi,  kjer pa je bil 
učinek izvedenih ukrepov marsikdaj zelo skromen. So pa lovske organizacije velik doprinos 
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k tej skupini ukrepov prispevale s sodelovanjem pri zunanjih projektih, ki so bili vodeni in 
imeli ustrezno strokovno podporo. 
 
Nekaj manjšo realizacijo v primerjavi z načrtom ugotavljamo pri biomeliorativnih in 
biotehniških ukrepih, vendar je bila realizacija še vedno blizu načrtovanih količin. V pogledu 
realizacije načrtov smo bili zelo uspešni, saj so bila načrtovana dela v celoti realizirana. 
Dinamika absolutnih vrednosti obsega del pa pokaže, da se je iz leta v leto zmanjševal. 
Najbolj izrazit trend zmanjševanja v okviru biomeliorativnih del smo zabeležili pri 
vzdrževanju pasišč (košnji), vzdrževanju grmišč in vzdrževanju remiz. Glavni razlog je vse 
težje pridobivanje primernih površin za izvedbo ukrepov. V kmetijski krajini je vedno manj 
posluha (lastnikov) za ohranjanje remiz, omejkov, posamičnega drevja in grmovja, kaj šele, 
da bi te ostanke naravne (olesenele) vegetacije pospeševali in njihove površine povečevali. 
Tudi v ostalih delih LUO je tovrstna problematika vedno bolj izrazita. 
 
Potrebno se je zavedati, da veliko večino biomeliorativnih del opravijo lastniki sami. Tako 
npr. košnjo, ki predstavlja večino biomeliorativnih del, opravijo lovske organizacije zgolj na 
0,3 % travniških in pašniških površin v območju. Podobno je tudi z ostalimi biomeliorativnimi 
deli. Pri presojanju uspešnosti moramo zato jasno razmejiti celokupen prispevek ukrepov k 
izboljšanju življenjskega okolja ter presojo uspešnosti izvedbe ukrepov, ki so jih izvedle 
lovske organizacije na podlagi načrtov. Kljub temu, da je obseg izvedenih del s strani lovskih 
organizacij na ravni LUO simboličen, pa njihova ustrezna umestitev v prostor pripomore k 
izboljšavi kakovosti prostora za živali in s tem povečuje pomen izvedenih ukrepov. Z 
vzdrževanjem številnih lokacij se je ohranila marsikje tudi značilna podoba krajine.  
 
Bistveno večji vpliv na življenjsko okolje divjadi imajo biotehničnimi ukrepi. Predvsem s 
krmljenjem lahko vplivamo na prostorske razporeditve divjadi, ki se lahko odrazijo v 
negativnih vplivih (povečano objedanje, obgrizanje debel, bolezni), obenem pa z njimi lahko 
preprečujemo škode v okolju in olajšamo izvedbo odstrela. V preteklem obdobju so bili  
ukrepi usmerjeni v zmanjševanje količin zimskega ter preprečevalnega krmljenja. Pri 
zmanjševanju količin krme smo bili zelo uspešni, saj smo količino krme za potrebe zimskega 
krmljenja prepolovili, preprečevalno krmljenje pa smo z zaključkom obdobja celo ukinili. 
Načrtovane in dejansko položene količine krme divjadi so se približale minimumu, s katerim 
v ostrejših zimah še lahko ublažimo najhujšo prehransko stisko in odvračamo divjad od 
najbolj obremenjenih površin in naselij. Lokalno je potrebno razmere glede krmljenja še 
urediti, generalno pa ocenjujemo, da trenutno načrtovani obseg lahko ostane. Trenutno 
položene količine krme so enake količinam krme, kot jih na letni ravni pokrmi srednje velika 
kmetija na Gorenjskem, v letih z močnejšim obrodom pa položene količine predstavljajo 
zanemarljiv del količin v primerjavi s količinami žira, želoda in kostanja. Pomemben 
biotehniški ukrep predstavlja privabljalno krmljenje. Količine so se v obdobju močneje 
povečale, za kar glavni razlog najdemo v višjih načrtovanih odvzemih jelenjadi in divjega 
prašiča kot tudi v ureditvi in evidentiranju lokacij, kjer se privabljalno krmi. Pri realizaciji tega 
ukrepa nismo bili v celoti uspešni, saj se je izkazalo, da na številnih lokacijah ni bilo 
izvedenega odvzema, zato pa nam je uspelo vzpostaviti evidenco katastra krmišč ter s tem 
nadzor. 
 
Ostali biotehniški ukrepi, razen zalaganja soli, so bili izvedeni v skromnem obsegu, tako da 
je praktično nemogoče ovrednotiti njihov učinek. Ocenjujemo, da je bila količina položene 
soli v preteklem obdobju primerna. Solnice so opravljale pomembno vlogo pri opazovanju 
in ugotavljanju stanja ter prostorske razširjenosti živali v populacijah ter lažji, boljši in po 
spolu in starosti ustreznejši realizaciji načrtovanega odvzema. 
 
V celoti so bila realizirana dela, ki jih načrtujemo v okviru biotehniških objektov. Z načrtom 
bistveno ne vplivamo na realizacijo, tako da načrt bolj ali manj sledi potrebam posameznih 
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lovskih organizacij po vzdrževanju lovske infrastrukture. Glede na realizacijo načrtovanega 
odvzema je bila izvedba del na lovskih objektih ustrezna.  
 
Lovske organizacije izvajajo tudi ukrepe za preprečevanje škod. Primerjava načrta in 
realizacije pokaže, da smo bili pri izvedbi ukrepov uspešni, pa tudi dejansko se je v prostoru 
izvedlo veliko aktivnosti. Izpostaviti velja zaščito najbolj obremenjenih cest z odsevnimi 
telesi, vonjalne ograje ter številne električne ograje. Želeli bi, da bi ukrepe izvedli vsi 
upravljavci, vsaj v minimalnem obsegu, saj obstajajo velike razlike v realizaciji med 
posameznimi lovišči.  

Preglednica 7: Opravljeni ukrepi v življenjskem okolju divjadi v obdobju 2011-2020 

Vrsta ukrepa / leto 
Enota 
mere 

A 
Načrtovano 

B 
Realizirano 

Indeks 
(B/A) 

1. UKREPI ZA VARSTVO IN MONITORING DIVJADI 

Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi ure 38.000 41.751 109,9 

2. BIOMELIORATIVNI UKREPI 

Vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja) ha 1.046 1.028 98,3 
Spravilo sena z odvozom ha 349,5 346,1 99,0 
Priprava pasišč za divjad ha 209 211,1 101,0 
Gnojenje travnikov ha 22,5 22,2 98,7 
Vzdrževanje grmišč ha 280 262,6 93,8 
Vzdrževanje remiz za malo divjad ha 48,4 47 97,1 
Vzdrževanje gozdnega roba ha 78,3 74,1 94,6 
Izdelava in vzdrževanje kaluž št. 667 630 94,5 
Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira št. 51 49 96,1 
Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja št. 1.436 1.268 88,3 
Postavitev in vzdrževanje gnezdnic št. 1.296 1.292 99,7 

3. BIOTEHNIČNI UKREPI 

Zimsko krmljenje – parkljasta divjad kg 1.747.955 1.637.994 93,7 
Zimsko krmljenje – mala poljska divjad kg 17.930 16.791 93,6 
Preprečevalno krmljenje kg 81.500 71.625 87,9 
Privabljalno krmljenje kg 415.000 397.818 95,9 
Krmne njive ha 55,4 47,5 85,7 
Pridelovalne njive ha 36,9 34,8 94,3 
Solnice kg 137.600 136.444 99,2 

4. LOVSKI OBJEKTI 

Solnice (obnova in novogradnja) št. 37.491 36.688 97,9 
Lovske preže (obnova in novogradnja) št. 2.364 2.474 104,7 
Krmišča (obnova in novogradnja) št. 256 269 105,1 
Lovske steze (obnova in novogradnja) št. 1.035 1.079 104,3 

5. UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠKOD OD DIVJADI 

Opravljeno delo (tehnična in kemična zaščita) ure 17.455 17.467 100,1 

 

5.2 Presoja doseganja zastavljenih ciljev 

Presojo uspešnosti upravljanja v populacijah divjadi ter v njihovem življenjskem okolju smo 
opravili na podlagi ekspertne ocene kazalnikov. Pri uspešnosti uresničevanja zastavljenih 
ciljev v populacijah smo presojali kazalnike, ki prikazujejo trende številčnosti, gostote,  
prostorsko razporeditev, spolno in starostno strukturo, zdravstveno stanje, višino in 
strukturo izgub, medvrstne odnose in druge. Pri uspešnosti doseganja ciljev glede okolja 
smo presojali kazalnike oz. podatke, ki izhajajo iz rabe tal, na podatke o gozdovih iz 
gozdnogospodarskih načrtov ter kazalnike, na podlagi katerih lahko podamo oceno o 
obremenitvah prostora. Pri usklajenosti populacij z njenim življenjskim okoljem pa smo 
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doseganje ciljev presojali na podlagi kazalnikov, ki izhajajo iz popisa objedenosti gozdnega 
mladja ter podatkov o povzročenih škodah.  
 
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešnejši pri vrstah, ki imajo manjši vpliv na 
posamezno rabo prostora in ne predstavljajo večjega vpliva na dejavnosti kmetijstva in 
gospodarjenja z gozdovi (srna, gams, jazbec, lisica…). V tej skupini je pri gamsu uspešnost 
doseganja ciljev glede medvrstnih odnosov ocenjena z 2, saj se kljub ciljem po manjši 
prisotnosti jelenjadi v habitatih gamsov, njena prisotnost v teh območjih povečuje.  
 
V nasprotnem pa smo slabše uresničili postavljene cilje pri vrstah, ki imajo na navedene 
dejavnosti večji vpliv (navadni jelen, divji prašič, siva vrana…). Pri tem je treba poudariti, da 
so bili cilji pri omenjenih vrstah tudi bolj smelo zapisani, saj smo želeli konkretneje zmanjšati 
neželene učinke (škode, objedanje in obgrizanje mladja). Tako je npr. pri navadni jelenjadi 
uspešnost usklajevanja populacije z njenim življenjskim okoljem ocenjena z 2, saj se je 
povečala stopnja objedenosti gozdnega mladja, obenem pa se jelenjad (kljub stimulativno 
naravnanim ukrepom odvzema) širi tudi na območja, kjer je njena prisotnost nezaželena. 
 
Manj uspešni smo bili tudi pri doseganju ciljev pri nekaterih vrstah, katerim so se zaradi 
načina rabe prostora močneje spremenile življenjske razmere, oziroma se življenjske 
razmere (ali stanje populacij), ki so se na slabše spremenile že pred desetletji, ne 
izboljšujejo. Pri tem želimo izpostaviti alpskega kozoroga, pri katerem se številčnost 
njegove kolonije zmanjšuje in je zaradi majhne številčnosti in izoliranosti dolgoročno 
ogrožena. Nekatere podobne ugotovitve veljajo tudi za muflona. Prav tako v tej skupini 
omenjamo malo poljsko divjad, pri kateri je bila uspešnost upravljanja z njo v večini 
presojanih vidikov relativno skromna. Prav tako smo bili manj uspešni pri doseganju ciljev 
pri nekaterih tujerodnih vrstah (nutrija). 

Preglednica 8: Uspešnost upravljanja z divjadjo v obdobju 2011-2020 

VRSTA A B C D 

SRNA 4 3 4 3 
NAVADNI JELEN 3 4 2 4 
DAMJAK * * * * 
GAMS 3 3 3 2 
ALPSKI KOZOROG 1 3 4 3 
MUFLON 2 4 4 4 
DIVJI PRAŠIČ 3 4 2 3 
ŠAKAL 4 4 3 4 
LISICA 3 4 3 4 
JAZBEC 4 4 4 4 
KUNA ZLATICA 4 4 4 3 
KUNA BELICA 4 4 3 4 
ALPSKI SVIZEC 3 3 4 3 
PIŽMOVKA 4 4 4 4 
POLJSKI ZAJEC 3 2 4 3 
NUTRIJA 2 4 3 4 
NAVADNI POLH 4 4 4 4 
RAKUNASTI PES * * * * 
FAZAN 1 2 4 2 
POLJSKA JEREBICA 1 1 4 2 
RACA MLAKARICA 4 4 4 4 
SRAKA 3 4 4 4 
ŠOJA 4 4 3 4 
SIVA VRANA 3 4 2 3 

 
A: Uspešnost doseganja ciljev glede populacije 
B: Uspešnost doseganja ciljev glede okolja 
C: Usklajevanje populacij divjadi z njenim življenjskim okoljem 
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D: Uspešnost doseganja ciljev glede medvrstnih odnosov 
 
1: zelo neuspešno - manj kot 25 % ciljnega stanja; 2: neuspešno - manj kot 50 % ciljnega stanja; 3: uspešno - 
več kot 50 % ciljnega stanja; 4: zelo uspešno - več kot 75 % ciljnega stanja; *: cilj ni relevanten 

5.3 Presoja ustreznosti prejšnjega načrta 

Presojo ustreznosti prejšnjega načrta smo opravili na osnovi postavljenih ciljev in stanja 
populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja. Pri kazalnikih stanja smo upoštevali 
predvsem višino in sestavo doseganja oziroma preseganja načrtovanih ukrepov, 
zdravstveno stanje divjadi, medvrstne odnose, stanje in spremembe v življenjskem okolju 
divjadi ter vplive divjadi na njeno življenjsko okolje. Pri vplivih divjadi na njeno življenjsko 
okolje smo se osredotočili predvsem na škode na lovnih površinah in objednost gozdnega 
mladja. 
 
Med pomanjkljivostmi bi omenili, da v nekaterih letih realizacija določenih vrst divjadi ni bila 
izvedena v dopustnih odstopanjih oziroma je bila tik nad spodnjo mejo dopustnih odstopanj. 
V daljšem časovnem obdobju pomeni to znaten številčni izostanek odvzema. To v primeru 
živalskih vrst z večjim vplivom na okolje (npr. navadna jelenjad) pomeni v 10-letnem 
obdobju izostanek enega letnega odvzema. Manj uspešni smo bili tudi pri določitvi ukrepov 
v populaciji jelenjadi, ki naj bi preprečili njeno prostorsko širjenje v območja njene neželene 
prisotnosti. Zelo neuspešni smo bili tudi pri realizaciji odvzema pri nutriji in preprečevanju 
njene prostorske širitve. Nutrija se v največjih gostotah pojavlja ob vodotokih okoli Ljubljane, 
kjer se lov zaradi urbanega okolja ne izvaja. 
 
Pri ukrepih v okolju je bil izveden zelo majhen obseg glede na možnosti in potrebe v okolju, 
ki bi prispevale k boljšemu stanju predvsem male poljske divjadi. Večina ukrepov, ki bi lahko 
prispevali k boljšemu stanju teh vrst je v pristojnosti drugih dejavnosti, na katere pa načrti 
upravljanja z divjadjo nimajo vpliva. Lovske organizacije izvedejo ukrepe v življenjskem 
okolju le na 0,1 % površine LUO. Navkljub majhnemu obsegu pa so ti ukrepi prostorsko 
večinoma locirani v okolje, kjer so najbolj potrebni. Menimo, da so bili glede na domet lovsko 
upravljavskega načrta cilji v okolju preveč ambiciozno postavljeni. 

Preglednica 9: Presoja ustreznosti načrta za obdobje 2011-2020 

 CILJI USMERITVE UKREPI 

V POPULACIJAH DIVJADI    

SRNA 4 4 4 
NAVADNI JELEN 4 3 2 
DAMJAK 4 4 4 
ALPSKI KOZOROG 4 4 4 
MUFLON 4 3 3 
DIVJI PRAŠIČ 4 4 3 
ŠAKAL 3 3 4 
LISICA 4 4 4 
JAZBEC 4 4 4 
KUNA ZLATICA 4 4 4 
KUNA BELICA 4 4 3 
ALPSKI SVIZEC 4 3 3 
PIŽMOVKA 4 4 4 
POLJSKI ZAJEC 4 3 3 
NUTRIJA 4 4 1 
NAVADNI POLH 4 4 4 
RAKUNASTI PES * * * 
FAZAN 4 3 3 
POLJSKA JEREBICA 4 3 3 
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 CILJI USMERITVE UKREPI 

RACA MLAKARICA 4 4 4 
SRAKA 4 4 3 
ŠOJA 4 4 4 
SIVA VRANA 4 3 3 
V OKOLJU 2 4 4 
V ODNOSU OKOLJE-DIVJAD 4 4 3 

1: zelo neuspešno - manj kot 25 % ciljnega stanja; 2: neuspešno - manj kot 50 % ciljnega stanja; 3: uspešno - 
več kot 50 % ciljnega stanja; 4: zelo uspešno - več kot 75 % ciljnega stanja; *: cilj ni relevanten 

5.4 Glavne prednosti in problemi upravljanja populacij divjadi in 
njenega življenjskega okolja 

Pri upravljanju s populacijami divjadi in njihovim okoljem v preteklem ureditvenem obdobju 
smo na podlagi kazalnikov ter opravljene SWOT analize (delavnica z deležniki) določili 
naslednje prednosti: 
 

 dobra organiziranost lovstva in nadzor 

 ohranjanje biotske raznovrstnosti 

 dobro načrtovanje in izvedba načrtov 

 upad izgub 

 sodelovanje z deležniki 
 
Dobra organiziranost lovstva in nadzor 
Temelj učinkovitega upravljanja s populacijami je ustrezna organiziranost ter teritorialna 
pokritost ustreznih služb. Lovske organizacije, predvsem lovske družine, so bile 
prepoznane kot ključni dejavnik, ki je prispeval k stanju populacij prostoživečih divjih živali 
v lovskoupravljavskem območju. Dobra organiziranost in njihovo delovanje je posledica 
dolgoletnih izkušenj pri upravljanju z divjadjo kot tudi odraz pomoči, ki jo lovcem nudijo 
strokovne organizacije. Dobre organiziranosti pa ne bi bilo brez učinkovitega nadzora s 
strani inšpekcijskih služb. 
 
Ohranjanje biotske raznovrstnosti   
V LUO najdemo vse živalske vrste, ki so opredeljene kot divjad z izjemo le ene od invazivnih 
tujerodnih vrst. Poleg tega najdemo v LUO številne rastlinske in živalske vrste in njihove 
asociacije (populacije), ki so značilne za predalpski in alpski svet Slovenije. Večina populacij 
je stabilnih in viabilnih, pri večini se ohranjajo njihove gostote in prostorska razširjenost. 
Vrstna pestrost je posledica reliefno vegetacijskih značilnosti, zaradi česar najdemo v 
območju tako vrste nižin kot visokogorja. Z načrtnim upravljanjem ohranjamo medvrstna 
razmerja kot se razvijajo v klimaksnih gozdnih sistemih. 
 
Dobro načrtovanje ter izvedba načrtov 
Načrtovanje temelji na podatkih evidenc ter različnih oblik monitoringa populacij in 
njihovega življenjskega okolja. Analitični del je podroben in podkrepljen s statističnimi 
metodami. Poglavja so vsebinsko bogata in dajejo lovskim organizacijam kot ostalim 
uporabnikom ključne informacije za izvedbo ukrepov. Načrtovani ukrepi so rezultat 
pokazateljev stanja v populacijah in postavljenih ciljev. Načrti niso togi in dopuščajo 
možnost vgradnje novih spoznanj ter so prilagodljivi in dopuščajo spremembe. 
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Upad izgub divjadi 
V preteklem desetletnem obdobju nam je uspelo znižati delež relativnih kot delež absolutnih 
izgub pri nekaterih vrstah velike divjadi. Najbolj se je znižalo število izgub zaradi prometa. 
Izstopa upad izgub pri srnjadi. Močneje se so se znižale tudi izgube pri gamsu, kjer je manj 
izgub zaradi bolezni. 
 
Sodelovanje z deležniki 
Pri izdelavi lovsko upravljavskih načrtov je bil vedno dan velik poudarek na sodelovanju 
različnih uporabnikov prostora. Vsi, ki so sodelovali pri nastanku načrtov so lahko podali 
svoja mnenja, pripombe ter predloge, ki so izboljševali upravljanje z divjadjo in njenim 
okoljem. Pri določevanju ukrepov v okolju in višine ter sestave posegov v populacije divjadi 
se je vedno poskušalo uravnoteženo upoštevati podana mnenja. 
 
Problemi oz. slabosti s katerimi se soočamo pri upravljanju s populacijami divjadi so bolj 
poudarjeni in izrazitejši kot prednosti. Glavni problemi ostajajo enaki kot so bili že pri sestavi 
preteklih 10-letnih načrtov in se pomembneje ne spreminjajo. Spreminja se edino izraženost 
problemov, saj smo z nekaterimi ukrepi uspeli znižati neželene učinke. Nasprotno pa se je 
določena problematika stopnjevala. V območju prepoznavamo sledečo problematiko:  
 
Problemi v povezavi s stanjem populacij: 
 

 Visoka gostota/številčnost jelenjadi in prostorsko širjenje 

 Naraščajoča številčnost divjega prašiča 

 Upadajoče gostote male poljske divjadi 

 Povečanje številčnosti in prostorsko širjenje šakala  

 Številčnost sive vrane  
 
Visoka gostota/številčnost jelenjadi 
Povečevanje številčnost jelenjadi v osrednjem območju razširjenosti je bil prepoznan kot 
največji problem upravljanja s populacijami divjadi v LUO. Visoke stopnje objedenosti, vpliv 
na drevesno sestavo mladja, poškodbe gošč, letvenjakov in drogovnjakov, popašenost 
kmetijskih površin (travinj), škode na sadnem drevju so glavni učinki, zaradi česar jelenjad 
lastniki zemljišč smatrajo za nezaželeno. Jelenjad se prostorsko širi na območja neželene 
prisotnosti to je na območja z manjšim deležem gozdov in pretežno kmetijske krajine. Poleg 
širitve se na tem območju krepi tudi njena številčnost. Kljub sproščenim ukrepom pri 
izvajanju lova so rezultati lovskih naporov še premajhni, da bi zmanjšali težo problema. 
 
Naraščajoča številčnost divjega prašiča 
V primerjavi z ostalo Slovenijo problematika z divjimi prašiči v LUO ni bila nikoli posebej 
izrazita. Njihovo številčnost smo uspevali v večjem delu preteklega načrtovalskega obdobja 
vzdrževati in omejevati, kljub temu pa so se ponekod gostote lokalno močneje ukrepile. 
Najbolj problematične so gostote v južnem delu LUO, kjer peščica upravljavcev nosi 
glavnino problema. Kljub majhnim gostotam predstavljajo prašiči občasno težavo tudi na 
kmetijskih površinah v hribovitem svetu. 
 
Upadajoče gostote male pojske divjadi 
Življenjske razmere za malo poljsko divjad se v večjem delu LUO še naprej poslabšujejo. 
To opažamo že daljše obdobje. Najizrazitejše spremembe so v primestni in kmetijski krajini. 
Številčnost poljskih kur je padla pod preživetveni minimum in je odvisna od vlaganj. Gostote 
poljskega zajca so nizke in so daleč od tistih pred nekaj desetletji. 
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Povečanje številčnosti in prostorsko širjenje šakala  
V LUO zaznavamo močnejši številčni porast šakala kot tudi njegovo prostorsko širjenje. 
Število teritorialnih tropov se povečuje. Na območju njegove prisotnosti se upaža močnejši 
upad številčnosti srnjadi. Zaznani so tudi vplivi na ostalo malo divjad ter na domače živali. 
 
Številčnost sive vrane 
V osrednjem ravninskem delu LUO je nakazan trend naraščanja njene številčnosti. V 
pomladanskem času se soočamo s problematiko škod na posevkih, preko poletja v času 
košnje s škodami na silažnih balah. Probleme zaznavamo tudi v urbanem okolju. 
 
 
Problemi, ki izhajajo iz stanja življenjskega okolja divjadi: 

 motnje/nemir 

 neustrezne habitatne razmere (prehranske razmere, kritje…) 

 urbanizacija 

 Intenzivna kmetijska obdelava 

 nezadostna ekološka povezljivost 
 
Motnje/nemir 
Motnje v življenjskem okolju povzročene z najrazličnejšimi oblikami rekreacije (pohodništvo, 
nabiralništvo, vožnja v naravnem okolju, spuščanje psov…) so glavni problem, ki izhaja iz 
stanja življenjskega okolja. Zaradi motenj so se spremenili vedenjski vzorci divjadi. 
Aktivnosti se premikajo v temni del dneva, spreminjajo so prostorske razporeditve, živali so 
pod večjim stresom. Prihaja do povečanih obremenitev  okolja kot živali. Zaradi motenj je 
otežen lov ter s tem uresničevanje nekaterih postavljenih ciljev (npr. zmanjšanje številčnosti 
jelenjadi). 
 
Neustrezne habitatne razmere 
Kvaliteta življenjskega okolja je odvisna od prehranskih in bivalnih razmer. Gozdovi, njihova 
vrstna sestava in uravnoteženo razmerje razvojnih faz zagotavljajo tako divjadi kot tudi 
drugim vrstam prostoživečih živali in njihovim populacijam optimalne življenjske pogoje. V 
večjem delu LUO se še vedno srečujemo z manjkom mladovij glede na postavljene 
gozdnogojitvene cilje. Intenziteta sečenj, ki niso posledica ujm oz. podlubnikov je majhna. 
V kmetijski krajini izginja posamično drevje in grmovje, omejki, gozdni  rob se krajša, izvajajo 
se krčtve gozdov v kmetijske namene. 
 
Urbanizacija 
Urbanizacija je proces, ki trajno zmanjšuje oz. krči življenjski prostor. Pozidana zemljišča 
so trajno izgubljena. Negativni učinek urbanizacije ne predstavlja le izgubo površin temveč 
tudi vse posredne učinke. Povečajo se motnje, živali zahajajo v urbano okolje, prihaja do 
škod, prekinejo se migracijske poti… 
 
Intenzivna kmetijska obdelava 
Z intenziviranjem kmetijstva prihaja do zmanjševanja pestrosti v vrstnem kot prostorskem 
pomenu. Na travnikih se z intenzivnim gnojenjem in pogosto košnjo spreminja vrstna 
sestava travniških rastlin, na njivskih površinah pa prihaja do pospeševanja zgolj nekaterih 
kulturnih rastlin. Pospešuje se tudi živinoreja, intenzivnost uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev, pašne površine se ograjujejo. Pestrost kmetijskega prostora je eden od 
predpogojev tudi za pestrost živalskega sveta. 
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Nezadostna ekološka povezljivost 
Z gradnjo cestnega omrežja in ostale linijske infrastrukture, urbanizacijo, ograjevanjem 
prekinjamo številne migracijske poti. Živali se pojavljajo v urbanem okolju, povečuje se 
možnost konfliktov.  
 
Problemi zaradi vplivov divjadi na okolje: 

- objedenost gozdnega mladja, 
- drugi neželeni vplivi na gozd 
- škode (v kmetijstvu) 

 
Objedenost gozdnega mladja 
Stopnje objedenosti so se v treh od štirih popisnih enotah na Gorenjskem ob zadnjem 
popisu leta 2020 izraziteje povečale. V popisni enoti Zahodne Karavanke smo zabeležili 
celo najvišjo stopnjo objedenosti na ravni Slovenije. Močna objedenost je ugotovljena 
predvsem med listavci, kjer izstopajo 3 popisne enote, ki sovpadajo z arealom prisotnosti 
subpopulacij jelenjadi. Poleg številčne jelenjadi oz. njenih gostot je bila objedenost 
gozdnega mladja prepoznana kot največji problem pri upravljanju s populacijami 
rastlinojede parkljaste divjadi. 
 
Drugi neželeni vplivi na gozd 
V zimah z dolgotrajnejšo in debelo snežno odejo se v goščah, v letvenjakih in drogovnjakih 
pojavijo poškodbe debel nekaterih drevesnih vrst zaradi obgrizanja (smreka, jelka, jesen). 
Poškodbe so trajne in dolgoročno razvrednotijo sestoje, zaradi česar so tudi problematične. 
 
Škode v kmetijstvu 
V predelih večjih gostot divjega prašiča to je južnem delu LUO se srečujemo z znatnimi 
škodami na travinju kot njivskih površinah (koruza). Problematika je lokalno omejena in je 
vezana zgolj na nekaj lovišč. Škodam po divjem prašiču se v nižinskem, kmetijskem delu 
pridružujejo še škode po sivi vrani. Negativen vpliv je najbolj izrazit ob vzniku nekaterih 
poljščin ter ob baliranju krme. 
 
Za učinkovito reševanje problematike bo potrebno v bodoče spremljati vse dosedanje 
kazalnike v populacijah divjadi, kazalnike stanja okolja ter kazalnike usklajenosti populacij 
divjadi z življenjskim okoljem. Obstoječim kazalnikom bi bilo smiselno priključiti metode s 
katerimi bi bilo moč določiti absolutne vrednosti oz. številčnost jelenjadi kot najbolj konfliktne 
vrste (npr. spremljanje številčnosti in sestave populacij s fotopastmi, štetje kupčkov 
iztrebkov).   
Popis objedenosti gozdnega mladja je pomemben kazalnik usklajenosti populacij 
rastlinojede parkljaste divjadi z gozdom, kot najpomembnejšim delom njihovega 
življenjskega okolja. Podatki popisa nam nudijo informacije o stopnjah in trendih objedenosti 
medtem ko so podatki o drevesni sestavi, preraščanju, pomladitvenemu potencialu manj 
zanesljivi. Kljub podatkom objedenosti pa s popisom še vedno ne dobimo odgovora, kakšna 
je še sprejemljiva stopnja objedenosti v določenih območjih. Podatkom o stopnjah 
objedenosti bi bilo potrebno priključiti še metodo, s katero bi za vse sestoje določili stopnjo 
ogroženosti gozdnogojitvenih ciljev. Ta podatek bi bil za gospodarjenje z gozdovi zelo 
pomemben saj bi bile visoke stopnje objedenosti lahko v določenih primerih celo 
sprejemljive, nasprotno pa so že nizke stopnje objedenosti v nekaterih sestojih lahko 
problematične.  Pomembno je, da so ukrepi v populacijah divjadi usklajeni s postavljenimi 
cilji tako v populacijah divjadi, kot tudi v njihovem okolju (gozdovih).  
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6. TEMELJNJI VIDIKI UPRAVLJANJA DIVJADI IN 
NJENEGA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA 

Upravljavski vidik 
Izvajanje upravljavskih ukrepov je bil prepoznan kot daleč najpomembnejši vidik s 
katerim usmerjeno delujemo na populacije divjadi in njeno življenjsko okolje. V 
okviru upravljanja s populacijami divjadi so bile izpostavljene vrste pri katerih želimo 
usmerjati upravljanje v zmanjševanje in preprečevanje neželenih vplivov v okolju. 
Glavni izziv predstavlja uresničitev cilja znižanja številčnosti populacije navadnega 
jelena in divjega prašiča. Obe vrsti predstavljata jedro konfliktov v odnosu okolje-
divjad. Objedenost oz. poškodovanost gozdnega mladja in izostanek nekaterih 
drevesnih vrst v mladovju je bil med lastniki največkrat izpostavljen problem, ki ga 
je treba v okviru lovskega načrtovanja rešiti.  
Pri upravljanju je zaznana polarizacija, saj imamo nekaj vrst okoli katerih je 
skoncentrirana večina problemov in večino ostalih vrst, ki z vidika vplivov na druge 
rabe niso problematične.  Problematičnim vrstam (navadni jelen, divji prašič, srna, 
lisica in siva vrana) upravljavci lovišč namenjajo večino lovskih naporov.  
 

Družbeno – ekonomski vidik 
Lov in udejstvovanje v lovstvu predstavlja za več kot 20.000 nepoklicnih lovcev v 
Sloveniji ter skoraj 1.900 na Gorenjskem način kakovostnega preživljanja prostega 
časa. S tem se ohranja tudi lovsko izročilo, ki je pomemben del kulturne dediščine 
v Sloveniji. Trenutna organiziranost lovstva je bila prepoznana kot dobra in daje 
možnost vključitve vsem prebivalcem, ki izkažejo interes in pripravljenost po 
sodelovanju. Optimalna trajnostna raba divjadi z lovom prinaša neposredne 
dohodke od prodane divjačine in trofejnega lova ter posredne dohodke od ostalih 
lovskih dejavnosti. Pomembno vlogo na dohodkovni ravni predstavlja LPN Kozorog-
Kamnik. Ustvarjen prihodek od lovnega turizma in prodane divjačine nudi zaposlitev 
13 osebam,  posredno preko nudenja gostinskih in nastanitvenih pa še komu več. 
Del prihodka z naslova lovstva prinese še LPN Brdo pri Kranju. 
 

Znanstveno - raziskovalni vidik 
Upravljavske odločitve temeljijo na rezultatih proučevanja in spremljanja populacij 
vrst divjadi in njihovih habitatov. Raziskave prispevajo k ohranjanju populacij divjadi 
in sobivanju med ljudmi in divjadjo ter imajo velik pomen za razvoj metod na tem 
področju. Razumevanje vrstnih kot medvrstnih odnosov izboljšuje kvaliteto odločitev 
in s tem zmanjševanje neželenih učinkov, ki so pomemben cilj pri upravljanju s 
populacijami. Pripravljenost lovcev na Gorenjskem po sodelovanju pri novih 
raziskavah in projektih je bila vedno izjemna. Pomembno vlogo je pri tem imel LPN 
Kozorog, ki je sodeloval pri številnih raziskavah, ki so obravnavale populacije 
gamsa, muflona in gozdne kure. Tudi ostali upravljavci pri tem ne zaostajajo. 
Projekte kot so DinAlp Bear, SloWolf, LIFE Lynx brez njih ne bi izpeljali. 
 

Naravovarstveni vidik 
Trajnostno upravljanje s populacijami divjadi zagotavlja ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. To pomeni tako gensko, kot vrstno in ekosistemsko raznovrstnost ter 
vse vplive in ekološke vloge divjadi. Biotska raznovrstnost je pomemben dejavnik 
pri preprečevanju nepredvidljivih in neželenih dogodkov v naravi. Območje 
Gorenjskega LUO, s številnimi zavarovanimi območji, predvsem pa s svojimi 
visokogorskimi ekosistemi, daje območju poseben pečat. Z aktivnim upravljanjem 
(odstrel jelenjadi, divjega prašiča) znižujemo njihove neželene učinke ter s tem 
pospešujemo številčnost nekaterih ostalih vrst kot so npr. gozdne kure. Nasploh pa 
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ima pomembno vlogo pri zagotavljanju biodiverzitete ohranjenost življenjskega 
okolja, kar je privedlo, da se v območje vračajo vrste, ki jih desetletja ni bilo (volk, 
vidra, bober). 
Pomembno nalogo pri zagotavljanju naravovarstvenega nadzora ima lovsko-
čuvajska služba in nasploh stalna prisotnost lovcev v prostoru.  

 
Izobraževalni vidik 

Strokovna predstavitev značilnosti in upravljanja divjadi ter njenega življenjskega 
okolja, organiziranosti lovstva ipd. kot pristop k ozaveščanju (in s tem tudi ohranjanju 
narave) različnih javnosti: 

 predšolski in osnovnošolski otroci, dijaki in študentje; 

 različne zainteresirane skupine javnosti;  

 strokovna javnost, npr. lovci in lovski čuvaji; visokošolske ustanove s 
tega področja in 

 tuja zainteresirana laična in strokovna javnost, ki nam priznava 
uspešnost upravljanja s populacijami divjadi in zavarovanih vrst na 
številnih področjih. 
 

Vidik nepotrošne rabe divjadi 
Nepotrošna raba prosto živečih živali in rastlin nudi številne priložnosti za 
učinkovitejše varstvo narave, ob tem pa tudi za razvoj pomembnih dodatnih virov 
dohodka za lokalne skupnosti ter spreminja razmere znotraj turističnega sektorja. 
Ponudba je trenutno skromna, vendar se že kažejo nastavki bodoče turistične 
ponudbe. Bližina večjih turističnih krajev Bled, Bohinj, Kranjska gora odpira številne 
priložnosti za doživljajske izkušnje stika z neokrnjeno naravo.  
 

 
 

 

Slika 90: Pomembnost posameznih vidikov v Gorenjskem LUO 
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7. CILJI IN USMERITVE 

7.1 Strateški cilji in prednostne naloge upravljanja divjadi ter 
njenega življenjskega okolja 

7.1.1 Strateški cilji 

 
 Ohranjanje vitalnih populacij divjadi vseh avtohtonih vrst in drugih prostoživečih 

živali ter njihovih habitatov. V ravninskem delu poudarek na povečanju številčnosti 
in vitalnosti populacij male poljske divjadi (poljski zajec, poljske kure). Ohranitev 
kolonije alpskega kozoroga v Kamniško Savinjskih Alpah. Zagotavljanje 
prehranskega vira za velike zveri (navadni jelen, srna, gams, muflon) na območju 
stalne prisotnosti volka in risa. 
 

 Sooblikovanje življenjskega prostora divjadi in drugih prostoživečih živalskih in 
rastlinskih vrst. Poseben poudarek ohranjanju habitatov male poljske divjadi v 
ravninskem delu LUO. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin v sredogorju in 
gorskem svetu Karavank in Kamniško Savinjskih Alp ter Jelovice z obrobjem. 

 
 Optimalna trajnostna raba vrst divjadi z lovom. Z vidika upravljavcev lovišč so zlasti 

pomembne/interesantne srnjad, navadna jelenjad, gams, divji prašič 
 

 Zmanjševanje ali preprečevanje nastajanja neželenih vplivov v okolju: 
o zmanjševanje škod na kmetijskih površinah od sive vrane v Severnem delu 

Ljubljanske kotline (območje med Kranjem, Domžalami in Ljubljano), od 
prašiča pa na kmetijskih površinah v večjem delu območja. 

o zmanjševanje vpliva rastlinojedov na območjih kjer je ogroženo naravno 
pomlajevanje (navadni jelen), predvsem v osrednjem delu Karavank in 
Kamniško Savinjskih Alp, ter južnem delu Jelovice. 

 
 Omejevanje prostorske razširjenosti in številčnosti invazivnih ter drugih tujerodnih 

vrst (zlasti nutrije). 
 

7.1.2 Prednostne naloge 

 
V tem desetletju bi projektno želeli reševati sledeče prednostne naloge, ki so pomembne 
za upravljanje s populacijami rastlinojede parkljaste in male poljske divjadi v prostoru 
Gorenjskega LUO: 
 

 Razvoj metode poškodovanosti gozdnega mladja od rastlinojede parkljaste divjadi 
v smeri določitve kritičnih stopenj poškodovanosti. 

 

 Uvedba metode spremljanja ogroženosti gozdnogojitvenih ciljev zaradi objedanja 
gozdnega mladja od rastlinojede parkljaste divjadi. 
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 Uvedba metode neposrednega ugotavljanja številčnosti in sestave populacij 
parkljaste divjadi s pomočjo fotopasti (kamerami) ob sodelovanju z upravljavci lovišč 
in LPN in uvedba metode štetja kupčkov iztrebkov. 

 

 Prijava in izvedba projekta/raziskave z namenom preprečevanja izumrtja in 

dolgoročne ohranitve alpskega kozoroga v Sloveniji. Reševanje problematike 

slabšanja viabilnosti populacije (kolonije) alpskega kozoroga v Kamniško Savinjskih 

Alpah (doseljevanje osebkov, vzpostavljanje novih kolonij, vzpostavljanje 

povezljivosti z drugimi kolonijami). Ureditev/sprememba statusa vrste alpski 

kozorog iz tujerodne v domorodno vrsto. 

 

 Izboljšanje habitatov male poljske divjadi v ravninskem delu Severnega dela 
Ljubljanske kotline (območje med Kranjem, Domžalami in Ljubljano). 
 

 Določitev režimov rabe prostora  in nadzora nad izvajanjem režimov na območjih 
določenih kot mirne cone. 
 

 Optimizacija nabora ukrepov v okviru gojenja gozdov za zmanjšanje objedenosti 
gozdnega mladja. Na območjih, kjer je oteženo pomlajevanje zaradi vpliva divjadi, 
je potrebno poleg lovsko upravljavskih ukrepov oblikovati nabor ukrepov za 
izboljšanje stanja mladja v okviru gojenja gozdov. 
 

 Natančnejša opredelitev in popis rukališč ter drugih območij pomembnih za divjad 
(gnezdišča, brlogi, mirne cone, ekocelice) v LUO. 
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7.2 Cilji in usmeritve za posamezne vrste divjadi 

Pri postavitvi ciljev in usmeritev za divjad posameznih vrst se upoštevajo usmeritve iz 

Naravovarstvenih smernic, ki so priložene dolgoročnemu načrtu (priloga 1). Nekatere 

splošne usmeritve, ki jih ni smiselno obravnavati pri divjadi posameznih vrst navajamo v 

nadaljevanju tega poglavja. Konkretne usmeritve iz naravovarstvenih smernic so navedene 

tudi pri poglavjih o divjadi posameznih vrst oziroma pri delih v okolju.  

 

Na nekaterih naravovarstveno pomembnih območjih so navedene omejitve lova in omejitve 

naseljevanja živali tujerodnih vrst. 

 

Na nekaterih naravovarstveno pomembnih območjih (habitati divjega petelina) je 
upravljanje z divjadjo treba načrtovati tako, da se številčnost velike rastlinojede divjadi 
vzdržuje na ravni, ki omogoča ustrezno razrast zeliščnega sloja ter sloja jagodičja.  
 
Na nekaterih naravovarstveno pomembnih območjih (Natura 2000) naj se zagotovi naravno 
usklajena gostota parkljaste divjadi, ki omogoča naravno pomlajevanje rastišču primernih 
vrst. 
 
V habitatih gozdnih kur naj se ne izvaja brakad in pogonov ali uporablja goničev in brakov 
za pregon divjadi v prvi polovici leta (od 1.1. do 30.6.). 
 
Pri upravljanju z divjadjo se na nekaterih naravovarstveno pomembnih območjih upoštevajo 
vse usmeritve, ki so navedene v Strategijah ter Akcijskih načrtih upravljanja z velikimi 
zvermi v Sloveniji.   
 
Pri načrtovanju višine odvzema divjadi naj se v nekaterih naravovarstvenih območjih 
upošteva prehranske potrebe velikih zveri.   
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7.2.1 Evropska srna 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 
Ohranjanje številčnosti. Srnjad naj bo v LUO prisotna v celotnem arealu, v vseh njej 
primernih habitatih. Na ravni celotnega LUO je cilj ohraniti številčnost na sedanji ravni. V 
višjih predelih (sredogorski in gorski svet) Karavank in Kamniško Savinjskih Alp ter na 
območju Jelovice (tudi v okoljih s prisotnim volkom in risom) je cilj nekoliko večja številnost 
srnjadi.   
 
Vzdrževati (ohraniti) sedanjo spolno in starostno sestavo populacije. 
 
Ohranjati in povečevati obseg pomembnih sestavnih delov habitatov srnjadi kot so: 
 
- Povečevati deleže mladih razvojnih faz gozda (zgodnjih sukcesijskih stadijev) 

(uravnoteženo gospodarjenje z gozdovi, zagotavljanje ustreznega razmerja razvojnih 
faz) predvsem v sredogorju in gorskem svetu Karavank, Kamniško Savinjskih Alp in 
Jelovice z obrobjem.  

- Ohranjati dolžino gozdnega roba in prepletenost gozdnih in kmetijskih površin v 
celotnem LUO. 

- Ohranjati travnike in pašnike v celotnem LUO s poudarkom v sredogorju in gorskem 
svetu Karavank, Kamniško Savinjskih Alp, Jelovice z obrobjem, zgornjega dela Selške 
doline in v nekaterih obsežnejših gozdnatih predelih Poljanske doline in Dolomitov. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Ohranjanje višine odvzema. Ohraniti sedanjo višino in prostorsko razporeditev odvzema 
srnjadi v LUO. 
 
Starostno-spolni razredi 

S pričujočimi smernicami pri evropski srni (dalje: srnjad) za potrebe načrtovanja pri moškem 
spolu združujemo starostna razreda mladiči in lanščaki v enoten razred, pri ženskem spolu 
pa mladice in srne 2+ (dalje: srne) v enoten razred. Taka združitev je smiselna tako zaradi 
iste/podobne biološke/razmnoževalne vloge mladičev in lanščakov oz. mladic in srn, kakor 
tudi zaradi poenostavitve ter večje prožnosti pri načrtovanju upravljanja srnjadi oz. pri 
realizaciji načrtovanega odvzema. 

Preglednica 10: Starostno-spolni razredi pri srni 

razred po Pravilniku združen razred 

moški spol 

mladiči 
mladiči M in lanščaki 

lanščaki 

srnjaki 2+ srnjaki 2+ 

ženski spol 

mladiči mladiči Ž 

mladice 
mladice in srne 2+ 

srne 2+ 
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Ne glede na enoten/združen razred mladiči M in lanščaki oz. mladice in srne se ob 
kategorizaciji ločeno evidentira mladiče, enoletne živali in osebke starosti 2+ obeh spolov. 
 
Struktura odvzema po starostno-spolnih razredih  

Struktura načrtovanega odvzema je prikazana v spodnji preglednici. Minimalni intervali 

vrednosti deležev v posameznih starostno-spolnih razredih dopuščajo možnost usmerjanja 

populacije proti želeni starostno-spolni strukturi. V primeru zaznavanja (na podlagi 

preteklega odvzema) izrazito porušene strukture populacije lahko struktura odvzema 

odstopa od predpisane, vendar le na ravni posameznih načrtovalskih enot (znotraj LUO) ali 

lovišč. 

Preglednica 11: Delež (%) starostno-spolnih razredov v odvzemu 

moški spol  

mladiči M in lanščaki 25-30 

srnjaki 2+ 20-25 

ženski spol  

mladiči Ž 15-20 

mladice in srne 2+ 30-35 

 

Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema  

Preglednica 12: Dopustna odstopanja (%) od načrtovanega števila v posameznem 
razredu in skupno 

moški spol  

mladiči M in lanščaki ±20 

srnjaki 2+ ±20 

ženski spol  

mladiči Ž ±20 

mladice in srne 2+ ±20 

SKUPAJ ±20 

 

V primeru, da dopustno odstopanje -20 % od načrtovane skupne višine odvzema pomeni 

manj kot 10 osebkov, dopustno odstopanje navzdol znaša 10 osebkov. V primeru, da 

dopustno odstopanje -20 % od načrtovane višine odvzema posameznega starostno-

spolnega razreda pomeni manj kot 3 osebke, dopustno odstopanje navzdol za posamezen 

starostno-spolni razred znaša 3 osebke. 

Vezava odstrela srn in mladic na odstrel srnjakov 2+ 
 
Zaradi zagotavljanja ustreznega spolnega razmerja pri odrasli/reproduktivni srnjadi mora v 
posameznem lovišču, kjer načrtovani odvzem znaša enako ali več kot 1 osebek/100 ha/leto, 
višina odstrela srn in mladic (združen razred) znašati vsaj 120 % višine odstrela srnjakov 
2+. V loviščih, kjer načrtovani odvzem znaša manj kot 1 osebek/100 ha/leto, te vezave ni. 
V primeru, da bi zagotavljanje predpisane višine vezave pomenilo preseganje dopustnih 
odstopanj odvzema srn in mladic, navedene vezave ni potrebno dosegati (dopustna 
odstopanja so nadrejeno pravilo). 
 
Prilagoditve upravljanja srnjadi na območjih redne prisotnosti volka/risa/šakala se 
nanašajo na: (i) načrtovano višino odvzema, (ii) dopustna odstopanja realizacije odvzema 
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v posameznih starostno-spolnih razredih in skupno, (iii) vezavo odstrela srn in mladic na 
odstrel srnjakov 2+. 
Glede višine načrtovanega odvzema velja le splošno načelo, da se ob ugotovljenih izrazitih 

vplivih velikih zveri, ki imajo za posledico padajoč trend številčnosti srnjadi (in to ni skladno 

s ciljem upravljanja), lahko znižuje načrtovana višina odvzema. V primeru ocene, da je 

populacija srnjadi lokalno ogrožena, je možno celo, da se odvzema srnjadi ne načrtuje 

(načrtuje se odvzem 0). 

Način prilagoditve dopustnih odstopanj realizacije odvzema in vezave odstrela srn in mladic 

na odstrel srnjakov 2+ se razlikuje glede na gostoto srnjadi oz. načrtovano višino odvzema 

srnjadi. Tako ločimo tri območja prilagoditev: 

1. Območja lovišč z zelo nizkim odvzemom (načrtovan povprečni letni odvzem do 1 

osebek na 100 ha lovne površine); 

2. Območja lovišč z zmerno nizkim odvzemom (načrtovan povprečni letni odvzem nad 

1 do 2 osebka na 100 ha lovne površine); 

3. Območja lovišč z višjim odvzemom (načrtovan povprečni letni odvzem nad 2 osebka 

na 100 ha lovne površine). 

Lovišča z načrtovanim povprečnim letnim odvzemom do 1 osebek na 100 ha lovne 

površine: 

- Dopustna odstopanja realizacije odvzema za vse razrede in skupaj znašajo -100 % 

in +20 %. 

- Vezava odstrela srn in mladic z odstrelom srnjakov 2+ se na teh območjih ukine. 

Lovišča z načrtovanim povprečnim letnim odvzemom nad 1 do 2 osebka na 100 ha lovne 

površine: 

- Dopustna odstopanja realizacije odvzema za vse razrede in skupaj znašajo -40 % 

in +20 %. 

- Vezava: višina odstrela srn in mladic znaša vsaj 60 % višine odstrela srnjakov 2+. 

Lovišča z načrtovanim povprečnim letnim odvzemom nad 2 osebka na 100 ha lovne 

površine: 

- Na teh območjih se kljub redni prisotnosti volka/risa/šakala upravljanje srnjadi 

načrtuje isto kot na območjih brez redne prisotnosti volka/risa/šakala. 

 
Druge usmeritve 
 
Poleg rednega spremljanja z opazovanji naj upravljavci lovišč in LPN, v kolikor je le mogoče, 
spremljajo tudi zdravstveno stanje in ugotavljajo vzroke pogina srnjadi. Pomembno je tudi 
ugotavljanje medsebojnih vplivov z divjadjo ostalih vrst.  
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7.2.2 Navadni jelen 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Zmanjšanje številčnosti v Zahodnih Karavankah, Vzhodnih Karavankah in 

Kamniško Savinjskih Alpah ter na Jelovici z obrobjem. 

- Vzdrževanje trenutne spolne in starostne strukture. 

- Zadrževanje ali preprečevanje širjenja populacije v Poljansko dolino in Polhograjske 

dolomite ter v ravninski del Severnega dela Ljubljanske kotline. 

- Cilji vezani na okolje jelenjadi: 

o Povečevati deleže mladih razvojnih faz gozda (zgodnjih sukcesijskih 
stadijev) (uravnoteženo gospodarjenje z gozdovi, zagotavljanje ustreznega 
razmerja razvojnih faz) predvsem v sredogorju in gorskem svetu Karavank, 
Kamniško Savinjskih Alp in Jelovice z obrobjem.  

o Ohranjati travnike in pašnike v celotnem LUO s poudarkom v sredogorju in 
gorskem svetu Karavank, Kamniško Savinjskih Alp, Jelovice z obrobjem in 
zgornjega dela Selške doline. 

o Zmanjševanje obsega zimskega krmljenja, reguliranje lokacij zimskih 
krmišč. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Ohranjanje sedanje (načrt 2021-2022) višine odvzema v prvih štirih letih veljavnosti 10-
letnega načrta (do 2023-2024) v vseh treh subpopulacijah jelenjadi (Zahodne Karavanke, 
Vzhodne Karavanke in Kamniško Savinjske Alpe, Jelovica z obrobjem. Nato preverjanje in 
določanje višine načrtovanega odvzema na osnovi rezultatov analiz kazalnikov stanja 
populacije in njenega okolja. 
 
Conacija prostora 

Za potrebe upravljanja jelenjadi in optimalno doseganje upravljavskih ciljev prostor (lovišča) 

uvrščamo v tri kategorije:  

1. osrednje območje populacije jelenjadi, 
2. robno območje populacije jelenjadi, 
3. območje neželene prisotnosti jelenjadi. 

 
Osrednje območje populacije jelenjadi obsega lovišča, kjer je (skoraj) v celoti primeren 

habitat za jelenjad, vrsta lovišče poseljuje v (relativno) večjih gostotah, populacija pa ima 

izgrajeno starostno-spolno strukturo. Medletna in medsezonska variabilnost gostote 

jelenjadi v teh loviščih je razmeroma majhna. V tem območju je mogoče trajnostno 

upravljanje z jelenjadjo skladno s kazalniki stanja populacije in uspešnosti upravljanja ter 

skladno z usmeritvami za posamezne deleže starostno-spolnih razredov v načrtovanem 

odvzemu (glej preglednico 5). 

Robno območje populacije jelenjadi obsega lovišča, v katerih je habitat manj primeren za 

jelenjad oz. je primeren le v delu lovišča. Za lovišča robnega dela je značilna manjša gostota 

jelenjadi, poselitev le dela lovišča in/ali večja medletna oz. medsezonska nihanja v gostoti 

jelenjadi. Robno območje ni v celoti namenjeno trajni poselitvi z jelenjadjo, dopušča pa 

delno poseljenost oz. poseljenost v določenih obdobjih leta. Zaradi manj primernih oz. 
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neprimernih habitatov poselitev določenih delov lovišča z jelenjadjo ni zaželena. Poleg tega 

predstavlja robno območje tudi območje, ki preprečuje nadaljnje prostorsko širjenje 

jelenjadi. Za lovišča robnega območja velja poenostavljeni model upravljanja. Odvzem se 

načrtuje skupno za več lovišč na ravni načrtovalske enote in ne po posameznih loviščih. 

Lovišča robnega območja lahko lovijo jelenjad številčno neomejeno in v določenem 

razmerju vso jelenjad, ki jo je mogoče odstreliti. Pri tem je odstrel telet, junic, lanščakov in 

košut 2+ (dalje košute) neomejen. Odstrel jelena 2+ je možen ob predhodnem odstrelu 1-3 

osebkov mulaste jelenjadi (telet, junic, košut; odvisno od gostote populacije, spolnega 

razmerja v populaciji in ciljev upravljanja), med katerimi mora biti najmanj ena junica ali 

košuta. 

Območje neželene prisotnosti jelenjadi obsega lovišča z izrazito kmetijsko in/ali urbano 

krajino. To je hkrati območje, kjer jelenjad ni prisotna, ali pa je prisotna le občasno oz. v 

zelo nizkih gostotah. Upravljavski cilj v tem območju pa je v vsakem primeru odsotnost 

jelenjadi. Odstrel telet, junic, lanščakov in košut je neomejen. Odstrel jelena 2+ je možen 

ob predhodnem odstrelu 1-3 osebkov mulaste jelenjadi (telet, junic, košut), od tega vsaj ene 

junice ali košute. Izjema so lovišča, kjer se jelenjad pojavlja na novo. V teh loviščih je 

odvzem jelenjadi vseh starostno-spolnih razredov neomejen do odstrela 5 jelenov 2+ v 

zadnjem 10-letnem obdobju, nato se uvede zgoraj naveden sistem upravljanja. 

Uvrstitev lovišč v osrednje, robno in območje neželene prisotnosti jelenjadi se izvede v 

dvoletnih načrtih LUO in torej velja dve leti. 

Starostno-spolni razredi 

Preglednica 13: Starostno-spolni razredi pri navadnem jelenu 

razred po Pravilniku  združen razred 

moški spol 

teleta teleta M+Ž 

lanščaki lanščaki 

jeleni 2-4 jeleni 2-4 

jeleni 5-9 
jeleni 5+ 

jeleni 10+ 

ženski spol 

teleta teleta M+Ž 

junice junice 

košute 2+ košute 2+ 

 

V primeru cilja zniževanja številčnosti in preprečevanja širjenja jelenjadi je možno 

združevanje jelenov v enoten razred 2+. Ne glede na združen razred telet obeh spolov se 

ob odvzemu ugotavlja in evidentira tudi spol telet. 

Struktura odvzema po starostno-spolnih razredih  

Odvzem v prikazani strukturi se načrtuje na ravni LUO in na ravni lovišč osrednjega območja 

populacije jelenjadi. 
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Preglednica 14: Delež (%) starostno-spolnih razredov v odvzemu 

starostni razred moški spol ženski spol 

0+ 30-40 

1+ 5-15 min 10 

2-4 10-20 
20-30 

5+ max 10 

 

V primerih načrtnega zmanjševanja številčnosti jelenjadi in/ali spolnega razmerja ki je v 
(sub)populaciji močneje v korist košut naj se načrtovani delež košut v odvzemu približuje 
30 %, obenem pa naj se zmanjša delež telet in jelenov 2+ v odvzemu. 
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema  

Preglednica 15: Dopustna odstopanja (%) od načrtovanega števila v posameznem 
razredu in skupno 

starostni razred moški spol ženski spol 

0+ ±15 

1+ -20, +30* -20, +30 

2-4 -100, +10 
±15 

5+ -100, +10 

SKUPAJ ±15 

*Zgornja meja dopustnega odstopanja je v primeru podaljšane lovne dobe na enoletno jelenjad v posameznem 

lovišču lahko tudi nad 30 %. 

 

V primeru, da dopustno odstopanje -15 % od načrtovane skupne višine odvzema pomeni 
manj kot 3 osebke, dopustno odstopanje navzdol znaša 3 osebke. V primeru, da dopustno 
odstopanje -20 % od načrtovane višine odvzema lanščakov ali odvzema junic oz. -15 % od 
načrtovane višine odvzema telet  ali odvzema košut pomeni manj kot 1 osebek, dopustno 
odstopanje navzdol za navedene starostno-spolne razrede znaša 1 osebek. 
 
Prilagoditve upravljanja jelenjadi na območjih redne prisotnosti volka se nanašajo na: 

(i) načrtovan delež košut 2+ v odvzemu, (ii) upoštevanje jelenov 5+ pri realizaciji odvzema 

in sicer na način: 

- Načrtovani odvzem košut predstavlja največ 25 % vsega načrtovanega odvzema 

jelenjadi. 

- Uplenitev jelena 5+ s strani volka ne vpliva na možnost odstrela jelena. To pomeni, 

da se dopustno odstopanje realizacije razreda jelenov 5+ dvigne za toliko kot znaša 

število evidentiranih izgub po volku v tem razredu. 

 
Druge usmeritve 
 
V dvoletnih načrtih se lahko predpiše stimulativno naravnane ukrepe za čim boljše 
doseganje načrtovanega odvzema jelenjadi in s tem zmanjševanje njene številčnosti ter 
preprečevanje njenega širjenja. 
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Kakršno koli omejevanje odstrela mulaste jelenjadi (teleta, junice, košute) v robnem 
območju in območju neželene prisotnosti jelenjadi šteje za kršitev načrta. 

7.2.3 Damjak 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Popolna izločitev osebkov, ki izvirajo iz obor. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Odstreliti je treba vse opažene osebke damjaka v prosti naravi lovsko upravljavskega 
območja v okviru veljavne lovne dobe. Izven lovne dobe se za opažene živali lahko pridobi 
izredno dovoljenje  IRSKGLR ali MKGP. 
 
V primeru pobega divjadi iz obore mora lastnik oziroma imetnik obore takoj obvestiti ZGS, 
lovsko inšpekcijo in upravljavce lovišč in lovišč s posebnim namenom. Lastnik oziroma 
imetnik obore mora pobeglo divjad ujeti v osmih dneh od dneva, ko je bil pobeg ugotovljen, 
sicer se pobegla divjad šteje za prostoživečo divjad. O nadaljnjem ravnanju s pobeglo 
divjadjo odloča ZGS v skladu s strokovnimi usmeritvami iz načrtov lovsko upravljavskih 
območij in v dogovoru z upravljavci ter lovsko inšpekcijo. 
 
Za morebitno nastalo škodo pobeglih živali odgovarja lastnik. 
 
Druge usmeritve 
 
Upravljavci lovišč in LPN naj aktivno spremljajo morebitno prisotnost damjakov v lovišču. 
 
Kakršnekoli interne omejitve odstrela damjakov posameznih upravljavcev lovišč niso 
dovoljene in štejejo za kršitev načrta. 
 

- Omejitve naseljevanja živali tujerodnih vrst na nekaterih naravovarstveno 

pomembnih območjih so opredeljene v naravovarstvenih smernicah dolgoročnega 

načrta (priloga 1). 

 

Velikost obstoječih populacij alohotnih vrst divjadi (muflon, damjak, pižmovka, nutrija) naj 
se na območjih Natura 2000 zmanjšuje oziroma vzdržuje na taki ravni, da le te ne vplivajo 
na ugodno stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst. Dolgoročno se alohtone vrste 
divjadi odstrani iz narave, prioritetno na območjih, kjer je zaznan njihov največji vpliv na 
pomlajevanje gozda in gozdnih habitatnih tipov (priloga 1). 
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7.2.4 Gams 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti na celotnem območju razširjenosti gamsa v LUO. 

- Ohranjanje trenutne spolne in starostne strukture v vseh subpopulacijah (ekoloških 

enotah) gamsa v LUO. 

- Različni cilji vezani na okolje gamsa  

o Povečevati deleže mladih razvojnih faz gozda (zgodnjih sukcesijskih 
stadijev) (uravnoteženo gospodarjenje z gozdovi, zagotavljanje ustreznega 
razmerja razvojnih faz) predvsem v sredogorju in gorskem svetu Karavank, 
Kamniško Savinjskih Alp in Jelovice z obrobjem.  

o Ohranjati travnike in pašnike v celotnem LUO s poudarkom v sredogorju in 
gorskem svetu Karavank, Kamniško Savinjskih Alp, Jelovice z obrobjem, 
zgornjega dela Selške doline in sredogorja Poljanske doline. 

- Vzpostavitev mirnih con, določitev režimov rabe prostora  in nadzora nad izvajanjem 

režimov.  

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Ohraniti sedanjo višino in prostorsko razporeditev odvzema gamsov v LUO 
 
Starostno-spolni razredi 

Za potrebe lovsko upravljavskega načrtovanja  pri obeh spolih osebke starosti 0+, 1+ in 2+ 

združujemo v razred mladih (mladi kozli, mlade koze) in osebke dosedanjih razredov 3- do 

7-letni (pri kozah 3- do 10-letni) in 8+ letni (pri kozah 11+ letne) v enoten razred starejših 

(starejši kozli, starejše koze) 

Preglednica 16: Starostno-spolni razredi pri gamsu 

razred po Pravilniku  združen razred 

moški spol 

kozliči 
mladi kozli 
(0+,1+, 2+) 

kozli 1-letni 

kozli 2-letni 

kozli 3- do 7-letni starejši kozli 
(3- in večletni) kozli 8- in večletni 

ženski spol 

kozice 
mlade koze 
(0+,1+, 2+) 

koze 1-letne 

koze 2-letne 

koze 3- do 10-letne starejše koze 
(3- in večletne) koze 11- in večletne 

 

Struktura odvzema po starostno-spolnih razredih  

Ločujemo strukturo za velike populacije in manjše populacije oz. skupine gamsov. Pri 
manjših populacijah oz. skupinah manj (primerjalno z velikimi populacijami) posegamo med 
starejše (reproduktivne) živali. 
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Za lovišča z izjemno prisotnostjo gamsov, kjer se pojavljajo neželeni vplivi (ovirano 
pomlajevanje gozda) se lahko dovoljuje neomejen odvzem gamsov ne glede na starost in 
spol, vendar v tekočem letu do največ enega kozla iz razreda starejših. 

Preglednica 17: Delež (%) starostno-spolnih razredov v odvzemu 

starostni razred M (kozli) Ž (koze) 

mladi 25-30 (30-35*) 25-30 (30-35*) 

starejši 20-25 (15-20*) 20-25 (15-20*) 

skupaj 50 50 

* struktura odvzema za manjše populacije/skupine gamsov 

Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Dopustno odstopanje pri realizaciji skupnega odvzema znaša ±20 %. Dopustno odstopanje 
(v obe smeri) je lahko tudi večje ob pojavu gamsjih bolezni (slepota, garjavost, 
bradavičavost) in z njimi povezane dinamike številčnosti gamsa. Odvzem v razredu 
starejših pri vsakem spolu posebej se lahko preseže za 10 %. V primeru, da dopustno 
odstopanje -20 % od načrtovane skupne višine odvzema pomeni manj kot 3 osebke, 
dopustno odstopanje navzdol znaša 3 osebke. V primeru, da dopustno odstopanje +20 % 
od načrtovane skupne višine odvzema pomeni manj kot 1 osebek, dopustno odstopanje 
navzgor znaša 1 osebek. V primeru, da dopustno odstopanje v razredu starejših +10 % (pri 
vsakem spolu posebej) pomeni manj kot 1 osebek, dopustno odstopanje navzgor znaša 1 
osebek. Neizvršen odvzem v razredu starejših se lahko nadomesti z odvzemom v razredu 
mladih. V primeru da v posameznem spolnem ali starostnem razredu ne bo načrtovanega 
odvzema je v dopustno v teh razredih preseči načrt za 1 osebek. 
 
Prilagoditve upravljanja gamsa na območjih redne prisotnosti volka/risa se nanašajo 

na: (i) načrtovano višino odvzema, (ii) Dopustna odstopanja realizacije odvzema v 

posameznih starostno-spolnih razredih in skupno in sicer na način: 

- Načrtovanje višine odvzema se prilagaja ocenam trendov populacije gamsa. 

- Dopustno odstopanje realizacije skupnega odvzema se navzdol poveča na -30 %. 

 
Druge usmeritve 
 
Dosledno je potrebno izvajati odstrel vseh za garjami obolelih živali. 
 
Poleg rednega spremljanja z opazovanji naj upravljavci lovišč in LPN, v kolikor je le mogoče, 
spremljajo tudi zdravstveno stanje populacije in ugotavljajo tudi vzroke pogina. Še posebno 
pozornost naj namenijo ugotavljanju morebitnega pojavljanja tradicionalnih gamsjih bolezni. 
 
Na nekaterih naravovarstveno pomembnih območjih naj se pri načrtovanju odvzema gamsa 
upošteva tudi prehranske potrebe planinskega orla ter beloglavega jastreba (priloga 1). 
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7.2.5 Alpski kozorog 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Povečanje številčnosti v edini koloniji v Gorenjskem LUO v Kamniško-Savinjskih 

Alpah. 

- Doseljevanje osebkov v kolonijo. 

- Vzpostavitev mirnih con, določitev režimov rabe prostora  in nadzora nad izvajanjem 

režimov.  

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 

Do vzpostavitve ugodnega stanja kolonije je dovoljen le odstrel bolnih ali ostarelih živali, 
katere se opažajo v koloniji in bi sicer poginile v kratkoročnem obdobju. Višina odstrela na 
letni ravni naj ne presega dveh živali. 
 
Splošne usmeritve za odvzem 
 
Upravljanje s populacijo kozoroga v Sloveniji je zaradi njegove ogroženosti izrazito 

ohranitveno. Višino odvzema praviloma ne načrtujemo s pomočjo kontrolne metode, niti s 

pomočjo klasične metode (poznavanje številčnosti in prirastka). Z odstrelom praviloma 

posegamo samo med stare oziroma prestarele kozle in koze, med bolne osebke (sanitarni 

odstrel) in telesno ter trofejno podpovprečne osebke vseh starostnih razredov. Srednji 

starostni razred moramo kar v največji meri varovati. Višina odstrela praviloma ni višja od 

polovice ocenjenega letnega prirastka. Načrtovane višine odvzema ni treba dosegati, razen 

z odstrelom osebkov, ki so nosilci prenosljivih bolezni. Načrta odvzema se ne sme 

presegati. 

Starostni in spolni razredi 
Za potrebe lovsko upravljavskega načrtovanja združujemo pri obeh spolih osebke starosti 
0+ in 1+ v razred mladih (mladi samci, mlade samice), pri kozlih pa združujemo  razreda 2-
9 letnih in 10+ letnih kozlov v enoten razred kozli 

Preglednica 18: Starostni in spolni razredi pri kozorogu 

razred po Pravilniku  združen razred 

moški spol 

mladiči moškega spola 
mladi samci (0+,1+) 

kozli 1-letni 

kozli 2- do 9-letni 
kozli (2- in večletni) 

kozli 10- in večletni 

ženski spol 

mladiči ženskega spola 
mlade samice (0+,1+) 

koze 1-letne 

koze 2- in večletne koze (2- in večletne) 
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Ostalo 
 
Usmeritve za doseljevanje osebkov 
 
Eden izmed kratkoročno nujnih ukrepov za dolgoročno ohranitev kozoroga v Sloveniji je 
doselitev osebkov. Ukrep je nujen predvsem v izolirani koloniji v Kamniško-Savinjskih 
Alpah, ki ji grozi izumrtje. Eden izmed pogojev za doselitev osebkov (na območje Nature 
2000) je sprememba statusa vrste pri nas iz tujerodne v domorodno vrsto (Alpbionet2030, 
2017). Predpogoj za izvedbo doselitve je tudi priprava strokovnih podlag, ki bodo 
natančneje opredelile pogoje in potek doselitve. Za zagotavljanje dolgoročne ohranitve 
populacije kozoroga v Sloveniji je potrebna izvedba raziskave, ki bo podrobneje preučila 
vzroke težav populacije in predlagala še ostale ukrepe (poleg doselitve osebkov) v 
populaciji. 
 
Druge usmeritve 
 
Poleg rednega spremljanja z opazovanji naj upravljavec LPN Kozorog Kamnik, v kolikor je 
le mogoče, spremlja tudi zdravstveno stanje kolonije in ugotavlja vzroke pogina. Še 
posebno pozornost naj nameni ugotavljanju morebitnega pojavljanja (gamsjih) garij. 
 
Omejitve naseljevanja živali tujerodnih vrst na nekaterih naravovarstveno pomembnih 

območjih so opredeljene v naravovarstvenih smernicah dolgoročnega načrta (priloga 1). 

 

Na nekaterih naravovarstveno pomembnih območjih naj se pri načrtovanju odvzema 
alpskega kozoroga upošteva tudi prehranske potrebe planinskega orla ter beloglavega 
jastreba (priloga 1). 
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7.2.6 Muflon 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti - ohraniti izoblikovane kolonije. 

- Različni cilji vezani na okolje muflona 

o Povečevati deleže mladih razvojnih faz gozda (zgodnjih sukcesijskih 
stadijev) (uravnoteženo gospodarjenje z gozdovi, zagotavljanje ustreznega 
razmerja razvojnih faz) predvsem v sredogorju in gorskem svetu Karavank, 
Kamniško Savinjskih Alp in Jelovice z obrobjem.  

o Ohranjati travnike in pašnike v celotnem LUO s poudarkom v sredogorju in 
gorskem svetu Karavank, Kamniško Savinjskih Alp, Jelovice z obrobjem in 
zgornjega dela Selške doline. 

o Urejanje zimskega krmljenja vključno z izborom najprimernejših lokacij 
zimskih krmišč. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Ohranjanje sedanje (načrt 2021-2022) višine odvzema v prvih štirih letih veljavnosti 10-
letnega načrta (do 2023-2024) v obeh skupinah kolonij (Karavanke in Kamniško Savinjske 
Alpe, Jelovica z obrobjem). Nato preverjanje in določanje višine načrtovanega odvzema na 
osnovi rezultatov analiz kazalnikov stanja populacije in njenega okolja. 
 
Starostno-spolni razredi 
 
S pričujočimi smernicami poenostavljamo (združujemo) starostne razrede muflonov za 

potrebe lovsko upravljavskega načrtovanja. Pri obeh spolih osebke starosti 0+ in 1+ 

združujemo v razred mladih (mladi samci, mlade samice); pri ovnih združujemo tudi razreda 

2-6 letnih in 7+ letnih ovnov v enoten razred ovni (preglednica 11). 

Preglednica 19: Starostni in spolni razredi pri muflonu 

razred po Pravilniku  združen razred 

moški spol 

jagnjeta moškega spola 
mladi samci (0+,1+) 

ovni 1-letni 

ovni 2- do 6-letni 
ovni (2- in večletni) 

ovni 7- in večletni 

ženski spol 

jagnjeta ženskega spola 
mlade samice (0+,1+) 

ovce 1-letne 

ovce 2- in večletne ovce (2- in večletne) 

 

Struktura odvzema po starostno-spolnih razredih  

Preglednica 20: Delež (%) starostno-spolnih razredov v odvzemu 

starostni razred M (ovni) Ž (ovce) 

mladi 25-30 25-30 

2- in večletni 20-25 20-25 

SKUPAJ 50 50 
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Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Dopustno odstopanje pri realizaciji skupnega odvzema znaša ±20 %. Dopustno odstopanje 

(navzgor in navzdol) je lahko ob pojavu bolezni tudi večje. Odvzem v razredu starejših  

(ovni, ovce) pri vsakem spolu posebej se lahko preseže za 10 %. V primeru, da dopustno 

odstopanje -20 % od načrtovane skupne višine odvzema pomeni manj kot 3 osebke, 

dopustno odstopanje navzdol znaša 3 osebke. V primeru, da dopustno odstopanje +20 % 

od načrtovane skupne višine odvzema pomeni manj kot 1 osebek, dopustno odstopanje 

navzgor znaša 1 osebek. V primeru, da dopustno odstopanje v razredu starejših +10 % (pri 

vsakem spolu posebej) pomeni manj kot 1 osebek, dopustno odstopanje navzgor znaša 1 

osebek. Neizvršen odvzem v razredu starejših se lahko nadomesti z odvzemom v razredu 

mladih. V primeru da v posameznem spolnem ali starostnem razredu ne bo načrtovanega 

odvzema, je v dopustno v teh razredih preseči načrt za 1 osebek. 

Vpliv volka in risa na muflona je nepredvidljiv, lahko je tudi zelo velik in pomeni celo 

iztrebitev posameznih kolonij muflonov. Na območjih redne pristnosti volka/risa zato 

upravljanje muflona načrtujemo maksimalno sproščeno: 

- Dopustna odstopanja realizacije odvzema za vse razrede in skupno so -100 % in 

+100%, ob pogoju, da to ni v izrazitem nasprotju z drugimi lokalnimi cilji upravljanja 

muflona (npr. cilj popolna iztrebitev muflona). 

Druge usmeritve 
 
Doselitev osebkov na območjih kolonij (cilj je trajnostna raba vrste z lovom ob predhodni 
presoji tveganja za naravo in ob pogoju, da je genetska siromašnost prepoznana kot kritična 
grožnja koloniji. Ukrep ni možen na območjih Natura 2000). 
 
Glede na določila Zakona o divjadi in lovstvu ( U.l. RS št. 16/04, 120/06) je doseljevanje 
muflonov mogoče v skladu s predpisi s področja veterinarstva in ohranjanja narave in 
načrtovanjem doselitve v letnem načrtu lovišča. Ob morebitnem naseljevanju naj se 
upošteva določila Zakona o ohranjanju narave (U.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03, 
41/04, 96/04) in sicer 17. in 18. člen. 

 
Novih živali (muflona) naj se ne doseljuje na območja habitatnih tipov.  
 
Poleg rednega spremljanja z opazovanji naj upravljavci lovišč in LPN, v kolikor je le mogoče, 
ugotavljajo tudi vzroke morebitnega pogina. Pomembno je tudi ugotavljanje medsebojnih 
vplivov z divjadjo ostalih vrst.   
 
Omejitve naseljevanja živali tujerodnih vrst na nekaterih naravovarstveno pomembnih 

območjih so opredeljene v naravovarstvenih smernicah dolgoročnega načrta (priloga 1). 

 
Velikost obstoječih populacij alohotnih vrst divjadi (muflon, damjak, pižmovka, nutrija) naj 
se na območjih Natura 2000 zmanjšuje oziroma vzdržuje na taki ravni, da le te ne vplivajo 
na ugodno stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst. Dolgoročno se alohtone vrste 
divjadi odstrani iz narave, prioritetno na območjih, kjer je zaznan njihov največji vpliv na 
pomlajevanje gozda in gozdnih habitatnih tipov (priloga 1). 
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7.2.7 Divji prašič 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Zmanjšanje številčnosti.  

- Preprečevanje prostorskega širjenja populacije. 

- Uravnavanje spolne in starostne strukture populacije (predvsem dovolj velik odvzem 

samic). 

- Urejanje privabljalnega krmljenja predvsem v pogledu vrste in količine krme. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Ohranjanje/postopno povečevanje višine odvzema skladno s stanjem populacije in njenim 
vplivom na kmetijske površine. V primeru znatnega znižanja številčnosti populacije (npr. 
zaradi afriške prašičje kuge) se višina in prostorska razporeditev odvzema prilagodi novo 
nastalim razmeram. 
 
Starostni in spolni razredi  
Pri divjem prašiču za potrebe načrtovanja ohranjamo združene starostne razrede kot so 
prikazani v preglednici 

Preglednica 21: Starostni in spolni razredi pri divjem prašiču 

razred po Pravilniku  Združen razred 

moški spol 

mladiči/ozimci 

moški spol + ozimke lanščaki 

merjasci 

ženski spol 

mladiči/ozimke moški spol + ozimke 

lanščakinje 
lanščakinje in svinje 

svinje 

 

Zaradi velike variabilnosti v času poleganja divjih prašičev (prek celega leta) se lahko 

starostna kategorizacija vsake izločene živali opravi glede na določitev dejanske starosti (v 

mesecih) na podlagi pregleda razvojne stopnje in izraščenosti zobovja. Zaradi nezmožnosti 

prepoznavanja dejanske starosti živali, ki so na prehodu v višji starostni razred, pred samim 

odstrelom, se pri opredelitvi starostnega razreda v primeru dvoma presoja v smislu 

določitve nižjega starostnega razreda, in sicer:  

- osebki do ocenjenega 12. meseca starosti se ne glede na datum uplenitve 

kategorizirajo kot ozimci, pri čemer se pri mejnih primerih (ocenjena starost 12-13 

mesecev) logično upošteva tudi datum prehoda 31. 3./1. 4.; 

- osebki z oceno starosti od 13 do 24 mesecev starosti se ne glede na datum uplenitve 

kategorizirajo kot enoletne živali (lanščaki, lanščakinje);  

- osebki z oceno starosti od 24 do 27 mesecev ter uplenjeni do 31. 3. tekočega leta 

se ne glede na dejansko starost ocenijo kot lanščaki/lanščakinje, s čimer se doseže 

primerljiva kategorizacija živali, ki so bile v istem letu poležene v zimskem, oziroma 

spomladanskem času. 
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Struktura odvzema po starostno-spolnih razredih  

Preglednica 22: Delež (%) starostno-spolnih razredov v odvzemu 

starostno-spolni razredi delež (%) 

moški spol + ozimke max 80 

lanščakinje + svinje min 20 

 

V primeru preseganja načrtovanega odvzema (realizacija nad 100 %) mora delež lanščakinj 

in svinj znašati najmanj 20 % načrtovanega (in ne realiziranega) odvzema.  

Za lovišča, ki imajo načrtovan odvzem manjši ali enak 5 osebkov določilo o minimalnem 

deležu lanščakinj in svinj v odvzemu (20 %) ne velja. 

 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Odvzem vseh razredov divjega prašiča količinsko navzgor ni omejen, tako na nivoju LUO 

kot tudi po posameznih loviščih/LPN. Dopustno odstopanje načrtovanega skupnega 

odvzema navzdol znaša -30%.  V primeru, da -30 % pomeni manj kot 5 osebkov, dopustno 

odstopanje navzdol znaša 5 osebkov. 

V kolikor je na ravni LUO ali nižjih načrtovalskih enot (lovsko upravljavski bazeni, skupine 

lovišč) dosežen načrtovan delež odvzema lanščakinj in svinj (min 20 % načrtovanega 

skupnega odvzema), se smatra da je dosežen odvzem lanščakinj in svinj za vsa lovišča na 

ravni LUO oz. posamezne nižje načrtovalske enote. 

Druge usmeritve 
 
V primeru pojava fenotipsko očitnih križancev z domačim prašičem se lahko odstreljuje vse 

starostno-spolne razrede teh (križanih) osebkov brez omejitev, pri čemer se odstrel izven 

lovne dobe obravnava kot izredni odstrel in mora biti izveden skladno z zakonodajo. 

Lovske organizacije z internimi navodili ne smejo omejevati izvajanja načrta odvzema divjih 

prašičev. 

V habitatih divjega petelina se teži k omejevanju številčnosti plenilcev gnezd ter osebkov 
gozdnih kur (divji prašič, jazbec, lisica, kuna belica, kuna zlatica). 
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7.2.8 Evrazijski šakal 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje ugodnega stanja. 

Skladno z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 

habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, kamor je uvrščen šakal smo 

v Sloveniji dolžni vzdrževati ugotovljeno ugodno stanje populacije vrste, kar 

praktično pomeni ohranjanje (leta 2018) ugotovljene številčnosti in območja 

razširjenosti. Ta cilj zasledujemo na ravni LUO v daljšem časovnem obdobju (10 

let), kar pomeni, da so lokalno in v krajšem časovnem obdobju možna odstopanja 

od tega cilja. 

- Zmanjšanje vplivov vrste na druge domorodne živalske vrste (plenske vrste, npr. 

srna). 

- Omejevanje škod na domačih/rejnih živalih. 

- Omejevanje/preprečevanje nadaljnjega naraščanja številčnosti in prostorskega 

širjenja šakala (v povezavi s prejšnjima ciljema). 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Odvzem se načrtuje na ravni LUO oz. na ravni nižjih načrtovalskih enot (in ne na ravni 
posameznih lovišč). Po daljši časovni seriji podatkov spremljanja populacije je v območjih 
stalne prisotnosti vrste možno preiti na način načrtovanja odvzema na ravni lovišč. 
 
Ostalo 
 
Spremljanje populacije 
 
Spremljanje temelji na dveh sklopih: I.) monitoring, vzpostavljen v CRP projektu 

»Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje 

areala vrste Zlati šakal (Canis aureus L.) v Sloveniji« (Potočnik in sod., 2018; dalje CRP 

projekt), II.) kazalniki na osnovi podatkov o odvzemu vrste in njenih vplivih v okolju. 

i) Upravljavci lovišč so dolžni v spletni aplikaciji Lovske zveze Slovenije (dalje: LZS) 

»Monitoring šakala« evidentirati naslednje podatke: 

- lokacije in čas smrti posameznih osebkov, 

- lokacije in čas oglašanja šakalov, 

- lokacije in čas vseh ostalih znakov prisotnosti šakalov. 

ii) Kazalniki na osnovi podatkov o odvzemu vrste in vplivih v okolju: 

- višina realizacije odvzema, 

- hitrost realizacije odvzema, 

- višina in delež izgub v odvzemu 

- obseg škod na domačih/rejnih živalih. 
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Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Načrtovanega odvzema šakala ni treba dosegati, presega se ga lahko do 30 %. Po daljši 

časovni seriji podatkov spremljanja populacije je v območjih stalne prisotnosti vrste možno 

z dvoletnimi načrti uvesti spodnjo mejo dopustnih odstopanj. 

Druge usmeritve 
 
Ob odvzemu se evidentirata spol in ocenjena starost osebkov (mladič oz. do enega leta 
stara žival ali odrasel osebek). 
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7.2.9 Lisica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti populacije na ravni LUO. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
V prvih letih veljavnosti 10-letnega načrta je lahko načrtovani odvzem na ravni dosedanjega, 
v nadaljevanju se prilagaja morebitnim spremembam stanja populacije. 
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 

- Realizirani odvzem lahko presega načrtovanega do 100 %. 

- Dopustno odstopanje navzdol je -30 %. 

- Ne glede na navedeno je pri lisici minimalno dopustno odstopanje navzdol -3 

osebke. 

Druge usmeritve 
 

- Lov lisic naj se intenzivira v loviščih z malo poljsko divjadjo in v habitatih gozdnih ter 

poljskih kur. 

- Upravljavci lovišč in LPN naj spremljajo številčno prisotnost, trende razvoja in 
prostorsko razporeditev kun v loviščih. Pomembna so opažanja o zdravstvenem 
stanju in morebitnih poginih kot tudi ugotavljanje medsebojnih vplivov z ostalimi 
vrstami divjadi.  
 

- V habitatih divjega petelina se teži k omejevanju številčnosti plenilcev gnezd ter 
osebkov gozdnih kur (divji prašič, jazbec, lisica, kuna belica, kuna zlatica). 
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7.2.10 Rakunasti pes 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Zgodnje odkrivanje in popolni odvzem osebkov. 
 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Ob morebitnem pojavu osebkov rakunastega psa se izvede popolni odvzem (odstrel) 
osebkov skladno z lovno dobo. Upravljavec lovišča/LPN vodi evidenco odvzema. 
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7.2.11 Jazbec 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti populacije na ravni LUO. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
V prvih letih veljavnosti 10-letnega načrta je lahko načrtovani odvzem na ravni dosedanjega, 
v nadaljevanju se prilagaja morebitnim spremembam stanja populacije. 
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 

- Realizirani odvzem lahko presega načrtovanega do 100 %. 

- Dopustno odstopanje navzdol je -50 %. 

- Ne glede na navedeno je pri jazbecu minimalno dopustno odstopanje navzdol -5 

osebkov. 

Druge usmeritve 
 

- Lov jazbecev naj se intenzivira v loviščih z malo poljsko divjadjo in v habitatih 

gozdnih ter poljskih kur. 

- Upravljavci lovišč in LPN naj spremljajo številčno prisotnost, trende razvoja in 
prostorsko razporeditev jazbecev v loviščih. Pomembna so opažanja o 
zdravstvenem stanju in morebitnih poginih kot tudi ugotavljanje medsebojnih vplivov 
z ostalimi vrstami divjadi.  
 

- V habitatih divjega petelina se teži k omejevanju številčnosti plenilcev gnezd ter 
osebkov gozdnih kur (divji prašič, jazbec, lisica, kuna belica, kuna zlatica). 
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7.2.12 Kuna zlatica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti populacije na ravni LUO. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
V prvih letih veljavnosti 10-letnega načrta je lahko načrtovani odvzem na ravni dosedanjega, 
v nadaljevanju se prilagaja morebitnim spremembam stanja populacije. 
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 

- Realizirani odvzem lahko presega načrtovanega do 100 %. 

- Dopustno odstopanje navzdol je -50 %. 

- Ne glede na navedeno je dopustno odstopanje navzdol pri kuni zlatici -5 osebkov. 

Druge usmeritve 
 

- Lov vseh obravnavanih vrst naj se intenzivira v loviščih z malo poljsko divjadjo in v 

habitatih gozdnih ter poljskih kur. 

- Upravljavci lovišč in LPN naj spremljajo številčno prisotnost, trende razvoja in 
prostorsko razporeditev kun v loviščih. Pomembna so opažanja o zdravstvenem 
stanju in morebitnih poginih kot tudi ugotavljanje medsebojnih vplivov z ostalimi 
vrstami divjadi.  
 

- V habitatih divjega petelina se teži k omejevanju številčnosti plenilcev gnezd ter 
osebkov gozdnih kur (divji prašič, jazbec, lisica, kuna belica, kuna zlatica). 
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7.2.13 Kuna belica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti populacije na ravni LUO. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
V prvih letih veljavnosti 10-letnega načrta je lahko načrtovani odvzem na ravni dosedanjega, 
v nadaljevanju se prilagaja morebitnim spremembam stanja populacije. 
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 

- Realizirani odvzem lahko presega načrtovanega do 100 %. 

- Dopustno odstopanje navzdol je pri kuni belici -50 %. 

- Ne glede na navedeno je pri kuni belici minimalno dopustno odstopanje navzdol -5 

osebkov. 

Druge usmeritve 
 

- Lov vseh obravnavanih vrst naj se intenzivira v loviščih z malo poljsko divjadjo in v 

habitatih gozdnih ter poljskih kur. 

- Upravljavci lovišč in LPN naj spremljajo številčno prisotnost, trende razvoja in 
prostorsko razporeditev kun v loviščih. Pomembna so opažanja o zdravstvenem 
stanju in morebitnih poginih kot tudi ugotavljanje medsebojnih vplivov z ostalimi 
vrstami divjadi.  
 

- V habitatih divjega petelina se teži k omejevanju številčnosti plenilcev gnezd ter 
osebkov gozdnih kur (divji prašič, jazbec, lisica, kuna belica, kuna zlatica). 
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7.2.14 Alpski svizec 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti kolonij na ravni LUO. 
 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
V prvih letih veljavnosti 10-letnega načrta je lahko načrtovani odvzem na ravni dosedanjega, 
v nadaljevanju se prilagaja morebitnim spremembam stanja populacije. 
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Načrtovanega odvzema ni potrebno dosegati, lahko pa se ga preseže za 30 %. Ne glede 

na navedeno je minimalno dopustno odstopanje navzgor 1 osebek.  

 
Druge usmeritve 
 
V primeru, da se številčnost živali v kolonijah zmanjša do te mere, da je ogrožen njihov 

obstoj, je smiselno v skladu z veljavnimi predpisi doseliti posamezne živali. 

 

Upravljavci lovišč naj vodijo evidenco kolonij in njihove številčnosti. 

 

Na nekaterih naravovarstveno pomembnih območjih naj se pri načrtovanju odvzema 
alpskega svizca upošteva tudi prehranske potrebe planinskega orla ter beloglavega 
jastreba (priloga 1). 
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7.2.15 Poljski zajec 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer. Nega gozdnega roba, ohranjanje in 

povečevanje ostankov naravne olesenele vegetacije (posamezna drevesa in 

njihove skupine, posamezno grmovje in njihove skupine) v kmetijski krajini 

Severnega dela Ljubljanske kotline. 

- Intenziviranje odvzema plenilcev. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
V prvih letih veljavnosti 10-letnega načrta je lahko načrtovani odvzem na ravni dosedanjega, 
v nadaljevanju se prilagaja morebitnim spremembam stanja populacije. 
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Načrtovane višine odvzema pri poljskem zajcu ni potrebno dosegati, lahko pa se presega 
do 20 %. V primeru dodajanja živali v lovišča se lahko odvzem poveča za določen delež od 
števila vloženih živali (opredeljeno v dvoletnem načrtu LUO). 
 
Usmeritve za izvajanje lova 
 
Na isti površini lovišča naj se lov vrši samo enkrat letno ali pa se lovišče »conira«, tako da 

se določi površina (največ 1/3 lovišča), na kateri se lov lahko izvaja večkrat letno (na 

preostanku površine lovišča pa se lov zajca ne izvaja). Površine namenjene izvajanju lova 

se letno menjajo (»kolobarjenje«). Upravljavec lovišča takšne površine opredeli v letnem 

načrtu lovišča/LPN. 

 

Lov zajcev v bližini intenzivnih nasadov ima prednost pred lovom v ostalem delu lovišča. 

Na teh površinah se lov lahko ponavlja. 

 

Čim večji del načrtovanega odvzema (odstrela) naj se realizira v prvi polovici lovne dobe na 

poljskega zajca – v oktobru. Takrat je v odstrelu visok delež mladih osebkov (poleženih 

tistega leta); s tem varujemo nosilni oz. reproduktivni del populacije (živali v drugem 

življenjskem letu in starejše). 

 
Druge usmeritve 
 
Dodajanje divjadi v lovišče je možen/upravičen ukrep povečevanja številčnosti z namenom 

ohranjanja vrste ali z namenom lova. Ukrep se izvaja le v vrsti primernem habitatu/lovišču. 

Izvajanje ukrepa je možno izključno ob predhodnem načrtovanju z dvoletnim načrtom LUO 

in letnim načrtom lovišča. Dodajanje divjadi mora upoštevati določila veljavne zakonodaje 

s področja ohranjanja narave ter zaščite živali. 

Upravljavci lovišč in LPN naj spremljajo številčno prisotnost, trende razvoja in prostorsko 
razporeditev (sub)populacije poljskega  zajca. Pomembna so opažanja o zdravstvenem 
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stanju in morebitnih poginih kot tudi opažanja o morebitnih vzrokih izginjanja oz. 
zmanjševanja številčnosti njihovih populacij 

7.2.16 Pižmovka 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Na območjih, kjer se pojavi na novo: zgodnje odkrivanje in popolni odvzem osebkov. 

- Na območjih obstoječe razširjenosti: preprečevanje širjenja populacije in naraščanja 

številčnosti populacije. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Na območjih, kjer se vrsta pojavi na novo: zgodnje odkrivanje in popolni odvzem osebkov. 

 
Na območjih obstoječe razširjenosti: izvaja se neomejen odvzem. 

 
Druge usmeritve 
 
Upravljavci lovišč in LPN naj spremljajo številčno prisotnost, trende razvoja in prostorsko 
razporeditev  kolonij in živali. Pomembna so opažanja o zdravstvenem stanju in morebitnih 
poginih kot tudi ugotavljanje medsebojnih vplivov z ostalimi vrstami divjadi s poudarkom na 
negativnih vplivih do avtohtonih vrst.  
 
Omejitve naseljevanja živali tujerodnih vrst na nekaterih naravovarstveno pomembnih 

območjih so opredeljene v naravovarstvenih smernicah dolgoročnega načrta (priloga 1). 

 

Velikost obstoječih populacij alohtonih vrst divjadi (muflon, damjak, pižmovka, nutrija) naj 
se na območjih Natura 2000 zmanjšuje oziroma vzdržuje na taki ravni, da le te ne vplivajo 
na ugodno stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst. Dolgoročno se alohtone vrste 
divjadi odstrani iz narave, prioritetno na območjih, kjer je zaznan njihov največji vpliv na 
pomlajevanje gozda in gozdnih habitatnih tipov (priloga 1). 
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7.2.17 Nutrija 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Na območjih, kjer se pojavi na novo: zgodnje odkrivanje in popolni odvzem osebkov. 

- Na območjih obstoječe razširjenosti: preprečevanje širjenja populacije in naraščanja 

številčnosti populacije. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Na območjih, kjer se vrsta pojavi na novo: zgodnje odkrivanje in popolni odvzem osebkov. 

 
Na območjih obstoječe razširjenosti se praviloma izvaja neomejen odvzem. Odvzem se 

lahko načrtuje številčno za posamezna lovišča. Ob tem je dopustno odstopanje navzdol -

30 %, preseganje odvzema pa ni omejeno. 

 

Omejitve naseljevanja živali tujerodnih vrst na nekaterih naravovarstveno pomembnih 

območjih so opredeljene v naravovarstvenih smernicah dolgoročnega načrta (priloga 1). 

 

Velikost obstoječih populacij alohtonih vrst divjadi (muflon, damjak, pižmovka, nutrija) naj 
se na območjih Natura 2000 zmanjšuje oziroma vzdržuje na taki ravni, da le te ne vplivajo 
na ugodno stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst. Dolgoročno se alohtone vrste 
divjadi odstrani iz narave, prioritetno na območjih, kjer je zaznan njihov največji vpliv na 
pomlajevanje gozda in gozdnih habitatnih tipov (priloga 1). 
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7.2.18 Navadni polh 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

-          Ohranjanje vrste (cilji se določajo na ravni LUO ali podrobneje). 

-          Izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer. 

-          Trajnostna raba z lovom. 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Odvzema se številčno ne načrtuje.  

Razporeditev območij, kjer se izvaja lov na navadnega polha je opredeljen z izdajo lovne 
dovolilnice po upravljavcih lovišč. Lov polha se usmerja tako, da ta ne bo imel negativnih 
posledic na samo populacijo polha, populacije drugih prosto živečih vrst divjadi in na njihovo 
okolje. 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

Dopustna odstopanja niso potrebna. 

Druge usmeritve 

Lov na polha je dovoljen vsem v Republiki Sloveniji. Tisti, ki nameravajo polha loviti, si 
morajo predhodno pridobiti polharsko dovolilnico od krajevno pristojnega upravljavca 
lovišča. Vsakdo, ki prejme polharsko dovolilnico je dolžan le-to po končanem lovu izpolniti 
in jo vrniti izdajatelju. 

Krajevno pristojni upravljavec lovišča izdaja polharsko dovolilnico tudi svojim članom oz. 
zaposlenim. 

Upravljavec lovišča/LPN je dolžan voditi predpisane evidence odvzema. 
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7.2.19 Fazan 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer. Nega gozdnega roba, ohranjanje in 

povečevanje ostankov naravne olesenele vegetacije (posamezna drevesa in 

njihove skupine, posamezno grmovje in njihove skupine) v kmetijski krajini 

Severnega dela Ljubljanske kotline. 

- Intenziviranje odvzema plenilcev. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema sta odvisni od višine in prostorske razporeditve 
vlaganj ptic iz umetne vzreje v prosto naravo. 
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Načrtovane višine odvzema pri fazanu ni potrebno dosegati, lahko pa se presega do 20 %. 
V primeru dodajanja divjadi v lovišča se lahko odvzem poveča za določen delež od števila 
vloženih živali (opredeljeno v dvoletnem načrtu LUO). 
 
Usmeritve za izvajanje lova 
 
Na isti površini lovišča naj se lov »naravnega« fazana vrši samo enkrat letno ali pa se 

lovišče »conira«, tako da se določi površina (največ 1/3 lovišča), na kateri se lov lahko izvaja 

večkrat letno (na preostanku površine lovišča pa se lov fazana ne izvaja). Površine 

namenjene izvajanju lova se letno menjajo (»kolobarjenje«). Upravljavec lovišča takšne 

površine opredeli v letnem načrtu lovišča/LPN. V primeru dodajanja fazana se lov na istih 

površinah lahko ponavlja. 

 
Druge usmeritve 
 
Dodajanje divjadi v lovišče je možen/upravičen ukrep povečevanja številčnosti z namenom 

ohranjanja vrste ali z namenom lova. Ukrep se izvaja le v vrsti primernem habitatu/lovišču. 

Izvajanje ukrepa je možno izključno ob predhodnem načrtovanju z dvoletnim načrtom LUO 

in letnim načrtom lovišča. Dodajanje divjadi mora upoštevati določila veljavne zakonodaje 

s področja ohranjanja narave ter zaščite živali.  

Vsi upravljavci lovišč ki dodajajo ptice iz umetne vzreje so dolžni z ukrepi v okolju 

zagotavljati ustrezno okolje za vloženo divjad. Realizirana dela, ki jih v ta namen opravijo, 

morajo biti razvidna iz letnih načrtov lovišč. Če za izboljšanje življenjskih razmer ne storijo 

ničesar, dodajanje divjadi ni dovoljeno. Izboljšanje življenjskih razmer za divjad pred 

dodajanjem se šteje za ukrep varstva divjadi. Vlaganja divjadi, ki niso načrtovana, niso 

dovoljena.  

Upravljavci lovišč in LPN naj spremljajo številčno prisotnost, trende razvoja in prostorsko 

razporeditev fazanov v loviščih. Pomembna so opažanja o zdravstvenem stanju in 
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morebitnih poginih kot tudi opažanja o vzrokih izginjanja oz. zmanjševanja številčnosti 

njihovih populacij. 

7.2.20 Poljska jerebica (gojena) 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer. Nega gozdnega roba, ohranjanje in 

povečevanje ostankov naravne olesenele vegetacije (posamezna drevesa in 

njihove skupine, posamezno grmovje in njihove skupine) v kmetijski krajini 

Severnega dela Ljubljanske kotline. 

- Intenziviranje odvzema plenilcev. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema sta odvisni od višine in prostorske razporeditve 
vlaganj ptic iz umetne vzreje v prosto naravo. 
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Načrtovane višine odvzema pri poljski jerebici ni potrebno dosegati, lahko pa se presega 
do 20 %. V primeru dodajanja divjadi v lovišča se lahko odvzem poveča za določen delež 
od števila vloženih živali (opredeljeno v dvoletnem načrtu LUO). 
 
Druge usmeritve 
 
Dodajanje divjadi v lovišče je možen/upravičen ukrep povečevanja številčnosti z namenom 

ohranjanja vrste ali z namenom lova. Ukrep se izvaja le v vrsti primernem habitatu/lovišču. 

Izvajanje ukrepa je možno izključno ob predhodnem načrtovanju z dvoletnim načrtom LUO 

in letnim načrtom lovišča. Dodajanje divjadi mora upoštevati določila veljavne zakonodaje 

s področja ohranjanja narave ter zaščite živali.  

Vsi upravljavci lovišč ki dodajajo ptice iz umetne vzreje so dolžni z ukrepi v okolju 

zagotavljati ustrezno okolje za vloženo divjad. Realizirana dela, ki jih v ta namen opravijo, 

morajo biti razvidna iz letnih načrtov lovišč. Če za izboljšanje življenjskih razmer ne storijo 

ničesar, dodajanje divjadi ni dovoljeno. Izboljšanje življenjskih razmer za divjad pred 

dodajanjem se šteje za ukrep varstva divjadi. Vlaganja divjadi, ki niso načrtovana, niso 

dovoljena.  

Upravljavci lovišč in LPN naj spremljajo številčno prisotnost, trende razvoja in prostorsko 

razporeditev poljske jerebice v loviščih. Pomembna so opažanja o zdravstvenem stanju in 

morebitnih poginih kot tudi opažanja o vzrokih izginjanja oz. zmanjševanja številčnosti 

njihovih populacij. 
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7.2.21 Raca mlakarica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje okoljskih/habitatnih razmer (preprečevanje melioracij in izsuševanja 

vodnih virov, ohranjanje vodnih in obvodnih habitatov, preprečevanje zasipavanja z 

različnimi materiali, ohranjanje obvodne drevnine). 

- Intenziviranje odvzema plenilcev. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Višina odvzema race mlakarice se lahko ohrani na ravni odvzema zadnjih let. Natančnejšo 
višino in prostorsko razporeditev se določi v dveletnih območnih načrtih in se prilagaja 
stanju populacij.  
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Načrtovane višine odvzema pri raci mlakarici ni potrebno dosegati, lahko pa se presega do 
20 %. V primeru dodajanja divjadi v lovišča se lahko odvzem poveča za določen delež od 
števila vloženih živali (opredeljeno v dvoletnem načrtu LUO). 
 
Usmeritve za izvajanje lova 
 
Lov na raco mlakarico na posebnih varstvenih območjih mora biti skladen z 
naravovarstvenimi usmeritvami, ki veljajo za to območje. 
 
Lov na raco mlakarico naj se na določenih predelih območja ali vsem območju zaradi 
varstva rac in ostalih vodnih ptic pred vznemirjanjem omeji na 2 dneva v tednu. Dneva 
skupaj določijo upravljavci lovišč v OZUL. 
 
Druge usmeritve 
 
Dodajanje divjadi v lovišče je možen/upravičen ukrep povečevanja številčnosti z namenom 

ohranjanja vrste ali z namenom lova. Ukrep se izvaja le v vrsti primernem habitatu/lovišču. 

Izvajanje ukrepa je možno izključno ob predhodnem načrtovanju z dvoletnim načrtom LUO 

in letnim načrtom lovišča. Dodajanje divjadi mora upoštevati določila veljavne zakonodaje 

s področja ohranjanja narave ter zaščite živali. 

Vsi upravljavci lovišč ki dodajajo ptice iz umetne vzreje so dolžni z ukrepi v okolju 

zagotavljati ustrezno okolje za vloženo divjad. Realizirana dela, ki jih v ta namen opravijo, 

morajo biti razvidna iz letnih načrtov lovišč. Če za izboljšanje življenjskih razmer ne storijo 

ničesar, dodajanje divjadi ni dovoljeno. Izboljšanje življenjskih razmer za divjad pred 

dodajanjem se šteje za ukrep varstva divjadi. Vlaganja divjadi, ki niso načrtovana, niso 

dovoljena.  

Upravljavci lovišč in LPN naj spremljajo številčno prisotnost, trende razvoja in prostorsko 
razporeditev populacije race mlakarice v posameznih loviščih. Pomembna so opažanja o 
zdravstvenem stanju in morebitnih poginih.  
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7.2.22 Sraka 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti populacije. 

- Odvračanje od kmetijskih površin. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Odvzem srake se načrtuje skladno s trajnostno rabo vrste z lovom. V območjih, kjer so 

prisotne vrste male poljske divjadi (fazan, poljska jerebica), je lahko cilj tudi znižanje 

številčnosti srake. 

Višina odvzema srake se lahko ohrani na ravni odvzema zadnjih let. Natančnejšo višino in 
prostorsko razporeditev se določi v dveletnih območnih načrtih in se prilagaja stanju 
populacije.  
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Načrta odvzema ni potrebno dosegati, presega se ga lahko za 100 %. 

Druge usmeritve 
 
Upravljavci lovišč in LPN naj spremljajo številčno prisotnost, trende razvoja in prostorsko 
razporeditev populacije srake v posameznih loviščih. Pomembna so opažanja o 
zdravstvenem stanju in morebitnih poginih, ugotavljanje medsebojnih vplivov z divjadjo 
ostalih vrst kot tudi z ostalimi prostoživečimi živalskimi vrstami. 
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7.2.23 Šoja 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti populacije. 

- Odvračanje od kmetijskih površin. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Odvzem šoje se praviloma načrtuje le za primere preprečevanja nastajanja škode v 

kmetijstvu in skladno s trajnostno rabo z lovom le v minimalnem številu.  

 

Višina odvzema šoje se lahko ohrani na ravni odvzema zadnjih let.  
 

Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Načrta odvzema šoje ni potrebno dosegati, presega se ga lahko za 100 %. V primeru 

pojavljanja škod na kmetijskih površinah v večjem obsegu se lahko tudi za šojo v dvoletnem 

načrtu LUO določi spodnja meja dopustnih odstopanj od načrtovanega odvzema. 

Druge usmeritve 
 
Upravljavci lovišč in LPN naj spremljajo številčno prisotnost, trende razvoja in prostorsko 
razporeditev populacije šoje v posameznih loviščih. Pomembna so opažanja o 
zdravstvenem stanju in morebitnih poginih, ugotavljanje medsebojnih vplivov z divjadjo 
ostalih vrst kot tudi z ostalimi prostoživečimi živalskimi vrstami. 
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7.2.24 Siva vrana 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Zmanjšanje številčnosti populacije. 

- Odvračanje od kmetijskih površin. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Odvzem sive vrane se načrtuje prvenstveno s ciljem omejevanja neželenih vplivov te vrste 

v okolju. Pri upravljanju s sivo vrano se upoštevajo tudi usmeritve CRP projekta 

»Značilnosti, problematika in upravljanje populacij (sive) vrane v urbanem okolju« (Jelenko 

Turinek in sod., 2016).  

 

Višina odvzema sive vrane se lahko ohrani na ravni odvzema zadnjih let. Natančnejšo 
višino in prostorsko razporeditev se določi v dveletnih območnih načrtih in se prilagaja 
stanju populacije in njenem vplivu na kmetijske površine.  
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Dopustno odstopanje navzdol je -30 % in navzgor 100 % načrtovanega odvzema. Ne glede 

na navedeno znaša minimalno dopustno odstopanje navzdol -3 osebke. 

 
Usmeritve za odvračanje osebkov sive vrane od kmetijskih površin 
 

- Odstrel naj se izvaja predvsem na tistih kmetijskih površinah, kjer prihaja ali bi lahko 

prišlo do škodnih primerov. 

- Za zmanjšanje možnosti nastanka škod se priporoča izvajanje t. i. odvračalnega 

odstrela. 

- Izvajalec odvračalnega odstrela naj se nahaja na škodni površini oziroma v njeni 

neposredni bližini. 

- Izvajalec odvračalnega odstrela naj strelja z mesta, ki je dobro vidno (sive vrane 

bodo na ta način hitro razvile znanje, da se je določenih površin treba izogibati). 

- Uporaba drugih odvračal (elektronske, pirotehnične in druge plašilne naprave). 

Usmeritve za učinkovitejše zadrževanje naraščanja/zmanjševanje številčnosti sive vrane 
 

- Povečanje interesa za lov sive vrane. Izobraževanje lovcev o različnih možnostih 

lova na sivo vrano, ki so bolj učinkovita od klasičnega lova (npr. lov s klicanjem in 

vabniki, sokolarjenje).  

- Podaljšanje lovne dobe na juvenilne (negnezdeče) osebke sive vrane. 

Druge usmeritve 
 
Upravljavci lovišč in LPN naj spremljajo številčno prisotnost, trende razvoja in prostorsko 
razporeditev populacije sive vrane v posameznih loviščih. Pomembna so opažanja o 
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zdravstvenem stanju in morebitnih poginih, ugotavljanje medsebojnih vplivov z divjadjo 
ostalih vrst kot tudi z drugimi prostoživečimi živalskimi vrstami. 
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7.3 Oblikovanje življenjskega okolja divjadi 

7.3.1 Operativni cilji oblikovanja življenjskega okolja divjadi 

 

- Zagotavljanje prehranskih razmer, razmer za kritje in pogojev za razmnoževanje. 
Predvsem v ravninskem, pretežno kmetijskem prostoru Severnega dela Ljubljanske 
kotline. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin predvsem v sredogorju in 
gorskem svetu Karavank in Kamniško Savinjskih Alp ter Jelovice z obrobjem. 

- Zagotavljanje ekološke povezljivosti. Predvsem med Jelovico in Karavankami ter 
med Jelovico in Julijskimi Alpami. Pomembno je ohranjati ekološko povezljivost med 
gozdovi in gozdnimi ostanki (z njihovim ohranjanjem) v ravninskem svetu Severnega 
dela Ljubljanske kotline. Pomembno je tudi ohranjati sedanje stanje povezljivosti v 
dolinskem delu Poljanske in Selške doline. 

- Zmanjševanje neželenih vplivov na okolje predvsem v gorskem svetu Karavank in 
Kamniško Savinjskih Alp ter v kmetijsko urbani krajini Severnega dela Ljubljanske 
kotline (mirne cone in režimi rabe, preprečevanje krčitev gozdov v ravninskem 
kmetijsko urbanem delu, krajevne in časovne omejitve rabe prostora…) 

 
Pri oblikovanju življenjskega okolja divjadi je treba upoštevati Naravovarstvene smernice za 
Gorenjsko LUO (Priloga 1) in sicer: 
 
Varstvene režime v  zavarovanih območjih (poglavje 1, preglednica 1),  
 
Splošne varstvene usmeritve in posebne varstvene usmeritve v poglavju 2 (naravne 
vrednote) (predvsem v zvezi z gradnjo objektov, zemeljskimi deli, poseganji v vegetacijo, 
prilagajanju (z deli) življenjskim ciklom živali, vznemirjanju živali). Konkretne usmeritve za 
določene naravne vrednote so navedene v prilogi 1 v preglednici 2. Obsegajo predvsem 
omejitve postavitve lovskih prež in drugih objektov, postopno odstranitev nekaterih 
dosedanjih lovskih objektov, uporabo naravnih materialov, omejitve, časovne prilagoditve 
ali prepovedi izvajanja biomeliorativnih in biotehničnih ukrepov. 
 
Varstvene usmeritve v ekološko pomembnih območjih (priloga 1, preglednica 3) (smiselno 
upoštevanje usmeritev, ki so podane za posebna varstvena območja-območja Natura 2000, 
časovne omejitve izvajanja biomeliorativnih del, prepoved izvajanja biotehničnih ukrepov, 
prepoved postavljanja lovskih objektov, prilagoditev lokacij krmišč in časovnega obdobja 
izvajanja krmljenja, časovna omejitev izvajanja skupnih in skupinskih lovov ter uporabe 
goničev in brakov v pogonih). 
 
Posebna varstvena območja Natura 2000,  splošne in konkretne usmeritve predvsem 
(časovne omejitve izvajanja del v okolju, pospeševanje minoritetnih, ogroženih in 
plodonosnih drevesnih in grmovnih vrst pri biomeliorativnih delih, omejitve in prepovedi 
izvajanja biomeliorativnih ukrepov in prepovedi ter omejitve postavljanja lovskih objektov, 
prepoved uporabe tujerodnih vrst na krmnih in pridelovalnih njivah, postopna odstranitev 
nekaterih neustreznih objektov (krmišč, solnic), prepoved odstranitve dreves z dupli in starih 
dreves za namene postavitve lovskih objektov ipd. (priloga 1, preglednica 4). 
 
Konkretne usmeritve so navedene tudi pri posameznih vrstah ukrepov v življenjskem okolju 
divjadi. 
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7.3.2 Usmeritve za določitev ukrepov v življenjskem okolju divjadi 

 
UKREPI ZA VARSTVO IN MONITORING DIVJADI 
 
V okviru varstva in monitoringa divjadi se spremlja prisotnost, populacijske trende divjadi, 

spremljanje stanja habitatov, spremljanje potreb po delih v okolju, spremljanju in 

omejevanju neprimernih dejavnosti v okolju, presoja potrebnosti dodajanja divjadi v lovišče, 

določanja dobe mirovanja dejavnosti za posamezne habitate ipd. 

Vrsta in obseg aktivnosti naj bo prilagojena problematiki v prostoru; poudarek je na vrstah, 

katerih populacija in/ali habitati so v slabšem stanju. 

 

Enota za načrtovanje obsega: ura. 

 

Dopustna odstopanja realizacije načrta: upravljavci lovišč naj opravijo vsaj v 80 % 

načrtovanih ur, navzgor je dovoljeno neomejeno preseganje. 

BIOMELIORATIVNI UKREPI 
 
Omejitve in usmeritve izvajanja biomeliorativnih ukrepov na naravovarstveno pomembnih 

območjih so opredeljene v naravovarstvenih smernicah dolgoročnega načrta (priloga 1). 

 
Vzdrževanje travnikov in pašnikov v gozdnem prostoru 
 
Ukrepi vzdrževanja travnikov in pašnikov so prvenstveno namenjeni ohranjanju deleža 

travnatih površin (travinj) v gozdnem prostoru. Med te ukrepe uvrščamo: pripravo pasišč za 

košnjo, gnojenje travnikov, ročno košnjo, strojno košnjo, spravilo sena z odvozom in 

osnovanje pasišč za divjad. 

Splošne usmeritve: 

 

- Ukrepi vzdrževanja so usmerjeni predvsem v območja z večjo gozdnatostjo. 

- Ukrepe usmerjamo predvsem v okolja: z več vrstami rastlinojede parkljaste divjadi 

in višjimi gostotami populacij; kjer se travniki in pašniki zaraščajo; s slabše 

usklajenimi odnosi med rastlinojedo parkljasto divjadjo in njenim okoljem. 

- Ukrepe razporedimo na več manjših površin (namesto malo velikih površin; površine 

< 3 ha). 

- Prednost imajo površine, ki so oddaljene od naselij in prometnih javnih cest. 

- Košnja trave se opravi vsaj enkrat letno, praviloma po cvetenju trav. 

 

Priprava travnikov za košnjo 
 
Opis: spomladansko čiščenje (odstranjevanje vejevja, kamenja, neželenih zeli (tudi strojno), 

grabljenje (odstranjevanje mahu in listja) in preprečevanje zasenčenosti travnikov in 

pašnikov. 

Usmeritve, določila: 

 

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 
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- Dopustna odstopanja realizacije načrta: upravljavci lovišč naj opravijo vsaj v 80 % 

načrtovanih del, navzgor je dovoljeno neomejeno preseganje. 

 
Košnja travnikov 
 
Opis: ročna ali strojna košnja travnikov in odstranitev pokošene travne mase s površine. 
Izvaja se 1-krat do 2-krat letno. Prva košnja po cvetenju cvetnic. Pasišče se lahko vzdržuje 
tudi strojno z mulčenjem. 

 
Usmeritve, določila: 

 

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

- Normativ za ročno košnjo znaša 20 ur/ha, za strojno košnjo 3 ure/ha.  

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: upravljavci lovišč naj opravijo vsaj v 80 % 

načrtovanih del, navzgor je dovoljeno neomejeno preseganje. 

 

Spravilo sena 
 
Opis: Namen ukrepa je pridobivanje krme za zimsko krmljenje jelenjadi, damjaka ali 

muflona. Izvaja se pretežno na površinah s strojno košnjo. Izbira površin, kjer se spravlja 

seno, je odločitev upravljavcev lovišč. Priporočljivo je baliranje sena. 

Usmeritve, določila: 

 

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

- Normativ je 16 ur/ha. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: obsega načrtovanih del ni treba realizirati, 

lahko se ga presega. 

 

Osnovanje pasišč za divjad v gozdu 
 
Opis: Namen je osnovanje (novih) pašnih površin za rastlinojede parkljarje v gozdovih. 

Ukrep obsega (po potrebi): odstranitev vegetacije na predvideni površini (ročno, košnja, 

mulčenje), izkop panjev, poravnava zemljine, zatravitev. Ukrep se usmerja na območja: z 

nizkimi deleži travniških oz. pašnih površin, v bližino zimovališč. Velikost osnovanega 

pasišča naj ne presega 3 ha. Pasišče naj tvori čim daljši gozdni rob (razgibana oblika). 

Usmeritve, določila:  

 

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

- Normativ za ravnanje zemljine z bagrom v primeru majhne grmovne zarasti 30 ur/ha. 

Skupni normativ za odstranitev panjev in ravnanje zemljine v primeru krčitve gozda 

(300-500 panjev/ha) z bagrom je 80 – 120 ur/ha. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: obsega načrtovanih del ni treba realizirati, 

lahko se ga presega. 

- Priporočamo dogovor z lastnikom o dovoljenju vzdrževanja travne površine vsaj za 

obdobje 10 let po osnovanju. 
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Gnojenje travnikov 
 
Opis: Ukrep se izvaja predvsem na površinah s strojno košnjo oz. na površinah, ki so 

namenjene za krmne in pridelovalne njive. Prednostno naj se gnojenje izvaja v območju 

intenzivnejšega kmetijstva. Na naravovarstveno pomembnih območjih (opredelitev v 

naravovarstvenih smernicah dolgoročnega načrta) se gnojenje ne izvaja. Gnoji se zmerno, 

da se zagotavlja in ohranja čim večja vrstna pestrost na pasiščih. 

Usmeritve, določila:  

 

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

- Normativ: 8 ur/ha (ročno), 2 uri/ha (s traktorjem). 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrta ni treba dosegati in se ga ne presega. 

 

Vzdrževanje grmišč in obrečnih pasov  
 
Opis: Grmišče je sklenjena površina, ki jo poraščajo grmovne in drevesne vrste, tako da so 

brsti v višini, dosegljivi divjadi. V ukrep uvrščamo vzdrževanje grmišč v gozdu in v agrarni 

krajini ter vzdrževanje obrečnih pasov (obvodni gozdni robovi). Prvenstveno je ukrep 

namenjen rastlinojedi parkljasti divjadi, koristen je tudi za malo divjad. Namen je 

ohranjati/vzpostavljati dostopnost listov, popkov in poganjkov v nižjih slojih (»v višini gobca« 

živali). Sem štejemo tudi periodična čiščenja travnikov/pašnikov, na katerih zaradi 

zaraščanja košnja ni več mogoča, je pa omogočena paša in objedanje poganjkov. Smiselna 

je kombinacija vzdrževanja grmišč, gozdnega roba in obrečnih pasov ter sajenja sadik 

plodonosnega drevja in grmovja. 

Usmeritve, določila: 

 

- Ukrep usmerjamo v območja: z večjo gozdnatostjo, v gozdove z manjšimi deleži 

mladih razvojnih faz, zasmrečena območja z revnim zeliščnim in polnilnim slojem, 

območja z več vrstami rastlinojede divjadi, z višjimi lokalnimi 

gostotami/koncentracijami divjadi, z večjim vplivov divjadi na gozd. 

- Prednostne lokacije: sončne lege, vstran od prometnih cest; bolje je več manjših 

površin. 

- Na isti površini se izvaja na 3-10 let, odvisno od hitrosti rasti grmovnega sloja, oz. 

ko postanejo listi in popki nedosegljivi za divjad. 

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

- Normativ: majhna zaraščenost 30 ur/ha, srednja zaraščenost (d<5 cm, h>3 m) 80 

ur/ha, močna zaraščenost (d>5 cm, h>3 m) 120 ur/ha. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: ukrep (ha) mora biti izveden vsaj v 80 % 

obsega, lahko se neomejeno presega.  

- Na območju prisotnosti gozdnega jereba naj se vzdrževanje grmišč izvaja 

malopovršinsko oz. na način, da po izvedbi ukrepa ostane na voljo dovolj 

ustreznega grmovnega habitata (vsaj 1/3 prvotne površine) (priloga 1). 

 

Vzdrževanje remiz za malo divjadi 
 
Opis: Remize so ostanki naravne vegetacije (ali umetno osnovani) v intenzivno obdelani 

agrarni krajini. Namenjene so kritju male divjadi, uporabljajo jih tudi druge prostoživeče 
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živali. Ukrep obsega posek grmovnega sloja in zložitev vejevja na kupe ali v vrste. Ukrep je 

potreben saj z višinsko rastjo grmovnih in drevesnih vrst začenja njihova funkcija kot kritje 

za malo divjad usihati. 

Usmeritve, določila: 

 

- Ukrep je usmerjen predvsem v nižinska lovišča oz. njihove predele z intenzivnim 

kmetijstvom in brez oz. z malo ostanki naravne vegetacije. Smiseln je tudi v loviščih, 

ki vlagajo fazana ali poljsko jerebico iz umetne vzreje ter intenzivno gospodarijo z 

malo divjadjo (tudi raco mlakarico). 

- Obhodnja je 3-10 let, odvisno od hitrosti rasti grmovnega sloja. 

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

- Normativ: majhna zaraščenost 30 ur/ha, srednja zaraščenost (d<5 cm, h>3 m) 80 

ur/ha, močna zaraščenost (d>5 cm, h>3 m) 120 ur/ha. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: ukrep (ha) mora biti izveden vsaj v 80 % 

obsega, lahko se neomejeno presega.  

 

Vzdrževanje gozdnega roba 
 
Opis: Ukrep je namenjen predvsem rastlinojedi parkljasti divjadi, koristi pa tudi drugim 

živalskim vrstam (vključno z malo divjadjo). Namen ukrepa za potrebe rastlinojede 

parkljaste divjadi je ohranjati/vzpostavljati dostopnost listov, popkov in poganjkov »v višini 

gobca« živali. Usmerjen je tudi v ohranjanje in nego plodonosnega gozdnega drevja in 

grmovja ter vejnatega odraslega gozdnega  drevja. Pomembno je ohranjati vrstno pestrost 

ter zagotavljati čim večjo širino in slojevitost gozdnega roba. 

Usmeritve, določila: 

 

- Obhodnja je 3-10 let, odvisno od hitrosti rasti grmovnega sloja. 

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

- Normativ: majhna zaraščenost 30 ur/ha, srednja zaraščenost (d<5 cm, h>3 m) 80 

ur/ha, močna zaraščenost (d>5 cm, h>3 m) 120 ur/ha. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: ukrep (ha) mora biti izveden vsaj v 80 % 

obsega, lahko se neomejeno presega. 

 

Vzdrževanje vodnih virov 
 
Izdelava in vzdrževanje kaluž 
 
Opis: Vodni viri se osnujejo in vzdržujejo predvsem tam, kjer v naravnem okolju primanjkuje 

površinskih voda; najmanj 3 vodni viri na 1000 ha. Ukrep se izvaja na način, ki ohranja 

biotsko pestrost in le v obdobjih izven razmnoževalnih ciklov dvoživk in drugih živali (pozno 

jeseni ali pozimi). Če je vodni vir suh, se ga lahko obnavlja tudi poleti. Ostale kaluže (vodne 

vire) naj se samo spremlja v smislu preprečevanja škodljivih antropogenih vplivov (v 

realizaciji se ne upošteva). Ukrep obsega odstranitev odmrlih vej, listja ipd. Z manjšimi 

zemeljskimi deli se uredi brežine kaluž. Za dosego nepropustnosti se lahko dno in brežine 

zahodi oz. potepta. Za izdelavo kaluž naj se poišče primerna mesta (nepropustna tla), kjer 

se z zemeljskimi deli izoblikuje kotanja in ta zatlači z nepropustno zemljino. V bližini kaluž 

je potrebno varovati »čohalna drevesa« za divje prašiče. V neposredno bližino mokrišč in 

kaluž ni dovoljeno postavljanje solnic. 
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Usmeritve, določila: 

 

- Enota za načrtovanje obsega: število. 

- Normativ: vzdrževanje 4 ure/objekt, izdelava 12 ur/objekt. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: obseg načrtovanih del v lovišču mora biti 

opravljen vsaj 80 %, dovoljeno je neomejeno preseganje načrtovanih količin.  

 
Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira 
 
Opis: Ukrep obsega izdelavo, urejanje ali vzdrževanje manjših tekočih voda ali njihovih 

odsekov (studenci, potoki) ali stoječih voda (grabni, bajerji, opuščeni in z vodo zaliti 

glinokopi, gramoznice, račnjaki). Izvaja se odstranjevanje podrtega drevja, vej, posek 

visečega grmovja ipd. Ukrep obsega tudi strojno odstranjevanje mulja in nanešenega 

peska. Izvaja se predvsem v območjih, kjer vode primanjkuje ter je bolj izražena potreba po 

večjem vodnem viru za prostoživeče živali. Vodno telo mora biti dostopno prostoživečim 

živalim. Ukrep se izvaja v obdobjih izven razmnoževalnih ciklov dvoživk in drugih živali 

(jeseni in pozimi). 

Usmeritve, določila: 

 

- Enota za načrtovanje obsega: število. 

- Normativ za vzdrževanje je do 40 ur/objekt. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega obsega ni treba realizirati, 

lahko pa se ga preseže. 

 
Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja 
 
Opis: Ukrep je namenjen izboljšanju prehranske ponudbe za več vrst divjadi, pomeni pa 

sadnjo in vzdrževanje plodonosnih drevesnih in grmovnih vrst v gozdnem in kmetijskem 

prostoru. Ukrep obsega: izkop jame, namestitev sadike, po potrebi gnojenje, zasutje jame 

in poravnava zemljine, namestitev opornega količka in zaščite. 

Usmeritve, določila: 

 

- Pred izvedbo ukrepa naj se upravljavci lovišč glede izbire lokacij dogovorijo z lastniki 

zemljišč in z ZGS (revirni gozdar); s slednjim tudi glede izbire najprimernejše vrste 

sadik in njihove zaščite. 

- Enota za načrtovanje obsega: število. 

- Normativ predvideva sadnjo 30 dreves/8ur. 

- Načrta del ni treba realizirati, lahko pa se ga preseže. 

 

Postavitev in vzdrževanje gnezdnic 
 
Opis: Ukrep obsega izdelavo/nakup in namestitev gnezdnic, prilagojenih za različne vrste 

ptic na drevje in njihovo vzdrževanje (čiščenje ipd.). Gnezdnice so namenjene predvsem 

sekundarnim duplarjem kot so koconogi čuk, mali skovik, smrdokavra, vijeglavka, 

zlatovranka, golob duplar, pogorelček, belovrati muhar. Ukrep naj se pospešuje v loviščih 

ali njihovih delih, kjer je v gozdovih delež naravnih dupel majhen.  

Usmeritve, določila: 
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- Enota za načrtovanje obsega: število. 

- Normativ: namestitev na drevje 8 gnezdnic/dan, vzdrževanje (čiščenje in kontrola) 

16 gnezdnic/dan. 

- Dopustna odstopanja: načrta del ni treba realizirati, lahko se ga preseže.  
 
 

BIOTEHNIŠKI UKREPI 
 
Krmljenje 
 
Zimsko (dopolnilno) krmljenje se izvaja z namenom zmanjšanja pritiska parkljaste divjadi 

na naravne prehranske vire (predvsem gozdno mladje) in tvorbe energijske rezerve v času 

prehranske ožine (praviloma pozimi). Pri mali divjadi je krmljenje namenjeno povečanju 

prehranske ponudbe tudi izven zimskega obdobja ter s tem izboljšanju vitalnosti osebkov 

in populacij. 

Namen privabljalnega krmljenja je predvsem izvajanje odstrela divjadi s ciljem 

učinkovitejše/lažje in pravilnejše (po starostni in spolni strukturi) realizacije načrtovanega 

odvzema. Dodaten namen je izvajanje monitoringa divjadi. 

Preprečevalno krmljenje smo v preteklem obdobju načrtovali pri divjem prašiču z 

namenom preprečevanja/zmanjševanja obsega škod v kmetijstvu. Skladno z ZNUAPK1 

preprečevalno krmljenje divjega prašiča v Sloveniji ni dovoljeno, zato ga v pričujočem 

dokumentu ne obravnavamo. Pri ostalih vrstah divjadi preprečevalnega krmljenja ne 

načrtujemo. 

Krmišča zimskega in privabljalnega krmljenja ne smejo biti na isti lokaciji. 

Vrste krme. Za krmljenje uporabljamo (glede na izvor, energijsko vrednost in vsebnost 

vode) naslednje vrste krme: 

- močna škrobna krma (koruza, žita, kostanj, želod, briketi rastlinskega izvora),  

- sočna krma (okopavine, tropine, sadje),  

- voluminozna krma (seno, vejniki, travna silaža, koruzna silaža, pesni rezanci), 

- krma živalskega izvora (v skladu z veterinarskimi predpisi). 

Vrste divjadi, ki jih ciljno krmimo in dovoljena vrsta krmljenja (Z = zimsko, P = privabljalno): 

- navadni jelen (Z, P) 

- muflon (Z, P) 

- mala divjad (fazan, poljska jerebica, poljski zajec, raca mlakarica; Z) 

- damjak (Z, P) 

- divji prašič (P) 

- lisica (P) 

- jazbec (P) 

- kuna belica, kuna zlatica (P) 

- šakal (P) 

Namensko krmljenje srnjadi, gamsa in kozoroga, razen v izjemnih razmerah (dolgotrajna 

visoka in pomrznjena snežna odeja), ni dovoljeno. O nameri krmljenja navedenih vrst zaradi 

izjemnih razmer upravljavci lovišč z vlogo (opis izrednih razmer, kraj oz. območje krmljenja, 

                                                      
1 Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Ur. l. RS 200/20) 
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čas, vrsta divjadi) preko OZUL obvestijo OE ZGS. Soglasje k začetku krmljenja izda 

pristojna OE ZGS ter o tem obvesti tudi lovsko inšpekcijo. 

Z namenom zmanjšanja povoza srnjadi je izjemoma v bližini prometnic z močno povečanim 

povozom srnjadi v zimskem času za kratek čas (največ 1-2 tedna) dovoljeno t.i. prestrezno 

krmljenje (»intercept feeding«), s katerim zmanjšamo potrebo po približevanju 

(prehranjevanju) srnjadi na brežinah cest. Krmljenje se izvaja v pasu 300-500 m od 

problematičnega/ih odseka/ov cest(e). Za pridobitev dovoljenja za prestrezno krmljenje 

velja enak postopek kot za krmljenje srnjadi v izjemnih zimskih razmerah.  

Omejitve izvajanja krmljenja na naravovarstveno pomembnih območjih so opredeljene v 

naravovarstvenih smernicah dolgoročnega načrta (priloga 1). 

 
Zimsko krmljenje 
 
Zimsko krmljenje navadnega jelena, damjaka in muflona 

Gostota krmišč in količina krme 

- Na ravni lovišča je največja dovoljena gostota krmišč, ki se opredeli v dvoletnem 

načrtu LUO, največ 1/1250 ha lovne površine (skupaj za jelenjad, damjaka in 

muflona). V LUO, ki te gostote ne presegajo, je dovoljeno povišanje gostote krmišč 

za največ 20 % (glede na stanje v letu 2020) na ravni LUO ob upoštevanju navedene 

omejitve na ravni posameznega lovišča.  

- V območnih načrtih LUO, kjer bo zaradi omejitve prišlo do zmanjšanja števila krmišč 

(Kočevsko-Belokranjsko, Notranjsko, Pohorsko, Zahodno visoko kraško) je 

potrebno pripraviti okvirni načrt postopnega zmanjšanja števila krmišč in količine 

krme do konca leta 2026. Količina krme se mora zmanjševati najmanj 

proporcionalno z zmanjševanjem števila krmišč v LUO (glede na leto 2020). 

- Ob travnikih in pašnikih manjših od 0,5 ha, ki so locirani v gozdovih z manj kot 10 % 

travnatih površin, je ob košnji dovoljeno seno prve košnje zložiti v jasli, stoge ali 

kope za namen krmljenja divjadi. V primeru, da tako položena krma na ravni lovišča 

ne presega 10 % vse krme položene jelenjadi, damjaku in muflonu, se takšna 

krmišča ne štejejo med krmišča, za katera je predvidena zgoraj navedena omejitev 

gostote. Na teh lokacijah ni dovoljeno dodajati druge (npr. od drugod pripeljane) 

krme. Takšna krmišča se v dvoletnem načrtu LUO in načrtih lovišč/LPN evidentirajo 

tako kot druga krmišča. 

Lokacije krmišč 

- Lokacije krmišč morajo biti izbrane ob upoštevanju zgradbe gozdov in 

gozdnogospodarskih ter gozdnogojitvenih ciljev – predvsem na način, da ne 

privabljajo divjadi v bližino pomlajenih površin in (smrekovih) drogovnjakov oz. na 

način, da divjad odtegnejo v predele, kjer ni pomlajenih površin oz. so poškodbe 

mladja manj problematične.  

- Lokacije krmišč ne smejo biti postavljene v mladovja, sestoje v pomlajevanju in v 

sestoje, v katerih se bo v naslednjih 10-letih (načrt GGE) pričelo uvajati v 

pomlajevanje oz. v neposredno bližino teh sestojev. 

- Preverjanje lokacij in zamenjavo obstoječih krmišč na neustreznih lokacijah je 

potrebno opraviti do konca leta 2026. Pri tem je potrebno zajeti površine vseh GGE, 

ki so bile oz. bodo z načrti obnovljene do vključno leta 2024. Zamenjavo neustreznih 
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lokacij krmišč na površinah GGE, ki bodo z načrti obnovljene v letih 2025 in 2026, 

se načrtuje v LUN za obdobje 2027-2028. Vsak naslednji dvoletni LUN predvidi 

zamenjavo lokacij krmišč na površinah GGE, ki so bile z načrti obnovljene v 

preteklem dvoletnem obdobju. 

- Novo (nadomestno) krmišče se postavi v oddaljenosti najmanj 500 m od 

obstoječega krmišča. Prvo zimsko sezono uvedenega novega krmišča je dovoljeno 

krmiti divjad na obeh krmiščih, pri tem skupna količina krme na obeh krmiščih ne 

sme presegati količine na dotedanjem krmišču. 

- Na naravovarstveno pomembnih območjih (opredelitev v naravovarstvenih 

smernicah dolgoročnega načrta) ter na območju rastišč divjega petelina se krmljenje 

ne izvaja. 

- Opuščanje/ukinjanje krmišč na določenem območju mora potekati postopno, da se 

prepreči negativne učinke hitrega opuščanja (začasno večje poškodbe gozda, 

poslabšanje vitalnosti in pogini na krmo habituiranih živali). 

- Oceno ne/primernosti lokacij krmišč opravi ZGS. O lokaciji morebitnega 

nadomestnega krmišča se skupaj dogovorita upravljavec lovišča in ZGS. Pobudo 

za spremembo lokacije krmišča lahko poda tudi upravljavec lovišča. 

- Lokacije krmišč morajo biti opredeljene v načrtih upravljanja z divjadjo. 

Ostale usmeritve, določila in omejitve 

- Struktura krme mora biti sledeča: sočna krma do 35 %, voluminozna krma vsaj 65 

%. Pri zimskem krmljenju uporaba močne škrobne krme ni dovoljena. 

- Jelenjad je dovoljeno krmiti le v loviščih osrednjega območja populacije. 

- Damjaka in muflona ni dovoljeno krmiti na območjih, kjer je cilj lokalna izločitev vrste 

iz narave. 

- Krmišča morajo biti stalno založena v zimskem in zgodnje spomladanskem času 

(december-marec); v primeru snežne odeje pa tudi izven tega obdobja. 

- Z razporeditvijo položene krme je potrebno omogočiti, da vse živali istočasno pridejo 

do krme. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega števila krmišč in količine 

krme (v načrtih lovišč) ni potrebno dosegati in ni dovoljeno presegati. 

Zimsko krmljenje male divjadi 

Usmeritve, določila in omejitve  

- Dovoljeno je zimsko (privabljalno) krmljenje fazana, poljske jerebice, poljskega 

zajca in race mlakarice. 

- Krmljenje male poljske divjadi je smiselno in potrebno izvajati tudi izven zimskega 

obdobja. 

- Vrsta krme, ki se polaga na krmiščih za malo divjad: koruza, žita, zelena krma. 

- Pri krmljenju z močno škrobno krmo mora biti le ta položena tako, da se prepreči, 

da bi pretežni del krme zaužile druge vrste divjadi. Za krmljenje fazana in poljske 

jerebice se priporoča uporaba t.i. »spiral feeder« krmilnic. 

- Male poljske divjadi se na krmiščih ne lovi. 

- Število krmišč in količina krme na ravni LUO in posameznih lovišč se določi glede 

na višino odvzema živali posamezne vrste. 

- Krmljenje race mlakarice je dovoljeno v za gojitev rac mlakaric v račnjakih. Število 

krmišč in količina krme naj se smiselno prilagodi velikosti račnjaka in številu ptic, ki 

v njem bivajo. 
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- Krmljenje poljskega zajca se lahko izvaja le izjemoma in le v prostoru intenzivno 

obdelane agrarne krajine (intenzivno kmetijstvo, delež gozda < 20 %, pomanjkanje 

naravne vegetacije) in se določi z lovsko upravljavskimi načrti. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega števila krmišč in količine 

krme (v načrtih lovišč) ni potrebno dosegati in ni dovoljeno presegati. 

- Lokacije krmišč morajo upravljavci navesti v letnem načrtu lovišča/LPN, v dvoletnem 

načrtu LUO se lokacij ne navaja. 

Privabljalno krmljenje 
 
Splošne usmeritve 

- Za doseganje učinka lokalnega privabljanja so na krmišču potrebne in dovoljene le 

minimalne količine krme. 

- Navadnega jelena, damjaka, muflona in divjega prašiča je dovoljeno privabljalno 

krmiti z: močno škrobno krmo, sočno krmo, voluminozno krmo. Male zveri se 

privabljalno krmi s krmo živalskega izvora (v skladu z veterinarskimi predpisi). 

- Lokacije krmišč morajo biti opredeljene v načrtih upravljanja z divjadjo. Pri divjem 

prašiču so v dvoletnem načrtu LUO opredeljene vse lokacije privabljalnih krmišč v 

posameznih loviščih, medtem ko se v letnem načrtu lovišča/LPN izmed teh lokacij 

opredelijo dejansko aktivna krmišča. 

Privabljalno krmljenje navadnega jelena, damjaka in muflona 

Gostota krmišč in količina krme 

- Na ravni lovišča je največja dovoljena gostota krmišč, ki se opredeli v dvoletnem 

načrtu LUO, 1/500 ha lovne površine (skupaj za jelenjad, damjaka in muflona). 

- Največja dnevna količina položene krme na posameznem krmišču ne sme presegati 

50 kg in količina močne škrobne krme ne sme presegati 5 kg. V LUO oz. posameznih 

loviščih znotraj LUO z manjšo gostoto odvzema jelena/damjaka/muflona se lahko 

predpiše tudi manjša dovoljena dnevna količina krme. 

Ostale usmeritve, določila in omejitve 

- Privabljalno krmljenje se lahko izvaja le v času lovne dobe (redne, predčasne, 

podaljšane) za jelenjad, damjaka ali muflona. 

- Na območju rastišč gozdnih kur je dovoljeno privabljalno krmljenje jelenjadi, 

damjaka in muflona v času po rastitvi,  od 1. avgusta dalje. Na rastiščih se ne 

privablja divjega prašiča in malih zveri. Vrsta krme mora biti temu prilagojena – ne 

krmi se s koruzo, žiti, krmo živalskega izvora.  

- Zaradi omejevanja neželenih vplivov v gozdnih sestojih (predvsem od jelenjadi) 

ustreznost lokacij krmišč presodi ZGS. 

- V primeru, da posamezna lokacija privabljalnega krmljenja zaradi sprememb v 

sestojih kot posledica ujm, podlubnikov ali rednega gospodarjenja z gozdovi 

postane neprimerna (nastanek površine v pomlajevanju), se jo tekom leta lahko 

nadomesti z novo in se jo vključi v naslednji dvoletni načrt LUO. Upravljavec lovišča 

je pred zamenjavo krmišča o tem dolžan obvestiti ZGS in lovsko inšpekcijo. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega števila krmišč in količine 

krme (v načrtih lovišč/LPN) ni potrebno dosegati in ni dovoljeno presegati. 

Privabljalno krmljenje divjega prašiča 
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Ukrep privabljalnega krmljenja mora biti nadzorovan in prilagojen gostoti divjih prašičev ter 

ne sme imeti za posledico povečan obseg škod na kmetijskih površinah. 

Gostota in lokacije krmišč ter količina krme 

- Največja dovoljena gostota aktivnih krmišč, ki so določena v letnem načrtu 

lovišča/LPN, je 1/300 ha lovne površine (gostota vseh krmišč, ki so opredeljena v 

dvoletnem načrtu LUO, je lahko večja). 

- Krmišče mora biti oddaljeno vsaj 200 m od meje gozdnega kompleksa z negozdno 

krajino. 

- Krmišča niso dovoljena na območju rastišč gozdnih kur. 

- Največja dnevna količina položene močne škrobne krme na posameznem krmišču 

ne sme presegati 5 kg. V LUO oz. posameznih loviščih znotraj LUO z manjšo 

gostoto odvzema divjega prašiča se lahko predpiše tudi manjša dovoljena dnevna 

količina krme. 

- Oceno ne/primernosti lokacij krmišč opravi ZGS.  

Ostale usmeritve, določila in omejitve 

- Privabljalno krmljenje divjih prašičev se lahko izvaja vse leto. 

- Za krmo se uporablja vse vrste žit in koruzo. 

- Krmljenje se izvaja na način, da je krma dostopna predvsem divjemu prašiču in čim 

manj ostali divjadi (npr. krmni valj, polaganje krme v tla, prekrivanje krme ipd.) 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega števila krmišč in količine krme (v 
načrtih lovišč/LPN) ni potrebno dosegati in dovoljeno presegati.  

- Krmišč za divjega prašiča naj se v habitatih gozdnih kur nad 1200 m n.v. ne postavlja. 
Izjemoma se nad 1200 m n.v. dovoli postavitev krmišč, pri čemer se lokacije krmišč ter 
časovne omejitve krmljenja dogovori/uskladi z ZRSVN. Krmišč se v nobenem primeru 
ne postavlja na ožja rastišča. 

 

Privabljalno krmljenje malih zveri (lisica, jazbec, kuna zlatica, kuna belica, šakal) 

Usmeritve, določila in omejitve 

- Uporablja se krma živalskega izvora in sadje. 

- Pri izvajanju ukrepa je potrebno upoštevati veterinarske predpise o ravnanju z 

živalskimi stranskimi proizvodi. 

- Na privabljalnem krmišču naj bo dnevno dostopno do 2 kg krme. 

- Krma naj bo primerno prikrita in/ali plitvo zagrebena v zemljo. 

- Malih zveri ni dovoljeno krmiti v območjih habitatov gozdnih kur. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega števila krmišč in količine 

krme (v načrtih lovišč/LPN) ni potrebno dosegati in ni dovoljeno presegati. 

- Lokacije krmišč morajo biti opredeljene v načrtih upravljanja z divjadjo. 

Krmne njive 
 
Opis: Med parkljarji so namenjene jelenjadi in divjemu prašiču; pomagajo zmanjševati 

pritisk jelenjadi na gozdno mladje in divjega prašiča na kmetijske površine. V intenzivno 

obdelani krajini so namenjene tudi izboljšanju bivalnih razmer za malo divjad (poljski zajec, 

poljska jerebica). 

Usmeritve, določila in omejitve 
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- Uporaba tujerodnih rastlin (npr. topinambur) ni dovoljena. 

- Enota za načrtovanje obsega: ha. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrta ni treba dosegati in se ga lahko 

presega. 

- Krmne njive naj bodo čim bolj odmaknjene od drugih kmetijskih površin. 

- Z načrti se njive lokacijsko usmerja.  

- Omejitve izvajanja biotehničnih ukrepov  na naravovarstveno pomembnih območjih 

so opredeljene v naravovarstvenih smernicah dolgoročnega načrta (priloga 1). 

 
Pridelovalne njive 
 
Opis: Pridelovalne njive so namenjene pridelavi krme za divjad. Uporabljajo jih tisti 

upravljavci lovišč, ki izvajajo določeno obliko krmljenja. 

Usmeritve, določila in omejitve 

- Uporaba tujerodnih rastlin (npr. topinambur) ni dovoljena. 

- Enota za načrtovanje obsega: ha. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrta ni treba dosegati in se ga lahko 

presega. 

- Omejitve izvajanja biotehničnih ukrepov  na naravovarstveno pomembnih območjih 

so opredeljene v naravovarstvenih smernicah dolgoročnega načrta (priloga 1). 

 
Sečnja v zimskem času 
 
Opis: Z zimsko sečnjo drevja in grmovja povečujemo količino naravne hrane v zimskem 

času ob visokem snegu, ko je dostop do nje oviran. Ukrep je namenjen vsem rastlinojedim 

parkljarjem, še posebej jelenjadi na območjih visokih gostot (zimovališča). Od drevesnih 

vrst so za sečnjo najprimernejše košate, z omelo obrasle jelke, vsi mehki listavci, nekateri 

trdi listavci (npr. javor, jesen, brest, hrast), od grmovnih vrst pa predvsem leska. Ukrep ima 

v primerjavi krmljenjem več prednosti: dostopnost velike količine naravne hrane, ne proži 

koncentracij jelenjadi in poškodb sestojev, lahko zmanjšuje objedenost mladja, je poceni. 

- Enote za načrtovanje obsega: drevo – število, grmovje – ha. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrta ni treba dosegati in se ga lahko 

presega. 

 

Zaščita s tehniškimi in kemičnimi sredstvi 
 
Opis: Uporaba tehničnih in kemičnih (tudi drugih) sredstev za zaščito pred škodo od divjadi 

in škodo na divjadi. 

Škoda na divjadi: kemična odvračala, zvočna odvračala, svetlobni odsevniki, kombinacije 

zvočnih in svetlobnih odsevnikov, silhuete, plašilne naprave na kosilnicah, cestno prometni 

znaki, osveščanje širše javnosti in drugo. 

Škoda od divjadi: zaščita z vsemi vrstami tehničnih (npr. električna ograja) in kemičnih 

sredstev. 

- Enota za načrtovanje obsega: dolžina (m). 
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- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrt se izvaja v obsegu najmanj 80 % in je 

lahko presežen. 

 
LOVSKOTEHNIŠKI OBJEKTI 
 
Med lovskotehniške objekte uvrščamo lovske preže, krmišča, solnice, lovske steze, lovske 

koče, domove, bivake in zbiralnice uplenjene divjadi. Potrebni so za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo in loviščem, predvsem za izvajanje lova, izboljšanje prehranskih 

razmer za divjad in za izvajanje monitoringa populacij divjadi. 

Na nekaterih naravovarstveno pomembnih območjih naj se dreves z dupli ne odstranjuje za 
namen postavitve lovskih objektov. Starih dreves (habitatnih dreves)  naj se ne odstranjuje 
za namen postavitve lovskih objektov (naravovarstvene smernice, priloga 1) 
 

Lovske preže 
 

- Enota za načrtovanje obsega: število. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrta ni treba dosegati in se ga lahko 

presega 

- Za postavitev lovske preže je potrebno pridobiti soglasje lastnika zemljišča. 

- Omejitve postavitve lovskih prež na naravovarstveno pomembnih območjih so 

opredeljene v naravovarstvenih smernicah dolgoročnega načrta (priloga 1). 

 
 
Krmišča 
 

- Enota za načrtovanje obsega: število. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta so navedena v poglavju o krmljenju. 

- Pred vzpostavitvijo krmišča je potrebno pridobiti soglasje lastnika zemljišča. 

Kataster krmišč 

Kataster krmišč je seznam lokacij in atributov vseh načrtovanih krmišč. Vsako krmišče je v 

katastru opredeljeno z naslednjimi atributi: šifra lovišča, ime lovišča, šifra katastrske občine, 

ime katastrske občine, parcelna št., krajevno ime, koordinati lokacije (X in Y), ciljna živalska 

vrsta, namen/vrsta krmišča (zimsko, privabljalno), ali je dovoljeno polagati ŽSP2, ali je 

namenjeno ogledom medvedov. 

Kataster krmišč za vso Slovenijo vodi ZGS v digitalni obliki, na nivoju LUO pa v tiskani obliki 

kot sestavni del dvoletnih načrtov LUO. Kataster se posodobi ob vsaki pripravi dvoletnih 

načrtov LUO. V digitalnem katastru se beležijo vsi zgoraj navedeni atributi, medtem ko se 

v tiskani obliki (kot sestavni del načrtov LUO) beležijo vsi atributi, razen šifre lovišča, šifre 

katastrske občine in koordinat lokacije (X in Y). 

V katastru krmišč se vodijo lokacije za sledeče vrste krmišč in načine krmljenja: 

- krmišča za zimsko krmljenje navadnega jelena, damjaka in muflona, 

- krmišča za privabljalno krmljenje navadnega jelena, damjaka in muflona, 

- krmišča za privabljalno krmljenje divjega prašiča, 

- krmišča za privabljalno krmljenje malih zveri. 

                                                      
2 živalski stranski proizvodi 
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Omejitve postavitve krmišč na naravovarstveno pomembnih območjih so opredeljene v 

naravovarstvenih smernicah dolgoročnega načrta (priloga 1). 

 
Solnice 
 
Usmeritve, določila, omejitve: 

- Namen solnic je privabljanje divjadi z namenom odstrela in monitoringa. 

- Solnice se zalaga v zmernih količinah s soljo in mineralnimi kamni (priporočeno do 

največ 3 kg na solnico/letno). 

- Postavljanje solnic je prepovedano: 

 v mladovjih in sestojih v obnovi (izjemoma s soglasjem lastnika in ZGS), 

 ob prometnih cestah, 

 v gozdnih rezervatih, 

 v mokriščih, 

 v razdalji do 50 m od vodnih virov (soli se ne sme vnašati v kaluže in ostale 

vodne vire!), 

 na naravovarstveno pomembnih območjih (opredelitev v naravovarstvenih 

smernicah dolgoročnega načrta). 

- Enota za načrtovanje obsega novogradnje in obnove: število. Enota za načrtovanje 

obsega polaganja soli: kg. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrta ni treba dosegati in se ga ne sme 

presegati. 

- Omejitve postavitve solnic na naravovarstveno pomembnih območjih so 

opredeljene v naravovarstvenih smernicah dolgoročnega načrta (priloga 1). 

-  

Lovske steze 
 
Opis: Lovske steze so namenjene predvsem lažjemu, varnejšemu in učinkovitejšemu lovu, 

kot tudi nadzoru lovišča. 

- Enota za načrtovanje obsega novogradnje in obnove: število in km. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: Načrta ni treba dosegati in se ga lahko 

presega.  

- Omejitve postavitve lovskotehniških objektov na naravovarstveno pomembnih 

območjih so opredeljene v naravovarstvenih smernicah dolgoročnega načrta 

(priloga 1). 

 
Lovske koče, domovi, bivaki, zbiralnice uplenjene divjadi 
 

- Enota za načrtovanje obsega novogradnje in obnove: število. 

- Navedenih objektov se z lovskimi načrti ne načrtuje. Upravljavci lovišč, naj glede na 

lastne potrebe vlagajo tudi v to infrastrukturo.  

- presega.  

- Omejitve postavitve lovskotehniških objektov na naravovarstveno pomembnih 

območjih so opredeljene v naravovarstvenih smernicah dolgoročnega načrta 

(priloga 1). 
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7.4 Usklajevanje rabe prostora in odprava nesoglasij pri rabi 
prostora 

Posegi in dejavnosti v prostoru lahko pomembno vplivajo na življenjske razmere divjadi in 
ostalih prostoživečih živali: ožijo življenjski prostor, zmanjšujejo prehranske možnosti, 
poslabšujejo možnosti za gnezdenje, poleganje in vzrejo mladičev, spreminjajo življenjski 
ritem z vnašanjem nemira ter slabšajo ekološko povezljivost prostora ali celo predstavljajo 
neposredni vir smrtnosti živali. Pri usklajevanju rabe prostora in dejavnosti v njem je zato 
treba upoštevati tudi živalstvo. 
 
Območja, kjer veljajo omejitve za posege in dejavnosti v gozdu in gozdnem prostoru so 
opredeljene v gozdnogospodarskem delu območnih načrtov za Kranjsko, Blejsko, 
Ljubljansko in Nazarsko GGO, in sicer v okviru funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in 
lovnogospodarske funkcije. V GGN GGO in podrobneje v GGN GGE so opredeljene tudi 
usmeritve za zagotavljanje funkcij gozdov ter omejitve pri gospodarjenju z gozdovi in 
aktivnostih uporabnikov gozdnega prostora. 
 
Območja v LUO, ki imajo na podlagi GGN GGO opredeljeno 1. ali 2. stopnjo poudarjenosti 
funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti so: 

 rastišča in območja prisotnosti divjega petelina in ruševca, 

 barja, manjše vodne površine in kali (razpršeno po celotnem LUO), 

 pasišča, grmišča, posamično gozdno drevje, skupine dreves, pasovi drevja, omejki, 
remize v kmetijski in primestni krajini,  

 mirne cone, zimovališča, 

 ekocelice in habitatno drevje (označeno na terenu), 

 koridorji v smislu ekološke povezljivosti območja.  
 

Območja v LUO, ki imajo na podlagi GGN GGO opredeljeno 1. ali 2. stopnjo poudarjenosti 
lovnogospodarske funkcije so: 

 predeli okoli rukališč  

 predeli okoli zimskih krmišč (kataster krmišč v LUO). 
 

Z navedenih območij je zato potrebno umakniti oz. v največji možni meri omejiti vso 
rekreativno in turistično dejavnost. Posegi na teh območjih naj bodo omejeni zgolj na 
možnost primarne rabe prostora. Kakršnakoli urbanizacija na teh območjih ni dopustna in 
naj se takim območjem z določenim vplivnim območjem izogiba. Na teh površinah se je 
treba izogibati tudi ograjevanju ali postavljanju podobnih ovir, ki preprečujejo in otežujejo 
prehajanje prostoživečim živalim med območji. Izven najpomembnejših območij se je 
potrebno izogibati razpršenim gradnjam in ostalim posegom. Posegi naj bodo 
skoncentrirani na zaokroženih območjih s tem da se v največji možni meri ohranja vsa 
obstoječa grmovna in drevesna vegetacija. 
 
Glavne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi 

 Čas izvajanja posegov in opravljanja dejavnosti je treba kar najbolj prilagoditi 
življenjskim ciklom živali tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, oz. 
v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko živali potrebujejo mir, zlasti v času 
razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev ter prezimovanja. 

 Pri izvajanju gozdnogospodarskih del se je treba izogibati aktivnim gnezdiščem, 
brlogom ali zavetiščem. 

 Izvajanje gozdnogospodarskih del v zimovališčih rastlinojede parkljaste divjadi 
praviloma ni dopustno v obdobju od 1. decembra do 31. marca. 
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 Del sečnje z bršljanom obraslih dreves in del sečnje jelke se, z namenom izboljšanja 
prehranskih razmer rastlinojede divjadi, opravi v zimskem času. To še zlasti velja za 
območja zimovališč. 

 
Usmeritve in omejitve pri posegih v prostor: 

 Posebno pozornost je treba posvetiti načrtovanim posegom, ki predstavljajo izrazito 
spremembo okolja in imajo lahko velik vpliv na življenjski prostor prostoživečih vrst 
živali/divjadi, kot so npr. veliki (linijski) infrastrukturni objekti, površinsko velika 
območja kot so industrijske cone ali stanovanjska naselja. Presoja vplivov na okolje 
mora spoštovati populacijski nivo posamezne ali skupine živalskih vrst vključno z 
migracijskimi potmi.  

 V primeru nacionalnega interesa, ko posegov ni mogoče umakniti, je treba v največji 
možni meri načrtovati omilitvene ukrepe (nadomestne gozdne površine, izgradnja 
nad in podhodov). Ti ukrepi morajo biti krajevno in časovno opredeljeni ter 
prilagojeni posameznemu posegu. Pri tem je treba vzpostaviti tesno sodelovanje z 
ostalimi soglasodajalci z namenom določitve skupnih izhodišč. Ob izvedbi celovite 
presoje vplivov na okolje oz. presoje vplivov na okolje mora presojevalec v izdelavo 
poročila vključiti tudi stališča Zavoda za gozdove Slovenije in upravljavcev lovišč. 
Pomembno je vključevanje v proces oblikovanja prostorskih načrtov na različnih 
ravneh. 

 Pri večjem številu manjših posegov v prostor je treba upoštevati kumulativne vplive 
na divjad in druge prostoživeče živalske vrste. Ti posegi se zaradi manjših učinkov 
ne presojajo in so povečini spregledani. Tovrstne posege bo zato potrebno 
predhodno na podlagi preteklih izkušenj predvideti. Pri spremembah občinskih 
planov, kot krovnih dokumentov, s katerim določamo prihodnjo rabo prostora, bo 
treba biti pozoren na vse grožnje in nevarnosti, ki lahko spremenijo življenjske 
pogoje živalim. Vse pobude za spremembo namenske rabe bo potrebno kritično 
presoditi in že v fazi pobud doseči opustitev nesprejemljivih posegov.  

 Lastnikom kmetijskih zemljišč je potrebno ponuditi  ukrepe oz. finančne spodbude, 
da se prepreči nadaljnje zmanjševanje grmovne in gozdne vegetacije. Lastniki 
zemljišč imajo največji vpliv na oblikovanje ugodnega življenjskega okolja divjadi, a 
jim obstoječi mehanizmi tega ne priznavajo. Pri spodbujanju in kreiranju ukrepov v 
kmetijstvu je potrebno vključiti tudi ostale strokovne institucije (MOP, ZGS, 
ZRSVN…), ki so prisotne v prostoru in odpraviti navskrižna neskladja med resorji. 
 

 Pri omejitvah posegov v prostor in različnih dejavnosti v kmetijski krajini je še 
posebej potrebno: 

· spoštovati določila 32 – 34. člena ZDLov-1; 
· ohranjati obstoječe omejke, remize, grmovne zaplate, skupine gozdnega 

drevja in manjše gozdne površine ter ostale pomembne elemente habitatov 
živalskih vrst; 

· zagotoviti nadomestne površine za izkrčene gozdne površine; 
· preprečevati postavljanje za živali neprepustnih ograj in ostalih ovir; 
· za nepropustne linijske objekte je treba zagotoviti prehajanje živali z 

vzpostavitvijo ustreznih nad- ali podhodov; 
· puščati brežine vodotokov prehodne in zaraščene z obrežnim grmovjem 

oziroma drevesi.  

 Zagotavljati ekološko povezljivost - V LUO so določeni koridorji (Slika 4), ki 
omogočajo povezljivost populacij in prehajanje prostoživečih živali. Koridorji niso 
pomembni samo na  gozdni površini, ampak tudi na kmetijskih zemljiščih, ki jih 
zajemajo. Zato je za zagotavljanje povezljivosti na območjih koridorjev nujno: 
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· ohranjati posamezna drevesa ali skupine gozdnega drevja, grmovja in 
omejke ter obrečni pas in ostale vegetacijske strukture, ki zagotavljajo 
povezljivost in prehodnost kmetijske krajine za prostoživeče živali; 

· omejevati je potrebno posege, ki bi slabšali povezljivost območij, zlasti 
pozidave (npr. širitve industrijskih con), 

· preprečevati je potrebno ograjevanja oz. kakršna koli drugačno postavljanje 
ovir, ki onemogočajo prehajanje med območji. 

· pri umeščanju linijskih objektov (npr. prometnic), ki bi prekinili ali slabšali 
povezljivost, zagotoviti omilitvene ukrepe, ki bodo minimizirali negativne 
učinke posega (izgradnja ustreznih nad ali podhodov). 
 

Usmeritve in omejitve različnih dejavnosti v gozdu in gozdnem prostoru 

 Na celotni površini LUO je treba preprečevati širitev rekreativnih dejavnosti na 
območja, kjer so za prostoživeče vrste živali najbolj moteče.  

 Umeščanje poti ali gradnjo drugih rekreacijskih ali turističnih objektov usmeriti izven 
območij zimovališč, rukališč, rastišč gozdnih kur, gnezdišč, mirnih con.  

 V obdobju intenzivnega parjenja jelenjadi se omejujejo vse turistične in rekreacijske 
aktivnosti na celotni površini rukališč.  

 Prostočasne aktivnosti se usmerja na obstoječe poti, več pozornosti se nameni 
kakovosti infrastrukture in njenemu vzdrževanju. 

Navedene usmeritve in omejitve služijo kot podlaga pri presojanju v postopkih pridobivanja 
dovoljenj/soglasij za posege v prostor, v katere se ZGS aktivno vključuje. 
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8.  NEVARNOSTI IN TVEGANJA UPRAVLJANJA DIVJADI 
IN NJENEGA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA 

 
Upravljanje s populacijami divjadi in njenim življenjskim okoljem je že in bo tudi v bodoče 
izpostavljeno različnim spremembam, tveganjem in nevarnostim. Pred nami je naloga, da 
nevarnosti in tveganja prepoznamo, se nanje pripravimo in pravočasno prilagodimo. Družba 
postaja občutljivejša, interes po rabi prostora se krepi, pritiski se stopnjujejo. Interesne 
skupine so se organizirale in pridobivajo vpliv ter se vedno bolj zavedajo pravic. 
Zaradi konflikta interesov bo zato največji izziv določiti take ukrepe, ki bodo uresničljivi za 
glavne deležnike v prostoru ter hkrati sprejemljivi za stranske.  
 
Nevarnosti in tveganja izhajajo iz različnih področij: 
 
Lovstvo: 
Največja nevarnost, ki grozi lovstvu je nerealizacija načrtovanih ukrepov ter predvsem 
posledice, ki jih nerealizacija prinaša. Med lovci je močno prisoten strah pred izgubo 
koncesij zaradi ponavljajoče neizvedbe višine načrtovanega odvzema, hkrati pa tudi strah  
da bodo škode uničile finančno vzdržnost lovskih organizacij. Lovski napori se zaradi 
spremenjenih vedenjskih vzorcev divjadi povečujejo, hkrati pa z višanjem načrtov 
povečujemo lovni pritisk. Vztrajno se zmanjšuje tudi število lovcev, zato je ob sedanjih 
pogojih lova večina napora vezana na manjše število ljudi. Zaradi pomanjkanja aktivnih 
lovcev bodo potrebne prilagoditve in sicer s promocijo lovstva in aktivacijo novega članstva 
kot tudi z odpravo nekaterih prepovedi lova. Veliko težavo pri realizaciji načrtovanih 
posegov v populacije divjadi predstavljajo tudi motnje, ki izhajajo iz posegov v prostor 
(urbanizacija), iz pospeševanja kmetijstva, predvsem pa zaradi nemira, ki ga povzročajo 
najrazličnejše prostočasne aktivnost. Nerealizacija načrtovanih ukrepov bi samo povečala 
neželene učinke nekaterih vrst divjadi, s čimer bi dolgoročno ogrozili zastavljene 
gozdnogojitvene cilje, v kmetijstvu bi se povečal obseg škod, vpliv pa bi se odrazil tudi v 
okviru medvrstnih odnosov. 
 
Gozdarstvo 
Gozdovi predstavljajo živalskim vrstam ključen habitat, kjer najdejo ustrezne bivalne kot 
prehranske razmere. Gozdovi nudijo divjadi kritje, prostor za počitek, poleganje mladičev. 
To funkcijo najbolje opravljajo pomlajeni gozdovi ter gozdovi mlajših razvojnih faz z bogato 
podrastjo. Intenzivnost gospodarjenja je v normalnih letih (brez ujm in podlubnikov) 
skromna, zato ugotavljamo v  predelih, kjer ni bilo ujm, manjko mladovij oz. zelo skromno 
količino biomase, ki je divjadi namenjana za pašo. Negospodarjeni gozdovi – odrasli sestoji 
nudijo divjadi slabe prehranske razmere, zaradi česar pogosto prihaja do (pre)velikih 
obremenitev posameznih intenzivno gospodarjenih površin. Na teh površinah je zato težje 
zagotoviti tudi ciljno drevesno sestavo, saj divjad z objedanjem prehransko zanimivejših 
drevesnih vrst oblikuje bodočo vrstno sestavo gozdov. Te površine predstavljajo praviloma 
najboljša rastišča s poudarjeno lesno proizvodno funkcijo.  
 
Kmetijstvo 
Slabšanje prehranskih in bivalnih razmer zaradi intenziviranja kmetijstva ima največje 
posledice na mali poljski divjadi. V kmetijski in primestni krajini izginjajo posamezna 
drevesa, omejki, skupine dreves, remize, posega se v gozdni rob. Pritiski se ne zmanjšujejo, 
saj politika subvencioniranja v kmetijstvu ni naklonjena posameznemu drevju v kmetijskem 
prostoru. Izsekavanje te drevnine generira tudi urbanizacija in iskanje nadomestnih 
kmetijskih površin (krčitve v kmetijske namene). Tudi strukturno kmetijstvo s 
pospeševanjem živinoreje in zmanjševanjem poljedelstva ne vpliva ugodno na številčno in 
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vrstno pestrost. S pospeševanjem živinoreje se pospešuje zgolj produkcija travinja ter 
koruze. Dolgoročno je močno ogrožen, če ne izgubljen, obstoj poljskih kur, številčnost 
poljskega zajca pa je ponekod že na preživetvenem minimumu. 
 
Infrastruktura 
Največji infrastrukturni projekti so bili v LUO izvedeni že v preteklosti, ko je bila pripravljenost 
oz. osveščenost po zagotavljanju povezljivosti med območji nizka. Narejene so bile številne 
napake, ki jih ni moč popraviti. Največji problem predstavljajo posamezni projekti, ki sami 
po sebi niso problematični, kumulativno z ostalimi pa predstavljajo velik problem. Pritiski 
kapitala so veliki, zato je moč take posege omejiti zgolj z jasno zapisanimi zakonskimi in 
podzakonskimi predpisi, na podlagi katerih pravno vzdržijo strokovne podlage. Področje 
posegov v življenjski prostor divjadi je nedorečeno, saj manjka predpis, ki bi določil merila 
za posege v prostor, ki bi lahko bistveno spremenili življenjske razmere divjadi.  
 
Turizem 
Gorenjsko LUO je z vidika obremenjenosti prostora s strani turizma v Slovenskem merilu 
izstopajoče. Število nočitev se je v zadnjem desetletju podvojilo. Obremenitve s prometom, 
težave s parkiranjem, nočitvami so v na večjih turističnih krajih postale nevzdržne in so pred 
epidemijo COVID-19, klicale k omejitvam. Nevzdržnost v urbanem okolju se je z isto 
intenziteto prenesla v življenjski prostor divjadi.  
 
Klimatske spremembe 
Podnebne spremembe najbolj vplivajo (negativno) na vrste, ki so se prilagodile na določene 
življenjske pogoje z ozko ekološko nišo. Najbolj so ogrožene vrste visokogorja, ki izgubljajo 
medvrstni boj z bolj prilagodljivimi vrstami (navadni jelen-gams). Veliko nevarnost 
predstavljajo tudi vse pogostejši vremenski ekstremi, sušna obdobja v poletnem času, 
velike količine zapadlega snega v visokogorju. Ti ekstremi poslabšujejo vitalnost ter 
zdravstveno stanje pri večini živalskih vrst.  
 
Prostorska širitev vrst 
Veliko nevarnost k ohranitvi domorodnih vrst divjadi predstavlja prostorska širitev ter 
krepitev populacije šakala. Šakal se je v določenih predelih LUO razširil in okrepil do te 
mere, da se to že opazi na številčnosti srnjadi. Prostorsko se širijo in krepijo tudi populacije 
velik zveri, kar se bo odrazilo na gostotah rastlinojede parkljaste divjadi kot tudi na 
spremenjeni rabi določenih habitatov. Od tujerodnih vrst največjo težavo predstavlja 
številčna krepitev ter prostorska širitev nutrije. 
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9. METODOLOGIJA IZDELAVE NAČRTA 

Dolgoročni načrt za II. Gorenjsko lovsko upravljavsko območje je bil izdelan na podlagi 
podatkovnih zbirk Zavoda za gozdove Slovenije, ki vključujejo podatke o odvzemu divjadi, 
izvedenih delih v njihovem življenjskem okolju, povzročenih škodah, podatkih objedenosti 
gozdnega mladja ter ostalih baz, ki celovito obravnavajo prostor. 
 
S procesom izdelave načrta smo začeli že v letu 2019, in sicer pripravo smernic za 
upravljanje z divjadjo in njenim življenjskim okoljem. Istočasno smo pričeli tudi z zbiranjem 
podatkov ter urejanjem evidenc pomembnih za izdelavo smernic. Za vsako izmed živalskih 
vrst so bile izdelane analize, postavljeni izhodiščni cilji ter predlagane usmeritve. Smernice 
so bile v procesu izdelave predstavljene deležnikom v prostoru ter na podlagi podanih 
pripomb ustrezno dopolnjene. Pred izdelavo načrta so bili dodatno vsi deležniki še enkrat 
pozvani, da podajo svoje pobude, predloge k novo nastajajočim načrtom. V nadaljevanju je 
bil za podajo naravovarstvenih smernic zaprošen tudi ZRSVN. 
 
Z usklajenimi smernicami in podanimi pobudami so bila podana temeljna izhodišča 
bodočega dolgoročnega načrta upravljanja z divjadjo. Sledila je izdelava osnutka načrta po 
enotnih usmeritvah za vsa lovsko upravljavska območja. V procesu izdelave osnutka načrta 
je bila dvakrat preko delavnic vključena zainteresirana javnost, ki je podala svoje poglede 
na aktualno problematiko in pri tem sooblikovala strategije in posamezne cilje upravljanja s 
populacijami divjadi. V nadaljevanju je sledil postopek sprejemanja načrtov in sprejem 
načrta na Vladi RS. 
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12. PRILOGE  

NARAVOVARSTVENE SMERNICE ZA II. GORENJSKO LUO 

 
1. Zavarovana območja 
 

Zavarovana območja so ožja ali širša območja narave, za katere je vlada ali pristojni organ 
ene ali več lokalnih skupnosti ali skupaj vlada in pristojni organ ene ali več lokalnih skupnosti 
sprejel akt o zavarovanju (55. člen ZON). Ožja zavarovana območja so naravni spomenik, 
naravni rezervat in strogi naravni rezervat. Širša zavarovana območja so narodni, regijski 
in krajinski park (53. člen ZON). 
 
Pri upravljanju z divjadjo se obvezno upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo 
zavarovanih območij narave, navedenih v preglednici 1 
 
Preglednica 1: Pregled zavarovanih območij in varstvenih režimov  

 

IME STATUS 
URADNA OBJAVA VARSTVENI REŽIM 

Dolžanova soteska NS Uradni vestnik 
Gorenjske, št. 12/88 

 

Velja varstveni režim naveden v 7. členu 
Odloka o Naravnem spomeniku 

Dovžanova soteska 

*Spominski park 
Udin boršt 

SP  
 

Uradni vestnik 
Gorenjske, št. 20/85 

Velja varstveni režim naveden v 4. členu 
Odloka o razglasitvi Spominskega parka 

Udin boršt za zgodovinski in kulturni 
spomenik. 

Gozdni rezervat 
Kriva jelka v Udinem 
borštu 

NS Velja varstveni režim naveden v 14. členu 
Odloka o razglasitvi Spominskega parka 

Udin boršt za zgodovinski in kulturni 
spomenik. 

 
Jezersko "V Robcih" 
- Lipa (T. pl.), 5 
zavarovanih dreves 

 
      NS 

 
Uradni vestnik okraja 

Kranj, 19/61 
 

 

Arhovo ali Dacarjevo 
brezno nad Zg. 
Dupljami 

 
NS 

 
 
 

Uradni vestnik 
Gorenjske, št. 20/85 

 
 

Velja varstveni režim naveden v 15. členu 
Odloka o razglasitvi Spominskega parka 

Udin boršt za zgodovinski in kulturni 
spomenik 

Dupulnik, ob odcepu 
ceste v Zadrago 

 
 
 

NS Zijalka v Sp. Dupljah 

Velika Lebinica 

Hišarjevo brezno 

Udin boršt ob stari 
cesti Kokrica - Naklo 

NS Velja varstveni režim naveden v 13. členu 
Odloka o razglasitvi Spominskega parka 

Udin boršt za zgodovinski in kulturni 
spomenik. 

Marijino brezno, 
Migutovo brezno in 
Gipsova jama 

NS Uradni list RS, št. 20/90 Velja varstveni režim naveden v  4. členu 
Odloka o razglasitvi podzemeljske 

geomorfološke naravne dediščine za 
naravni in kulturnozgodovinski spomenik Lubniška jama in 

Kevdrc 
NS 

Polhograjski 
Dolomiti 

KP Uradni list RS, št. 14/74 Velja varstveni režim naveden 10. 11. in 
12. Členu 

 

Logarska dolina KP Uradni list SRS, št. 27/87 
in 

 

Robanov kot KP 
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IME STATUS 
URADNA OBJAVA VARSTVENI REŽIM 

Soteska Savinje pri 
Igli 

 
       NS 

 

Uradno glasilo 
Zgornjesavinjskih občin, 

št. 5/00 
in 

Uradni list RS, št. 69/00 

Velja varstveni režim naveden v 12 in 14. 
členu Odloka o spremembah in 

dopolnitvah odloka o razglasitvi naravnih 
znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju Občine Mozirje 

Soteska Palenka 

Slapišče Palenk 

Savinja od izvira do 
Ljubnega 

Melišče pod 
Planjavo 

NR 

Šum v Blejskem 
vintgarju 

NS Uradni list RS, 
št. 52/10, 46/14 – ZON-

C, 60/17 in 82/20) 

Velja varstveni režim naveden v 15 in 17. 
členu Zakona o Triglavskem narodnem 

parku  

Triglavski narodni 
park 

NP Velja varstveni režim naveden v 13. 15. In 
17. členu Zakona o Triglavskem narodnem 

parku 

Ožje območje 
Blatnic 

NR Uradni vestnik Občine 
Trzin, 9/2012 

Velja varstveni režim naveden v 6 in 7. 
člen Odloka  

Spominski park 
revolucionarnih 
tradicij občine 
Domžale 

KP Uradni vestnik občine 
Domžale, št. 8, 

11.06.1984 

Velja varstveni režim naveden v 12. In 13. 
členu Odloka o spominskem parku 

revolucionarnih tradicij občine Domžale 

Zelenci NR Uradni list RS, št. 53 
in 

Uradni list RS, št. 
53/2013 

Velja varstveni režim naveden v 7 in 8. 
členu Uredbe o Naravnem rezervatu 

Zelenci in  
varstveni režim naveden v 6. členu Odloka 

Črna prst: vrh in 
pobočja pod vrhom 

NR Uradno glasilo občin 
Ajdovščina, Nova Gorica 

in Tolmin, št. 5, 
06.06.1990 

Velja varstveni režim naveden v 19. In 20. 
členu Odloka o razglasitvi kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov ter naravnih 

znamenitosti na območju občine Tolmin 

 
 

2. 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. Zlasti so to geološki pojavi, 
minerali, fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemni 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. Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na 
območju Republike Slovenije (4. člen ZON). 
 
Splošne varstvene usmeritve 
Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj (40. člen ZON). 
 
Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih 
možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti (5. člen Uredbe o zvrsteh naravnih 
vrednot). 
 
Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti: 
 

- na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti 
izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo 
lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu 
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in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, 
vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote. 

- na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša 
zdravstveno stanje drevesa ter, da se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču. 

- na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske 
razmere rastlin in živali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do 
takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje. 

- na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema 
ter naravni procesi v njem do takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje. 
 

Posegi in dejavnosti zunaj naravnih vrednot, na območju vpliva na naravno vrednoto se 
izvajajo tako, da vpliv posega ali dejavnosti ne povzroči uničenja ali bistvene spremembe 
lastnosti, zaradi katerih je bil del narave opredeljen za naravno vrednoto, ali uničenja 
naravne vrednote (6. člen Uredbe o zvrsteh naravnih vrednot). 
 
Za potrebe priprave načrtov rabe naravnih dobrin se območje vpliva na naravno vrednoto 
opredeli glede na nameravani poseg ali dejavnost na podlagi naslednjih izhodišč: 
 

- za hidrološko naravno vrednoto je območje vpliva na naravno vrednoto območje porečja 
ali dela porečja, v katerem se naravna vrednota nahaja, 

- za podzemno geomorfološko naravno vrednoto je območje vpliva na naravno vrednoto 
površje nad podzemno jamo ter, če je naravna vrednota vodna podzemna jama, porečje 
voda, ki tečejo v podzemno jamo, 

- za naravne vrednote drugih zvrsti je območje vpliva na naravno vrednoto območje, v 
katerem lahko vplivi posegov in dejavnosti človeka ogrozijo tiste lastnosti, zaradi katerih 
je bil del narave opredeljen za naravno vrednoto: za geomorfološke in geološke naravne 
vrednote je to zlasti njihova stabilnost, za botanične, zoološke, ekosistemske in 
drevesne naravne vrednote je to zlasti kvaliteta habitatov rastlin in živali, 

- naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, razgledišč, počivališč, 
postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno, vendar tako, da se 
bistveno ne spremenijo lastnosti naravne vrednote. Naravno vrednoto ali njen del, ki je 
posebej občutljiv na fizične učinke hoje, ki jih povzročijo obiskovalci, se uredi tako, da 
se onemogoči ogrožanje naravne vrednote. Na naravni vrednoti, katere obiskovanje in 
ogledovanje se prostorsko ne da omejiti ali se pričakuje, da omejitev ne bo učinkovita, 
se lahko obiskovanje in ogledovanje naravne vrednote ali njenega dela fizično 
onemogoči. 

 
Podrobnejše varstvene usmeritve 
 
Površinske geomorfološke naravne vrednote 

 Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične ali 
druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter da je da je njena vidna podoba 
čim manj spremenjena. 

 Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje, zasipavanje) se na 
naravni vrednoti izvaja tako, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave 
opredeljen za naravno vrednoto ter, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena.  

 Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim 
materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti.  

 Na naravni vrednoti se lahko izvaja takšne športne in rekreacijske aktivnosti, zaradi 
katerih se bistveno ne spreminjajo fizične lastnosti naravne vrednote (npr. z obsežnim 
odstranjevanjem skal, pritrjevanjem klinov, jeklenih vrvi in podobnim) ter da zaradi 
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prisotnost ljudi (velike množice) ni motena vidna podoba naravne vrednote in 
onemogočeno njeno doživljanje. Obiskovalci naravne vrednote naj se gibajo po poteh, 
če so le-te za ta namen urejene. 

 Vegetacijo na naravni vrednoti se lahko odstrani v primeru, da se s tem omogoči dostop, 
izboljša vidnost ali prepreči vpliv rastlinstva na vrednoto. 
 

Podzemeljske geomorfološke naravne vrednote  

- Sigastih tvorb in drugega jamskega inventarja se ne poškoduje, uničuje, odstranjuje, 
odnaša. 

- Sten, stropa in tal, zraka v jami ter vode, ki tečejo skozi jamo, se ne onesnažuje.  

- Jame in brezna oziroma njihove dele se osvetljuje le toliko, kolikor je minimalno potrebno 
za obisk ljudi, znanstveno-raziskovalno delo ali jamarstvo. 

- V jamah in breznih se ne kuri ognja. 

- Odpadkov in drugega materiala se ne odlaga ali skladišči v jami, tekočih odpadkov se 
ne odvaja v jamo in se jih ne izliva v jami.  

- V jamo se ne vnaša organskih snovi (človeška hrana, iztrebki, les in drug organski 
material). 
 

V jamskem vhodu in njegovi neposredni okolici:  
 

- Gradnja objektov se ne izvaja, zemeljsko površje se ne spreminja. 

- Odpadkov se ne odlaga. 

- Vhoda se ne zasipava, v neposredno okolico se ne odlaga in skladišči materiala. 

- Enostavne objekte, ki nimajo vsebinske povezave z naravno vrednoto se namešča v 
takšni oddaljenosti, da se ohranja vidna podoba jamskega vhoda nespremenjena. 

- V vegetacijsko združbo v jamskem vhodu se ne posega s fizičnim uničevanjem, 
spreminjanjem vrstne sestave ipd., razen v primeru, da se s tem omogoči dostop. Obseg 
odstranitve vegetacije sme biti tolikšen, da se ohranijo obstoječe lastnosti mikroklime v 
jamskem vhodu in jami. 
 

Na površju nad znanimi rovi jame, ponornice, ki teko v jamo oziroma skozi njo: 
  

- Izvaja se takšne vrste gradenj, da se ne poškoduje podzemeljske naravne vrednote.  

- Vegetacijsko odejo, vključno z njenim odstranjevanjem, se spreminja le v takšnem 
obsegu, da se ne ali bistveno ne spremenijo kakovostne (kemične) in količinske lastnosti 
pronicajoče vode. 

- Odpadkov se ne odlaga.  

- Nevarnih snovi, kot so nafta in naftni derivati, kemikalije in podobne snovi, se ne 
pretovarja in skladišči. 

- Ne slabša se kvalitete vod, ki tečejo v jamo.  

- Posege in gradnje na vodotokih se izvaja tako, da se ohranja čim bolj naraven vodni 
režim.  

 
Geološke naravne vrednote 

 Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične ali 
druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna podoba čim 
manj spremenjena.  

 Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje, zasipavanje) se na 
naravni vrednoti izvaja tako, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave 
opredeljen za naravno vrednoto ter, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. 
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 Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim 
materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti.  

 Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, da 
se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za 
naravno vrednoto.  

 
Hidrološke naravne vrednote 

 Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične ali 
druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna podoba čim 
manj spremenjena. 

 Ne slabša se kvalitete vode.  

 Na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov.  

 V obrežno vegetacijo se posega s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem, zasajanjem, 
tako da se bistveno ne spremenijo fizikalne lastnosti obrežja. 

 Rekreacijske in športne aktivnosti se izvaja tako, da se naravne vrednote ne poškoduje 
in da se ne spremeni njenih lastnosti. Na jezerih se za rekreacijske namene ne uporablja 
čolnov z motorji z notranjim izgorevanjem. Na jezerih na nadmorski višini nad 900 m se 
ne izvaja rekreacijskih in športnih aktivnosti. 

 
Botanične naravne vrednote 

- Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja na način in v takem obsegu, da se bistveno ne 
spremenijo življenjske razmere na rastišču in da se ohranja rastline, zaradi katerih je del 
narave opredeljen za naravno vrednoto. Na način in v obsegu iz prejšnjega stavka se 
izvaja tudi odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje vodnih razmer (npr. 
osuševanje, dviganje ali spuščanje gladine podtalnice, poplavitev, zamenjava sladke 
vode s slano in obratno), spreminjanje kislosti oziroma alkalnosti tal, odstranjevanje 
zemlje, ruše ali kamninske podlage, zasipavanje, nasipavanje, vključno z odlaganjem 
odpadnih materialov. Pri tem se izkoristijo vse možne tehnične rešitve, da se naravna 
vrednota čim manj poškoduje. 

- Združbo rastišča se spreminja z izkrčenjem gozda oziroma posameznih dreves, s 
pogozditvijo, oranjem in podobno, le toliko, da se bistveno ne spremenijo življenjske 
razmere na rastišču. 

- Rastlin se ne nabira, izkoreninja, lomi ali drugače poškoduje ali uničuje, razen za 
znanstveno-raziskovalno delo v obsegu, ki ne vpliva negativno na stanje populacije in 
na rastišče. 

- Rastlin se ne požiga. 

- Sestave biocenoze se ne spreminja z vnašanjem rastlin tujerodnih in rastišču 
neustreznih vrst.  

- Na naravni vrednoti se ne uporablja kemičnih sredstev za uničevanje živali in rastlin. 
Preprečuje se naravno sukcesivno zaraščanje rastišč, če je to strokovno utemeljeno. 

- Na naravni vrednoti, kjer se rastišče vzdržuje s tradicionalno kmetijsko rabo, se 
upošteva zlasti naslednje usmeritve: način in količina gnojenja se ne spreminjata glede 
na tradicionalen način gnojenja, na rastišča se ne vnaša mineralnih gnojil, pri času 
košnje se upošteva življenjski cikel rastlin, po možnosti se kosi po semenitvi, 
intenzivnosti paše se ne povečuje nad tradicionalno. 

- Naravno vrednoto se obiskuje na način, da se zaradi fizičnega učinka hoje ne 
poslabšajo življenjske razmere na rastišču. Obiskovalce se usmerja na določene poti. V 
primeru, da gre za majhna rastišča zelo ogrožene vrste, se obiskovanje naravne 
vrednote lahko prostorsko omeji ali prepove. 
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Zoološke naravne vrednote 

- Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja na način in v takem obsegu, da se bistveno ne 
spremenijo življenjske razmere za živali. Na način in v obsegu iz prejšnjega stavka se 
izvaja tudi odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje vodnih razmer (npr. 
osuševanje, dviganje ali spuščanje gladine podtalnice, poplavitev, zamenjava sladke 
vode s slano in obratno), spreminjanje temperature vode, spreminjanje kislosti oziroma 
alkalnosti tal, odstranjevanje zemlje, ruše ali kamninske podlage, zasipavanje, 
nasipavanje, vključno z odlaganjem odpadnih materialov. Pri tem se izkoristijo vse 
možne tehnične rešitve, da se naravna vrednota čim manj poškoduje. 

- Posege, dejavnosti in aktivnosti na naravni vrednoti se izvaja tako, da se način in čas 
opravljanja posegov, dejavnosti in aktivnosti kar najbolj prilagodita življenjskim ciklom 
živalim; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovpada z obdobji, ko 
živali potrebujejo mir, npr. sekanje grmišč se opravlja po gnezditvenem času ptičev, 
gozdarska in druga opravila, ki lahko uničijo gnezda ali mladiče, se opravljajo po 
gnezdenju ali poleganju mladičev in na način, da se živali lahko umaknejo. 

- Živali se ne vznemirja, preganja, nabira, zastruplja ali drugače uničuje. 

- Sestave zoocenoze se ne spreminja z naseljevanjem živali tujerodnih vrst.  

- Eksplozij ali drugih dejanj, ki povzročajo močan hrup ali vibracije, se ne izvaja.  

- Ponoči se naravne vrednote ne osvetljuje. Jame ali dele jam, kjer so kolonije netopirjev 
se ne osvetljuje oziroma se osvetljuje le minimalno in za čim krajši čas. 

- Ne slabša se kvalitete površinske in podzemne vode, tako da se ne slabšajo življenjske 
razmere za živali.  

- Naravno vrednoto se obiskuje na način in v času, ki je za živali najmanj moteč. 
Obiskovalce se usmerja na določene poti. V primeru, da gre za živalsko vrsto, ki je na 
človekovo prisotnost izjemno občutljiva, se obiskovanje naravne vrednote lahko 
časovno (npr. v času razmnoževanja) ali prostorsko omeji ali prepove. 

- Rekreacijske in športne aktivnosti se preusmerja na spoznavanje in doživljanje narave. 
 
Ekosistemske naravne vrednote 

 Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja na način in v takem obsegu, da se populacije 
rastlinskih in živalskih vrst pretežno ohranijo. Na način in v obsegu iz prejšnjega stavka 
se izvaja tudi odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje vodnih razmer 
(npr. osuševanje, dviganje ali spuščanje gladine podtalnice, poplavitev, zamenjava 
sladke vode s slano in obratno), spreminjanje kislosti oziroma alkalnosti tal, 
odstranjevanje zemlje, ruše ali kamninske podlage, zasipavanje, nasipavanje, vključno 
z odlaganjem odpadnih materialov. Pri tem se izkoristijo vse možne tehnične rešitve, da 
se naravna vrednota čim manj poškoduje.  

 Ne slabša se kvalitete površinske in podzemne vode, tako da se ne slabšajo življenjske 
razmere za rastline in živali.  

 Sestave biocenoze se ne spreminja z naseljevanjem živali in rastlin tujerodnih in rastišču 
neustreznih vrst.  

 Na naravno vrednoto se ne vnaša gensko spremenjenih organizmov. 

 Rekreacijska in športna aktivnost, ki negativno vplivata na rastline in živali, se ne 
izvajata, preusmerjata se na doživljanje in spoznavanje narave. 

 
Drevesne naravne vrednote 

 Vej, listov, debel, drevesne skorje in korenin se ne lomi, seka, obsekava ali drugače 
poškoduje, razen če gre za sanacijske ukrepe na drevesu.  

 Življenjske razmere na rastišču se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje 
zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz površine nad koreninami, s hojo, 
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vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice, 
kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter 
ne odlaga odpadkov. 

 Podlago se na rastišču utrjuje le tako, da se omogoči zadostno zračnost in 
vodoprepustnost tal nad koreninskim sistemom. 

 Na rastišče se praviloma ne postavlja objektov ali naprav. V primeru, da drugih 
prostorskih možnosti ni, se manjše objekte, kot so odri, kioski, spominska obeležja, 
vodnjaki, svetilke, klopi in podobno, postavlja v primerni oddaljenosti na način, da se 
ekološke razmere na rastišču ne spremenijo ter da je njena vidna podoba čim manj 
spremenjena. 

 Na deblo, korenine in veje dreves se ne obeša, pritrjuje ali postavlja tujih teles, kot so 
plakati, obvestila, svetilke, nosilci žičnih vodov, table, omarice, antene in podobno. 

 
 

Konkretne varstvene usmeritve 
 
V naravovarstvenih smernicah so obravnavane tiste naravne vrednote, za katere 
ocenjujemo, da bi upravljanje z divjadjo lahko vplivalo na njih. 
 
Preglednica 2: Pregled naravnih vrednot in pripadajočih konkretnih varstvenih 
usmeritev 

 

KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE 
IDENT. 
ŠT. 

IME ZVRST 

 Na drevesa naj se ne postavlja lovskih prež oz. drugih 
lovskih objektov. Lovski objekti naj bodo od zunanjega 
tlorisa drevesnih krošenj oddaljeni vsaj 5 m. 

vse drevesne naravne 
vrednote 

DREV 

vse oblikovane naravne 
vrednote 

ONV 

 Na geološke naravne vrednote naj se ne postavlja lovskih 
objektov (npr. lovskih prež, krmišč, solnic, itd.). 

 Biotehničnih ukrepov naj se na geoloških naravnih vrednotah 
ne izvaja. 

 Praviloma naj se biomeliorativnih ukrepov na geoloških 
naravnih vrednotah ne izvaja. Možno je ročno 
odstranjevanje/čiščenje zarasti. Ukrep naj se izvaja v 
sodelovanju z ZRSVN 

vse geološke naravne 
vrednote 

GEOL 

 Na točkovne geomorfološke naravne vrednote naj se ne 

postavlja lovskih objektov (npr. lovskih prež, krmišč, solnic, 
itd.). 

vse točkovne 

geomorfološke naravne 
vrednote 

GEOMORF 

 

 Na navedene površinske geomorfološke naravne vrednote 
naj se ne postavlja lovskih objektov (npr. lovskih prež, 
krmišč, solnic, itd.). 

 Lova oz. drugih biomeliorativnih in biotehničnih ukrepov naj 
se na naravni vrednoti ne izvaja. 

 
570 

 
Pokljuška 
soteska 

 
GEOMORF 

 
4564 

 
Ledine pod 
Ratečami 

GEOMORF, 
HIDR, ZOOL, 
BOT, EKOS 

 

 Na navedene naravne vrednote naj se ne postavlja lovskih 
objektov (npr. lovskih prež, krmišč, solnic, itd.). 

- Lova oz. drugih biomeliorativnih in biotehničnih ukrepov naj 
se na naravni vrednoti ne izvaja. 

vse točkovne hidrološke in 

ekosistemske naravne 
vrednote HIDR, EKOS 

 Ohranja naj se vodne in močvirne biotope, kot so mlake, 
luže, izvire ter drugi vodni viri. 

 Vodnih virov naj se ne onesnažuje. 

 Na naravne vrednote oz. na razdalji vsaj 50 m od vodnih 
virov naj se ne postavlja lovskih objektov (npr. lovskih prež, 
krmišč, solnic, itd.). Morebitne obstoječe solnice in krmišča 

7961 Povodje - dobrava 

EKOS 

5383 Kozarca – povirje 

5088 Nakelska Sava – 
mokrišča ob Savi 

5045 Jezernica v 
Podljubelju - 
mokrišče  



Lovsko upravljavski načrt II. Gorenjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj                                                    181 
 

KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE 
IDENT. 
ŠT. 

IME ZVRST 

naj se z naravnih vrednot postopoma odstrani oz. prestavi 
na ustrezno razdaljo od vodnega vira. 

 Biotehničnih ukrepov naj se na naravnih vrednotah oz. na 
razdalji vsaj 50 m od vodnih virov ne izvaja. 

 Vzdrževanje vodnih virov naj se izvaja v sodelovanju z 
ZRSVN. 

 Vzdrževanje vodnih virov naj se izvaja izven obdobja 
razmnoževanja dvoživk oz. drugih živali.  

 Pri vzdrževanju se v čim večji meri uporablja naravne 
materiale.  

 Ohranja naj se pas obrežne vegetacije. V času gnezdenja 
ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, je prepovedano sekati 
zarast ob vodnih bregovih. 

 Na naravne vrednote naj se ne naseljuje živali ter vnaša 
rastlin tujerodnih in rastišču neustreznih vrst. 

 

5006 Radovljica – 
povirno območje 
ob Savi 

4962 Gmajna pri 
Koritnem – 
mokrišče 

8021 Goriče – mlaki in 
poplavno jelševje 

8054 Gorenja vas – 
močvirna dolina 

3932 Stara Oselica - 
povirje 

8029 Komendska 
gmajna – Čukov 
bajer 

7599 Hraše - mlaki 

5393 Suhadole - 
mokrišče 

EKOS, BOT, 
ZOOL 

5394 Srednja Bela – 
mokrotni travniki 

EKOS, BOT 

4915 Potoče - povirje EKOS, ZOOL 

5159 Koritno - povirje 

EKOS, HIDR 
80106 Nadgoriški potok - 

prehodno barje 

5002 Radovljica - mlaka 

4212 Golnik - mokrišče HIDR, BOT, 
ZOOL 

4971 Bodešče - povirje 
na desnem bregu 
Save Bohinjke 
zahodno od 
Bodeškega mostu 

HIDR, EKOS 

2763 Lancovo - 
močvirno travišče 

BOT 
2496 Blejska Pristava - 

mokrišče 

 
 

  Na navedene naravne vrednote naj se ne postavlja lovskih 
objektov (npr. lovskih prež, krmišč, solnic, itd.). 

 Lova oz. drugih biomeliorativnih in biotehničnih ukrepov naj 
se na naravni vrednoti ne izvaja. 

2642 Hudičev boršt 

EKOS 

2745 Zadnja stena 

5491 Udin boršt – Kriva 
jelka 

3689 Za Vršičem 

3692V Zaplata - vzhod 

3703 Zaplata - zahod 

3705 Hude stene 

7691 Podgorica pri 
Črnučah - nižinski 
gozd 

427 Klemenškova 
planina 

4969 Bled – trstišče ob 
Cesti gorenjskega 
odreda 

973 Krvava lokev EKOS, HIDR 

 

 Na navedene naravne vrednote naj se ne postavlja lovskih 
objektov (npr. lovskih prež, krmišč, solnic, itd.). 

 Lova oz. drugih biomeliorativnih in biotehničnih ukrepov naj 
se na naravni vrednoti ne izvaja. 

2642 Piškovica – 
povirje 

BOT 

2745 Piškovica – 
trstišče 
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KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE 
IDENT. 
ŠT. 

IME ZVRST 

5491 Mlake – jelševje in 
prehodno barje 

5344 Mlake - bajer 

4567 Bodešče - povirje HIDR, BOT, 
EKOS 

1503 Podhom – nizko 
barje 

HIDR, BOT 

116 Za Blatom HIDR, 
GEOMORF 
BOT, ZOOL 

127 Ledine na Jelovici 

360 Zelenci HIDR, EKOS, 
BOT, ZOOL, 
GEOMORF 

 
2964 

 
Berje pri Zasipu – 
mokrišče 

BOT 

1760 Lesce – povirje 
nad cesto Lesce - 
Bled 

BOT, HIDR, 
GEOMORF 

 

 Na naravne vrednote oz. na razdalji vsaj 50 m od vodotokov 
naj se ne postavlja krmišč in solnic. Morebitne obstoječe 
solnice in krmišča naj se z naravnih vrednot postopoma 
odstrani oz. prestavi na ustrezno razdaljo od vodotoka. 

 Biotehničnih ukrepov naj se na naravnih vrednotah oz. v 
razdalji vsaj 50 m od vodotokov ne izvaja. 

 Vodotokov naj se ne onesnažuje. 

 Ohranja naj se pas obrežne vegetacije. V času gnezdenja 
ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, je prepovedano sekati 
zarast ob vodnih bregovih. 

 
 
 

vse linijske hidrološke 

naravne vrednote  
 
 

HIDR, EKOS 

 Na botanične naravne vrednote naj se ne postavlja krmišč 
in solnic. 

 Biotehničnih ukrepov naj se na naravnih vrednotah ne 
izvaja. 

 Na naravne vrednote naj se ne naseljuje živali ter vnaša 
rastlin tujerodnih in rastišču neustreznih vrst. 

 
 
 

vse botanične naravne 
vrednote 

BOT 

 

 S košnjo in drugimi potrebnimi ukrepi se preprečuje 
zaraščanje travniških površin. Intenzivneje se ukrepa na 
površinah v zaraščanju, na ohranjenih travnikih pa se s 
pozno košnjo vzdržuje obstoječe stanje. 

 Prioriteta za izvajanje ukrepov so zaraščajoča se zemljišča, 
ki bodo ob izdelavi naslednjih gozdnogospodarskih načrtov 
določena kot gozd oziroma drugo gozdno zemljišče. 

 Košnja naj se izvaja po odcvetu večine travniških rastlin. 
Priporočena prva košnja naj se izvaja po 15. avgustu 

 Gnojenje košenic naj se ne izvaja. 

 Senenih bal naj se ne ovija v plastično folijo. Bale naj se ne 
odlagajo na naravno vrednoto 

 Ohranja ter vzdržuje naj se gozdni rob ter obstoječa dolžina 
linijskih vegetacijskih struktur v kmetijski krajini. 

 Sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, 
grmišč in s suho zarastjo poraslih površin po pašnikih, 
travnikih in poljih je prepovedano v času gnezdenja ptic in 
poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom. 
 

 Preprečuje naj se zaraščanje negozdnih površin, predvsem 
mokrotnih travnikov. 

 Ohranja naj se vsa mokrišča in vodne površine (mlake, luže 
in kaluže).  

1128 Kamniški vrh – 
južna pobočja 

BOT 

4982 Dragomelj – 
rastišče močvirske 
logarice 1 

5421 Dragomelj – 
rastišče močvirske 
logarice 2 

5422 Dragomelj – 
rastišče močvirske 
logarice 3 

2763 Lancovo – 
močvirno travišče   

7744 Kleče – suhi 
travnik 1 

BOT, EKOS 
7833 Kleče – suhi 

travnik 2 

7885 Ožbolt nad 
Zmincem – suho 
travišče in resava 
1 

ZOOL, BOT 
7886 Ožbolt nad 

Zmincem – suho 
travišče in resava 
2 
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KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE 
IDENT. 
ŠT. 

IME ZVRST 

 Solnice naj se postavlja na način, ki onemogoča vnos soli v 
mokrišča in druge vodne površine. Solnice so lahko 
postavljene v razdalji 50 metrov ali več od roba mokrišča in 
drugih vodnih površin. Obstoječe solnice, ki ne ustrezajo tej 
razdalji, naj se postopoma odstranijo. 

8027V Podlipska dolina ZOOL 

80217 Blatnice – 
Nahajališče 
močvirske 
logarice 

EKOS, HIDR 

 

 Prioriteta za izvajanje ukrepov so zaraščajoča se zemljišča, 
ki bodo ob izdelavi naslednjih gozdnogospodarskih načrtov 
določena kot gozd oziroma drugo gozdno zemljišče. 

 Gnojenje na območju naravnih vrednost naj se ne izvaja. 

 Sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, 
grmišč in s suho zarastjo poraslih površin po pašnikih, 
travnikih in poljih je prepovedano v času gnezdenja ptic in 
poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom. 

 Preprečuje naj se zaraščanje negozdnih površin, predvsem 
mokrotnih travnikov. 

 Ohranja naj se vsa mokrišča in vodne površine (mlake, luže 
in kaluže).  

 Solnice naj se postavlja na način, ki onemogoča vnos soli v 
mokrišča in druge vodne površine. Solnice so lahko 
postavljene v razdalji 50 metrov ali več od roba mokrišča in 
drugih vodnih površin. Obstoječe solnice, ki ne ustrezajo tej 
razdalji, naj se postopoma odstranijo. 

2771 Koritno – rastišče 
navadne rezike 2 

BOT 

2770 Koritno – rastišče 
navadne rezike 1 

2773 Lesce – rastišče 
navadne rezike 
pod hipodromom 
1 

2774 Lesce – rastišče 
navadne rezike 
pod hipodromom 
2 

2772 Lesce - rastišče 
navadne rezike 
nad Šobčevim 
bajerjem 

BOT, HIDR 

2324 Bled – trstičje v 
Zaki BOT, ZOOL 

3743 Češnjevek - bajer ZOOL, BOT, 
EKOS 

 Na zoološke naravne vrednote naj se ne postavlja lovskih 
objektov (npr. lovskih prež, krmišč, solnic, itd.). 

 Biotehničnih ukrepov naj se na naravnih vrednotah ne 
izvaja. 

 Na naravne vrednote naj se ne naseljuje živali ter vnaša 
rastlin tujerodnih in rastišču neustreznih vrst. 

 
 

vse zoološke naravne 
vrednote 

ZOOL 

 V jame naj se ne vnaša organskih snovi.  

 V neposredni okolici (ena drevesna višina od jame) jamskih 
vhodov naj se ne postavlja krmišč, mrhovišč, solnic, lovskih 
prež in drugih lovskih objektov, obstoječe pa naj se 
postopno odstrani. 

 Biotehničnih ukrepov naj se na naravnih vrednotah ne 
izvaja. 

 
vse podzemeljske 

geomorfološke naravne 
vrednote GEOMORFP 

 
V skladu s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot so: 
- z oznako V označene naravne vrednote, katerih površina je večja od 1 km2 ali so linijsko daljše od 1 

km (2. člen),  

- z oznako OP označene naravne vrednote, pri katerih so Gauss-Kruegerjeve koordinate zaokrožene na 5 km 

(4. člen). 

 

3. Ekološko pomembna območja 
 
Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali 
večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti (32. 
člen ZON).  
Varstvene usmeritve za ekološko pomembna območja se določajo za območje rabe 
naravnih dobrin ter za izvajanje posegov in dejavnosti, z namenom, da se ohranja ali 
dosega ugodno stanje tistih habitatnih tipov ter rastlinskih in živalskih vrst in njihovih 
habitatov, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno. 
Na ekološko pomembnih območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti prostorske 
ureditve ne načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno stanje 
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habitatnih tipov ali vrst, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno, v drugih 
primerih pa se načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši.  
 
Splošne varstvene usmeritve 
Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi posebna varstvena območja, so vsi posegi 
in dejavnosti možni, načrtuje pa se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna 
razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter 
povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z 
načrtovanim posegom ali dejavnostjo 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. 
 
Preglednica 3: Pregled ekološko pomembnih območij in pripadajočih varstvenih 
usmeritev. 

 

KODA IME VARSTVENE USMERITVE 

11300 Kamniško-Savinjske Alpe 

Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000). 
  
  

25200 Možjanca – Štefanja Gora 

25600 Brdo – grad pri Kranju 

92200 Dacarjevo brezno - Žiganja vas 

34600 Vrzdenec 

54600 Blegoš 

35500 Podreber- Dvor 

28500 Kropa 

33500 Sava od Mavčič do Save 

35300 Sora 

34400 
Šmarna gora – Skaručenska 
ravan 

28900 Podhom 

28300 Breznica 

34700 Marijino brezno 

27600 Nemški Rovt 

27300 Bidovčeva jama 

27100 Ihan 

34300 Rašica, Dobeno, Gobavica 

24600 Škofjeloško hribovje 

21400 Ratitovec – Jelovica 

28200 Zadnje struge pri Suhadolah 

28800 Ihanska jama 

38900 Babja luknja 

27700 Zelenci in Ledine pod Ratečami 

29300 Peračica 

36400 Polhograjska Grmada 

55300 Porezen – Cimprovka 

26800 
Sava Dolinka od Zelencev do 
Hrušice 
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21100  Julijske Alpe 

29100 Soteska pri Bohinju 

38700 Jama na Pucovem kuclu 

96200 Selca 

36100 Poljanska Sora 

94800 Mavelščica – povirni del 

92300 Dobovšek 

93800 Kovniščca 

97400 Tičnica 

95300 Polhograjsko hribovje 

94100 
Ljubljanica – Gradaščica – Mali 
Graben 

94400  Lučnica 

26400 
Sava Bohinjka z Mostnico in 
Ribnico 

 V pretežno kmetijski krajini se ohranja in vzdržuje mejice, 
grmišča, posamezna drevesa, itd. 

 Ohranja naj se pas obrežne vegetacije. V času gnezdenja ptic, 
med 1. marcem in 1. avgustom, je prepovedano sekati zarast 
ob vodnih bregovih. 

25300 
Sava Bohinjka in Sava Dolinka – 
širše območje sotočja 

25400 
Sava od Radovljice do Kranja s 
sotočjem Tržiške Bistrice 

27500 Kokra - spodnji tok 

39100 Rožnik  

26300 Tunjščica 

 V pretežno kmetijski krajini se ohranja in vzdržuje mejice, 
grmišča, posamezna drevesa, itd. 

 Ohranja oz. pospešuje se redke in plodonosne vrste, na 
prehodu gozda v travnik se oblikuje široke, vrstno pestre in 
razgibane gozdne robove. 

 Ohranja naj se pas obrežne vegetacije. V času gnezdenja ptic, 
med 1. marcem in 1. avgustom, je prepovedano sekati zarast 
ob vodnih bregovih. 

21300 Karavanke 

Usmeritve so namenjene varovanju in ohranjanju habitata 
zavarovane živalske vrste divji petelin  
 

- Na območjih rastišč naj se ne izvaja biotehniških ukrepov ter 
postavlja krmišč ter solnic, obstoječa krmišča ter solnice pa naj 
se postopno umakne/prestavi. Tovrstna območja se uskladi z 
gozdnogospodarskim načrtom..  

- Krmišč za divjega prašiča naj se v habitatih gozdnih kur nad 
1200 m n.v. ne postavlja. Izjemoma se nad 1200 m n.v. dovoli 
postavitev krmišč, pri čemer se lokacije krmišč ter časovne 
omejitve krmljenja dogovori/uskladi z ZRSVN. Krmišč se v 
nobenem primeru ne postavlja na ožja rastišča. 

 Upravljanje z divjadjo naj se načrtuje tako, da se številčnost 
velike rastlinojede divjadi vzdržuje na ravni, ki omogoča 
ustrezno razrast zeliščnega sloja ter sloja jagodičja.  

 V habitatih se teži k omejevanju številčnosti plenilcev gnezd ter 
osebkov gozdnih kur (divji prašič, jazbec, lisica, kuna belica, 
kuna zlatica). 

 V habitatih gozdnih kur naj se ne izvaja brakad in pogonov ali 
uporablja goničev in brakov za pregon divjadi v prvi polovici 
leta (od 1.1. do 30.6.). 

 V habitatih naj se s preprečevanjem zaraščanja negozdnih 
površin ohranja/poveča delež gozdnih jas ter oblikuje 
strukturirane (široke) robove na prehodih nazaj v gozd. 

 Na območju rastišč (ožja in širša) se spoštuje časovno 
omejitev za izvajanje del v gozdu, ki je določena v 
gozdnogospodarskem načrtu (praviloma od 1.3. do 30.6.). 
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4. Posebna varstvena območja (Natura 2000) 
 
Posebno varstveno območje (območje Natura 2000) je ekološko pomembno območje, 
ki je na ozemlju Evropske zveze pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja 
vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov (33. člen ZON). 
 
Splošne varstvene usmeritve 
 
Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje 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 semenenje, naravno zasajevanje ali druge 
oblike razmnoževanja. 
 

Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih 
organizmov. 
 
Konkretne varstvene usmeritve 

 Pri izvajanju biomeliorativnih ukrepov naj se pospešuje minoritetne, ogrožene in 
plodonosne drevesne in grmovne vrste.  

 Na območja Natura 2000 naj se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko 
spremenjenih organizmov. 

 Varujejo, vzdržujejo in vzpostavljajo naj se nahajališča, zatočišča ter strukture živalskih 
in rastlinskih vrst (mokrišča, travišča, barja, izviri, jame, brezna, kali, brlogi, gnezda, …).  

 Preko nahajališč, zatočišč ter drugih posebnih habitatov se ne načrtuje biotehniških 
ukrepov ter lovskih objektov. 

 Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi 
življenjskim ciklom živali in rastlin. 

 Zagotovi naj se naravno usklajena gostota parkljaste divjadi, ki omogoča naravno 
pomlajevanje rastišču primernih vrst. 
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 Na krmnih in pridelovalnih njivah naj se ne uporablja tujerodnih rastlin (npr. topinambur 
ipd.). 

 Solnice za divjad naj se postavlja na način, ki onemogoča vnos soli v mokrišča in druge 
vodne površine. Solnice so lahko postavljene v razdalji 50 metrov in več od roba 
mokrišča in drugih vodnih površin. Obstoječe solnice, ki ne ustrezajo tej razdalji, naj se 
postopoma odstranijo. 

 Velikost obstoječih populacij alohotnih vrst divjadi (muflon, damjak, pižmovka, nutrija) 
naj se na območjih Natura 2000 zmanjšuje oziroma vzdržuje na taki ravni, da le te ne 
vplivajo na ugodno stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst. Dolgoročno se alohtone 
vrste divjadi odstrani iz narave, prioritetno na območjih, kjer je zaznan njihov največji 
vpliv na pomlajevanje gozda in gozdnih habitatnih tipov. 

 
Preglednica 4: Pregled območij Natura 2000 in evropsko pomembnih vrst in 
habitatni tipov, ki se nahajajo znotraj LUO ter konkretne varstvene usmeritve za 
upravljanje z divjadjo. 

 
KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE ZA 

UPRAVLJANJE Z DIVJADJO 
HT/VRSTE KODA 

IN IME 

 
 
 
 
 

 Zagotavlja naj se naravno usklajeno 
gostoto parkljaste divjadi, ki omogoča 
naravno pomlajevanje rastišču primernih 
vrst. 

 

 Na območja, kjer so prisotni navedeni 
gozdni habitatni tipi, naj se praviloma ne 
umešča novih obor, še posebno za 
gojenje alohtonih vrst divjadi (damjak, 
muflon). 
 

 Lovskih objektov se ne umešča na 
območje manjšinskih gozdnih habitatnih 
tipov (HT 91E0, HT 9180, HT 91R0). 

(9110) Bukovi gozdovi 
(Luzulo-Fagetum) 

SI3000335 - Polhograjsko 
hribovje 
SI3000260 - Blegoš 
SI3000285 - Karavanke 
SI3000119 - Porezen 

(91K0) Ilirski bukovi 
gozdovi (Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion)) 
 

SI3000119 - 
Porezen 
SI3000110 - 
Ratitovec 
SI3000021 - 
Podreber - Dvor 
SI3000260 - 
Blegoš 
SI3000253 – 
Julijske Alpe 

SI3000285 - 
Karavanke 
SI3000335 - 
Polhograjsko 
hribovje 
SI3000264 - 
Kamniško - 
Savinjske 
Alpe 
SI3000120 – 
Šmarna gora 

(91L0) Ilirski hrastovo-
belogabrovi gozdovi 
(Erythronio-Carpinion) 

SI3000262 - Sava - Medvode - 
Kresnice 

(9410) Kisloljubni 
smrekovi gozdovi od 
montanskega do 
alpinskega pasu 
(Vaccinio-Piceetea) 

SI3000253 – Julijske Alpe 
SI3000285 - Karavanke 

(4070) Ruševje z vrstama 
Pinus mugo in 
Rhododendron hirsutum 
(Mugo-Rhododendretum 
hirsuti) 
 

SI3000264 - Kamniško - 
Savinjske Alpe 
SI3000285 - Karavanke 
SI3000253 – Julijske Alpe 

(9180) Javorovi gozdovi 
(Tilio-acerion) v grapah in 
na pobočnih gruščih  

SI3000275 - Rašica 
SI3000285 - Karavanke 

(91E0) Obrečna vrbovja, 
jelševja in jesenovja   

SI3000011 - Zadnje struge pri 
Suhadolah 
SI3000237 - Poljanska Sora 
Log - Škofja loka 
SI3000201 - Nakelska Sava 
SI3000262 - Sava - Medvode - 
Kresnice 
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SI3000264 - Kamniško - 
Savinjske Alpe 
SI3000155 - Sora Škofja Loka - 
jez Goričane 

(91R0) Dinarski gozdovi 
rdečega bora na dolomitni 
podlagi (Genisto 
januensis-Pinetum) 

SI3000260 - Blegoš 
SI3000385 - Robnik 
SI3000264 - Kamniško - 
Savinjske Alpe 
SI3000021 - Podreber - Dvor 
SI3000335 - Polhograjsko 
hribovje 

 
 

 V jame naj se ne vnaša organskih snovi.  

 V neposredni okolici jamskih vhodov naj se 
ne postavlja krmišč, mrhovišč, solnic, 
lovskih prež in drugih lovskih objektov, 
obstoječe pa naj se postopno odstrani. 

 Biotehničnih ukrepov naj se v neposredni 
okolici (50 m od jam) jamskih vhodov ne 
izvaja. 

(8310) Jame, ki niso 
odprte za javnost 
 
 

SI3000090 - 
Pesjakov 
buden 
SI3000093 – 
Ihanska jama 
SI3000094 – 
bidovčeva 
jama 
SI3000120 – 
Šmarna gora 
SI3000158 – 
Babja luknja 
SI3000206 - 
Lubnik 

SI3000210 - 
Častitljiva 
luknja 
SI3000211 - 
Jama na 
Pucovem kuclu 
SI3000253 – 
Julijske Alpe 
SI3000264 - 
Kamniško - 
Savinjske Alpe 
SI3000275 - 
Rašica 
SI3000284 - 
Dacarjevo 
brezno - 
Žiganja vas 

 Ohranja naj se vsa mokrišča in vodne 
površine v gozdu (mlake, luže in kaluže).  

  Vzdrževanje vodnih virov naj se izvaja 
izven obdobja razmnoževanja dvoživk oz. 
drugih živali. Najprimernejši čas za 
izvajanje posegov je pozno jeseni oz. 
pozimi.  

- Solnice naj se postavlja na način, ki 
onemogoča vnos soli v mokrišča in druge 
vodne površine. Solnice so lahko 
postavljene v razdalji 50 metrov ali več od 
roba mokrišča in drugih vodnih površin. 
Obstoječe solnice, ki ne ustrezajo tej 
razdalji, naj se postopoma odstranijo 

hribski urh (Bombina 
variegata) 
 

SI3000253 – Julijske Alpe 
SI3000275 - Rašica 
SI3000011 - Zadnje struge pri 
Suhadolah 
SI3000120 – Šmarna gora 
SI3000101 - Gozd Olševek - 
Adergas 
SI3000100 - Gozd Kranj - Škofja 
Loka 

veliki pupek (Triturus 
carnifex) 
 

SI3000253 – Julijske Alpe 
SI3000101 - Gozd Olševek - 
Adergas 

 
 
 
 

 Ohranja naj se vsa mokrišča in vodne 
površine v gozdu (mlake, luže in kaluže).  

 Solnice naj se postavlja na način, ki 
onemogoča vnos soli v mokrišča in druge 
vodne površine. Solnice so lahko 
postavljene v razdalji 50 metrov ali več od 
roba mokrišča in drugih vodnih površin. 
Obstoječe solnice, ki ne ustrezajo tej 
razdalji, naj se postopoma odstranijo. 
 

mali podkovnjak 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

SI3000013 - 
Vrzdenec 
SI3000019 
– Nemški 
rovt 
SI3000021 - 
Podreber - 
Dvor 
SI3000094 
– bidovčeva 
jama 
SI3000099 - 
Ihan 
SI3000101 - 
Gozd 
Olševek - 
Adergas 
SI3000105 - 
Kropa 
SI3000110 - 
Ratitovec 

SI3000211 - 
Jama na 
Pucovem kuclu 
SI3000219 – 
Grad Brdo - 
Preddvor 
SI3000237 - 
Poljanska Sora 
Log - Škofja loka 
SI3000260 - 
Blegoš 
SI3000264 - 
Kamniško - 
Savinjske Alpe 
SI3000275 - 
Rašica 
SI3000284 - 
Dacarjevo 
brezno - Žiganja 
vas 
SI3000285 - 
Karavanke 
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SI3000180 - 
Rodine 
SI3000206 - 
Lubnik 

SI3000335 - 
Polhograjsko 
hribovje 
SI3000348 - 
Bohinjska 
Bistrica in Jereka 

navadni netopir (Myotis 
myotis) 

SI3000334 – Berje-Zasip 
SI3000312 - Selca 
SI3000101 - Gozd Olševek - 
Adergas 
SI3000335 - Polhograjsko 
hribovje 
SI3000107 - Breznica 

vejicati netopir (Myotis 
emarginatus) 

SI3000237 - Poljanska Sora 
Log - Škofja loka 

širokouhi netopir 
(Barbastella barbastellus) 

SI3000206 - Lubnik 
SI3000264 - Kamniško - 
Savinjske Alpe 
SI3000253 – Julijske Alpe 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Varstveni pas vodotoka naj obsega 50 m 
od vodotokov, kjer naj se ne postavlja 
krmišč in solnic. Morebitne obstoječe 
solnice in krmišča naj se z naravnih 
vrednot postopoma odstrani oz. prestavi 
na ustrezno razdaljo od vodotoka. 

 Biotehničnih ukrepov naj se na razdalji 
vsaj 50 m od vodotokov ne izvaja. 

 Vodotokov naj se ne onesnažuje. 

 Ohranja naj se pas obrežne vegetacije. V 
času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. 
avgustom, je prepovedano sekati zarast 
ob vodnih bregovih. 

 

močvirski krešič (Carabus 
variolosus) 

SI3000285 - Karavanke 
SI3000275 - Rašica 

navadni koščak 
(Austropotamobius 
torrentium*) 

SI3000285 - 
Karavanke 
SI3000275 - 
Rašica 
SI3000206 - 
Lubnik 
SI3000351 - 
Ročevnica 
SI3000210 - 
Častitljiva luknja 
SI3000219 – Grad 
Brdo - Preddvor 
SI3000100 - Gozd 
Kranj - Škofja Loka 
SI3000101 - Gozd 
Olševek - Adergas 
SI3000348 - 
Bohinjska Bistrica 
in Jereka 
SI3000169 - 
Povirje vzhodno 
od Bodešč 
SI3000373 - 
Kovnišca 
SI3000335 - 
Polhograjsko 
hribovje 

SI3000374 
- Tičnica 
SI3000253 
– Julijske 
Alpe 
SI3000334 
– Berje-
Zasip 
SI3000010 
- Koritno 
izvir - izliv v 
Savo 
Dolinko 
SI3000350 
- 
Mavelščica 
- povirni 
del 
SI3000359 
- Lučnica 
SI3000349 
- Peračica 
SI3000211 
- Jama na 
Pucovem 
kuclu 
SI3000264 
- Kamniško 
- Savinjske 
Alpe 
SI3000120 
– Šmarna 
gora 
SI3000352 
- 
Dobovšek 

veliki studenčar 
(Cordulegaster heros) 

SI3000101 - Gozd Olševek - 
Adergas 
SI3000275 - Rašica 
SI3000100 - Gozd Kranj - Škofja 
Loka 

(3240) Alpske reke in 
lesnata vegetacija s sivo 

SI3000155 - Sora Škofja Loka - 
jez Goričane 
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vrbo (Salix eleagnos) 
vzdolž njihovih bregov 
 

SI3000253 – Julijske Alpe 
SI3000262 - Sava - Medvode - 
Kresnice 
SI3000201 - Nakelska Sava 
SI3000206 - Lubnik 
SI3000264 - Kamniško - 
Savinjske Alpe 
SI3000334 – Berje-Zasip 

(3220) Alpske reke in 
zelnata vegetacija vzdolž 
njihovih bregov 

SI3000155 - Sora Škofja Loka - 
jez Goričane 
SI3000262 - Sava - Medvode - 
Kresnice 
SI3000264 - Kamniško - 
Savinjske Alpe 
SI3000201 - Nakelska Sava 
SI3000206 - Lubnik 
SI3000253 – Julijske Alpe 

 
 
 
 

 S košnjo in drugimi potrebnimi ukrepi se 
preprečuje zaraščanje travniških površin. 
Intenzivneje se ukrepa na površinah v 
zaraščanju, na ohranjenih travnikih pa se s 
pozno košnjo vzdržuje obstoječe stanje. 

 Prioriteta za izvajanje ukrepov so 
zaraščajoča se zemljišča, ki bodo ob 
izdelavi naslednjih gozdnogospodarskih 
načrtov določena kot gozd oziroma drugo 
gozdno zemljišče. 

 Košnja naj se izvaja po odcvetu večine 
travniških rastlin. Priporočena prva košnja 
je po 30.6. oziroma kasneje glede na 
nadmorsko višino. 

 Gnojenje košenic naj se ne izvaja. 

 Senenih bal naj se ne ovija v plastično 
folijo. 

 Ohranja ter vzdržuje naj se gozdni rob ter 
obstoječa dolžina linijskih vegetacijskih 
struktur v kmetijski krajini. 

 Sekanje, požiganje ali drugačno 
uničevanje živih mej, grmišč in s suho 
zarastjo poraslih površin po pašnikih, 
travnikih in poljih je prepovedano v času 
gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 
1. marcem in 1. avgustom. 
 

 Preprečuje naj se zaraščanje negozdnih 
površin, predvsem mokrotnih travnikov. 
Dela na mokrotnih travnikih naj se izvajajo 
v suhem ali zmrznjenem obdobju 

 

(6510) Nižinski 
ekstenzivno gojeni travniki 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 
 

SI3000262 - Sava - Medvode - 
Kresnice 
SI3000253 – Julijske Alpe 
SI3000348 - Bohinjska Bistrica 
in Jereka 

(6210) Polnaravna suha 
travišča in grmiščne faze 
na karbonatnih tleh 
(Festuco-Brometalia) 
(*pomembna rastišča 
kukavičevk) 

SI3000262 - Sava - Medvode - 
Kresnice 
SI3000253 – Julijske Alpe 
SI3000335 - Polhograjsko 
hribovje 

(6230) Vrstno bogata 
travišča s prevladujočim 
navadnim volkom (Nardus 
stricta) na silikatnih tleh v 
montanskem pasu (in 
submontanskem pasu v 
celinskem delu Evrope) 

SI3000253 – Julijske Alpe 
SI3000285 - Karavanke 
 

Alpska možina (Eryngium 
alpinum) 

SI3000253 – Julijske Alpe 

Lorkovičev rjavček (Erebia 
calcaria) 

SI3000253 – Julijske Alpe 
SI3000285 - Karavanke 
SI3000381 - Slatnik 

travniški postavnež 
(Euphydryas aurinia) 

SI3000253 – Julijske Alpe 
SI3000381 - Slatnik 
SI3000275 - Rašica 
SI3000335 - Polhograjsko 
hribovje 

gozdni postavnež 
(Euphydryas maturna) 

SI3000335 - Polhograjsko 
hribovje 
SI3000110 - Ratitovec 

črtasti medvedek 
(Callimorpha 
quadripunctaria) 

SI3000206 - 
Lubnik 
SI3000260 - 
Blegoš 
SI3000219 – 
Grad brdo - 
Preddvor 
SI3000013 - 
Vrzdenec 
SI3000201 - 
Nakelska Sava 
SI3000335 - 
Polhograjsko 
hribovje 

SI3000348 - 
Bohinjska 
Bistrica in 
Jereka 
SI3000100 - 
Gozd Kranj - 
Škofja Loka 
SI3000120 – 
Šmarna gora 
SI3000264 - 
Kamniško - 
Savinjske Alpe 
SI3000334 – 
Berje-Zasip 
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(6410) Travniki s 
prevladujočo stožko 
(Molinia spp.) na 
karbonatnih, šotnih ali 
glineno-muljastih tleh 
(Molinion caeruleae) 

SI3000154 – Bled-Podhom 
SI3000275 - Rašica 
SI3000120 – Šmarna gora 

(8210) Karbonatna nizka 
barja z navadno reziko 
(Cladium mariscus) in 
vrstami zveze Caricion 
davallianae 

SI3000047 - Koritno 
SI3000169 - Povirje vzhodno od 
Bodešč 
SI3000154 – Bled-Podhom 
SI3000010 - Koritno izvir - izliv v 
Savo Dolinko 
SI3000334 – Berje-Zasip 

 Pri upravljanju z divjadjo na se upoštevajo 
vse usmeritve, ki so navedene v 
Strategijah ter Akcijskih načrtih 
upravljanja z velikimi zvermi v Sloveniji.   

 Pri načrtovanju višine odvzema divjadi naj 
se upošteva prehranske potrebe velikih 
zveri.   

rjavi medved (Ursus 
arctos*) 

SI3000253 – Julijske Alpe 

ris (Lynx lynx) 

 
 

 
 

 Na rastišča in habitatne tipe naj se ne 
postavlja oz. umešča lovskih objektov (npr. 
lovskih prež, krmišč, solnic, itd.). 

 Biotehničnih ukrepov naj se na rastiščih in 
habitatnih tipih ne izvaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na rastišča in habitatne tipe naj se ne 
postavlja oz. umešča lovskih objektov (npr. 
lovskih prež, krmišč, solnic, itd.). 

 Biotehničnih ukrepov naj se na rastiščih in 
habitatnih tipih ne izvaja. 
 

(91D0) barjanski gozdovi 
SI3000102 – Ledina na Jelovici 
SI3000103 – Blato na Jelovici 
SI3000278 – Pokljuška barja 

(7110) aktivna visoka 
barja 

SI3000103 – Blato na Jelovici 

(7140) prehodna barja 
SI3000253 – Julijske Alpe 
SI3000102 – Ledina na Jelovici 
SI3000087 - Zelenci 

(7230) bazična nizka barja 

SI3000334 – Berje-Zasip 
SI3000154 – Bled-Podhom – 
Bled-Podhom 
SI3000278 – Pokljuška barja 
SI3000169 - Povirje vzhodno od 
Bodešč 

(7220) lehnjakotvorni izviri 
(Cratoneurion) 

SI3000334 – Berje-Zasip 
SI3000285 - Karavanke 
SI3000169 - Povirje vzhodno od 
Bodešč 
SI3000010 - Koritno izvir - izliv v 
Savo Dolinko 

(7150) Uleknine na šotni 
podlagi z vegetacijo zveze 
Rhynchosporion 

SI3000087 - Zelenci 

(7210) Karbonatna nizka 
barja z navadno reziko 
(Cladium mariscus) in 
vrstami zveze Caricion 
davallianae  

SI3000047 - Koritno 
SI3000169 - Povirje vzhodno od 
Bodešč 
SI3000154 – Bled-Podhom 
SI3000010 - Koritno izvir - izliv v 
Savo Dolinko 
SI3000334 – Berje-Zasip 

kranjska sita (Eleocharis 
carniolica) 

SI3000100 - Gozd Kranj - Škofja 
Loka 

močvirski meček 
(Gladiolus palustris) 

SI3000253 – Julijske Alpe 
SI3000285 - Karavanke 
SI3000264 - Kamniško - 
Savinjske Alpe 

lepi čeveljc (Cypripedium 
calceolus) 

SI3000253 – Julijske Alpe 
SI3000285 - Karavanke 
SI3000275 - Rašica 
SI3000364 - Zagajski potok - 
povirni del 
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Loeselova grezovka 
(Liparis loeselii) 

SI3000120 – Šmarna gora 
SI3000154 – Bled-Podhom 
SI3000348 - Bohinjska Bistrica 
in Jereka 
SI3000275 - Rašica 
SI3000334 – Berje-Zasip 

 Na območjih rastišč gozdnih kur naj se ne 
izvaja biotehniških ukrepov ter postavlja 
krmišč in solnic, obstoječe objekte pa naj 
se postopno umakne/prestavi. Tovrstna 
območja se uskladi z 
gozdnogospodarskim načrtom.  

 Krmišč za divjega prašiča naj se v 
habitatih gozdnih kur nad 1200 m n.v. ne 
postavlja. 

 Upravljanje z divjadjo naj se načrtuje tako, 
da se številčnost velike rastlinojede 
divjadi vzdržuje na ravni, ki omogoča 
ustrezno razrast zeliščnega sloja ter sloja 
jagodičja.  

 V habitatih gozdnih kur se teži k 
omejevanju številčnosti plenilcev gnezd 
ter osebkov gozdnih kur (divji prašič, 
jazbec, lisica, kuna belica, kuna zlatica). 

 V habitatih gozdnih kur naj se ne izvaja 
brakad in pogonov ali uporablja goničev in 
brakov za pregon divjadi od februarja do 
julija. 

 V habitatih gozdnih kur naj se s 
preprečevanjem zaraščanja negozdnih 
površin ohranja/poveča delež gozdnih jas 
ter oblikuje strukturirane (široke) robove 
na prehodih nazaj v gozd. 

 Na območju rastišč gozdnih kur se 
spoštuje časovno omejitev za izvajanje 
del v gozdu, ki je določena v 
gozdnogospodarskem načrtu (praviloma 
od 1.3. do 30.6.). 

 Na območju prisotnosti gozdnega jereba 
naj se vzdrževanje grmišč izvaja 
malopovršinsko oz. na način, da po 
izvedbi ukrepa ostane na voljo dovolj 
ustreznega grmovnega habitata (vsaj 1/3 
prvotne površine).  

 
 
Divji petelin (Tetrao 
urogallus) 

 

 
 
SI5000024 – Grintovci (SPA) 
SI5000019 – Julijci (SPA) 
SI5000001 – Jelovica (SPA) Gozdni jereb (Bonasa 

bonasia) 

Ruševec (Tetrao tetrix) 
 

SI5000030 – Karavanke (SPA) 
SI5000024 – Grintovci (SPA) 
SI5000019 – Julijci (SPA) 
 
 
 
 
 
SI5000030 – Karavanke (SPA) 
SI5000024 – Grintovci (SPA) 
SI5000019 – Julijci (SPA) 

Belka (Lagopus mutus) 

 

 Pri načrtovanju odvzema gamsa, 
kozoroga in alpskega svizca naj se 
upošteva tudi prehranske potrebe 
planinskega orla ter beloglavega jastreba.  

planinski orel (Aquila 
chrysaetos) 

SI5000024 – Grintovci (SPA) 
SI5000001 – Jelovica (SPA) 
SI5000030 – Karavanke (SPA) 
SI5000019 – Julijci (SPA) 

beloglavi jastreb (Gyps 
fulvus) 

SI5000019 – Julijci (SPA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Dreves z dupli naj se ne odstranjuje za 
namen postavitve lovskih objektov 

kozača (Strix uralensis) 
SI5000019 – Julijci (SPA) 
SI5000001 – Jelovica (SPA) 

koconogi čuk (Aegolius 
funereus) 

 
SI5000024 – Grintovci (SPA) 
SI5000001 – Jelovica (SPA) 
SI5000019 – Julijci (SPA) 
 

mali skovik (Glaucidium 
passerinum) 

triprsti detel (Picoides 
tridactylus) 

SI5000001 – Jelovica (SPA) 
SI5000019 – Julijci (SPA) 
SI5000024 – Grintovci (SPA) 
SI5000030 – Karavanke (SPA) 

pivka (Picus canus) SI5000019 – Julijci (SPA) 
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 Starih dreves (habitatnih dreves)  naj se 
ne odstranjuje za namen postavitve 
lovskih objektov 

črna žolna (Dryocopus 
martius) 

SI5000001 – Jelovica (SPA) 
SI5000024 – Grintovci (SPA) 
SI5000019 – Julijci (SPA) 

mali muhar (Ficedula 
parva) 

SI5000024 – Grintovci (SPA) 
SI5000019 – Julijci (SPA) 

puščavnik (Osmoderma 
eremita) 

 
SI3000253 – Julijske Alpe 

zrnati kapučar 
(Stephanopachys 
substriatus) 

rogač (Lucanus cervus) 
SI3000253 – Julijske Alpe 
SI3000275 - Rašica 
SI3000120 – Šmarna gora 
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LOVIŠČE S POSEBNIM NAMENOM BRDO PRI KRANJU 
 
Lovišče s posebnim namenom Brdo pri Kranju (LPN Brdo) je bilo ustanovljeno z namenom 
izvajanja posebnih nalog lovišča, ki izhajajo iz 3. člena Uredbe o ustanovitvi lovišča s 
posebnim namenom Brdo pri Kranju (U.l. RS št. 114/04). LPN Brdo je ograjeno in se 
razprostira na površini 472 ha. Terestričnim vrstam divjadi (vsaj večjim vrstam) je prehajanje 
v in izven ograjene površine onemogočeno. V načrtu LUO je načrt LPN Brdo prikazan 
ločeno, ločeno se vodijo tudi evidence o odvzemu divjadi. Zaradi izvajanja posebnih nalog 
lovišča je temu (v določenih mejah naravnih danosti, značilnosti divjadi posameznih vrst in 
zakonskih določil) mogoče prilagajati tudi upravljanje (gospodarjenje) in lov divjadi, kar se 
podrobneje določi z dvoletnimi načrti za II. Gorenjsko LUO v poglavju LPN Brdo pri Kranju. 
 
Življenjsko okolje divjadi 
 
Opravljeni ukrepi v preteklem obdobju 
Življenjsko okolje v lovišču se v zadnjih desetih letih ni pomembneje spreminjalo in je za 
srnjad, navadnega jelena in damjaka primerno, zaradi vlažnih in močvirnih predelov pa ni 
primerno za muflona. Delež travnatih površin je zadosten, zaradi visokega števila (gostote) 
divjadi predstavlja ozko grlo zimsko obdobje, tedaj se je nezadostna naravna prehranska 
ponudba dopolnjevala z izdatnim zimskim krmljenjem. Pomembnejši ukrepi, ki so bili 
namenjeni srnjadi, so bili vzdrževanje travnikov, polaganje soli ter različni ukrepi sečnje v 
gozdu. Za jelenjad in damjaka najpomembnejši ukrepi so bili predvsem vzdrževanje 
obstoječih travnatih površin ter izdatno dopolnilno zimsko krmljenje.  
 
Ukrepi vzdrževanja pasišč v preteklem desetletnem obdobju so obsegali strojno košnjo 
travnikov in pašnikov v skupnem obsegu 30,30 ha na 23 lokacijah. Na vseh lokacijah je bilo 
izvedeno tudi spravilo sena z odvozom v krmišča. V sklopu vzdrževanja pasišč je bilo 
izvedeno tudi gnojenje na 23,20 ha travnatih površin. Izboljševanje naravne ponudbe hrane 
je bilo občasno izvedeno tudi z vzdrževanjem grmišč in vzdrževanjem gozdnega roba na 
manjših površinah. 
 
Dopolnilno zimsko krmljenje navadnega jelena in damjaka se je izvajalo na 5 lokacijah 
(krmiščih). Porabljeno je bilo letno povprečno 47.500 kg krme, predvsem sena (travne bale) 
in krmne (sladkorne) pese. Za krmljenje je bilo porabljeno vsako leto okoli 250 ur delovnega 
časa. Krmi so bila v obdobju januar-marec občasno primešana sredstva proti notranjim 
zajedalcem, mineralno – vitaminski dodatki niso bili dodajani.  
 
Na 6 lokacijah se je izvajalo privabljalno krmljenje navadnega jelena in damjaka s tropinami. 
Porabljeno je bilo letno povprečno 1200 kg krme (240 ur delovnega časa). 
 
Vzdrževanih je bilo 16 solnic, ki so se zalagale s soljo v skupni količini 80 kg. Obnovljene 
so bile v povprečju po ena visoka preža in eno krmišče letno, vsako leto je bilo vzdrževanih 
8,5 km lovskih stez.  
 
Vsako leto je bilo v zimskem času izvedeno tudi štetje divjadi. 
 
Ciljno stanje življenjskega okolja glede bivalnih in prehranskih razmer 
Naravne prehranske in bivalne razmere za divjad želimo ohraniti vsaj na današnji ravni. 
Ohraniti želimo sedanji delež gozdov s pestro horizontalno in vertikalno zgradbo ter vrstno 
pestrostjo. Glede na znatno gostoto rastlinojedih parkljarjev v lovišču je potrebno vzporedno 
s primernimi posegi v populacijah vzdrževati tudi ustrezno višjo nosilno kapaciteto 
življenjskega okolja. V tem pogledu je pomembna mozaična razporeditev gozdov in s košnjo 
vzdrževanih travnikov. Pomemben dejavnik prehranske nosilnosti prostora so prehranske 
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krpe, ki nastanejo z ukrepi gospodarjenja z gozdovi, z zadostnim, malopovršinskim deležem 
mladovij in gošč. Ohranjati je potrebno zadosten delež naravnega gozdnega roba. 
Pomemben ukrep, namenjen predvsem jelenjadi in damjaku, je zadosten obseg 
dopolnilnega (zimskega) krmljenja. Količina in kakovost krme dopolnilnega zimskega 
krmljenja je odvisna od gostote populacij rastlinojedih parkljarjev ter od ostrine zime 
(temperature, debeline in trajanja snežne odeje).  
 
Usmeritve za ukrepanje 
Sonaravno gospodarjenje z gozdovi, zagotavljanje pestre sestave drevesnih in grmovnih 
vrst, vseh razvojnih faz v primernih deležih ter pestre horizontalne in vertikalne zgradbe. 
Zagotovitev zadostne realizacije predvidenega poseka drevja. Ohranjanje in vzdrževanje 
gozdnega roba. Vzdrževanje pasišč, grmišč, vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja. 
Ohranjanje kaluž in vodnih virov. Sečnja v zimskem obdobju. Ob sedanji številčnosti 
(gostoti) divjadi naj se ukrepi v okolju izvajajo približno v obsegu kot so se izvajali v 
preteklem desetletnem obdobju. Podrobnejši obseg del bo določen v dvoletnih območnih 
načrtih.  
 
Pri košnji se izvede le prva košnja, nadaljnji prirast rastlinske biomase se nameni paši 
divjadi. Namen solnic je olajšati spomladanski prehod na sočno naravno hrano, zato je 
zalaganje v zmernih količinah dopustno le v spomladanskih mesecih. Postavljanje solnic v 
gozdnih sestojih - mladovju in v sestojih v obnovi načeloma ni dovoljeno. Ob vodnih virih je 
dovoljeno postavljanje solnic le v minimalni oddaljenosti 50 m in na način, ki onemogoča 
vnos soli vanje. 
 
Zimsko krmljenje je namenjeno jelenjadi in damjaku. Krmljenje se izvaja z  

 močno škrobno krmo (koruza, žita, kostanj, želod, briketi); 

 sočno krmo (okopavine, tropine, silaža, sadje); 

 voluminozno krmo (seno, vejniki, pesni rezanci). 
 
Krmljenje z močno krmo naj ne presega 15 % delež v celotni krmi. Količinsko nudenje sočne 
in voluminozne krme ni omejeno, odvisno je od naravne ponudbe hrane. Krmljenje samo z 
močnimi škrobnimi krmili na posameznih krmiščih  ni dovoljeno. V primeru, da je na krmiščih 
krmljena  močna krma, mora biti  prisotna tudi krma obeh ostalih struktur (sočna, 
voluminozna).  
 
V februarju ali marcu naj se med koruzo primeša sredstva proti notranjim zajedalcem, po 
potrebi tudi vitaminsko mineralni dodatki.  
 
Opravljajo naj se tudi dela zimske sečnje, tehnična zaščita pred divjadjo in redna 
vzdrževalna dela lovsko tehničnih objektov.  
 
Ocena stanja populacij divjadi 
 
Srna 
 
Prostorski okvir obravnave srnjadi je celotno posestvo Brdo.  
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Srnjad je prisotna v celotnem lovišču. Občasno se pojavlja tudi v parkovnem delu posestva. 
V proučevanem obdobju ne zaznavamo sprememb v prostorski razporeditvi živali v lovišču. 
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Slika 1: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema srne v obdobju 2011-2020 

Načrti odvzema srnjadi niso bili postavljeni, usmeritve so predvidevale le odstrel 
podpovprečno razvitih živali v lovišču in pa živali, ki so se pojavile v okviru posestva Brdo v 
parkovnem delu. Višina realiziranega odvzema izkazuje nihanja v razponu med 0 in 3 
živalmi letno. Povprečni letni odvzem srnjadi v desetletnem obdobju znaša 1,1 žival.  
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
V povprečju 10-letnega obdobja je bilo spolno razmerje odvzema močno (82 % : 18 %) v 
korist samcev. V odvzemu so prevladovali srnjaki 2+, delež mladih (mladiči in enoletni ne 
glede na spol) in delež srn 2+ v odvzemu je bil skromen. Zaradi majhnega odvzema 
primerjav spolne in starostne sestave odvzema med leti ni bilo mogoče izdelati. Glede na 
zanemarljive posege v populacijo z odstrelom ocenjujemo, da je (sub)populacija srnjadi 
glede na zastopanost starostnih razredov in glede na spol ustrezno sestavljena. 
 

 

Slika 2: Spolna in starostna struktura odvzema srnjadi v obdobju 2011-2020 
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Izgube 
 

 

Slika 3: Dinamika višine in strukture izgub srnjadi v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju so bile zabeležene izgube 2 živali, kar predstavlja 18 % delež v 
odvzemu. Zabeleženi sta bili v letih 2013 in 2018. Vse izgube so bile naravne, vzrok neznan.  
  
Telesne mase 
Zaradi premajhnega vzorca podatki o telesnih masah uplenjene srnjadi niso zanesljivi, zato 
trendov telesnih mas uplenjene srnjadi ni mogoče ugotavljati. Ocenjujemo, da telesne mase 
v preteklem obdobju uplenjene srnjadi izven ograjenega dela lovišča ne odstopajo 
pomembneje od telesnih mas srnjadi živeče v prosti naravi. Telesne mase srnjadi, ki živi v 
ograjenem delu niso znane. Na osnovi ocen uslužbencev posestva so posamezni opaženi 
osebki v lovišču pod ravnjo razvitosti živali v prosti naravi. 
 
Medvrstni vplivi 
Na nizko število srnjadi verjetno vpliva prisotnost jelenjadi in damjaka in njuna prehranska 
in bivalna konkurenčnost.  Nismo zaznali pomembnejših sprememb v medvrstnih vplivih 
med srnjadjo in divjadjo drugih vrst v preteklem 10-letnem obdobju.  
 
Ocena stanja populacije  

Število živali v lovišču je majhno, trenutno je ocenjeno na 10-15 živali. Živali slabo izstopajo 
na pasišča in krmišča. Posamične živali se (iz proste narave sosednjega lovišča) občasno 
pojavljajo tudi v parkovnem delu posestva. Odstrel se v ograjenem delu že nekaj let ni 
izvajal. Ni zaznanega jasnega trenda številčnosti srnjadi v lovišču. Ne zaznavamo 
sprememb v prostorski razporeditvi populacije. Nimamo podatkov o vitalnosti populacije. 
Na osnovi informacij uslužbencev posestva je vitalnost srnjadi v lovišču pod ravnjo vitalnosti 
živali v prosti naravi. 
 
Navadni jelen 
 
Prostorski okvir obravnave navadnega jelena je LPN Brdo pri Kranju. 
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Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Jelenjad je prisotna v celotnem lovišču. V proučevanem obdobju ne zaznavamo sprememb 
v prostorski razporeditvi živali v lovišču. 
 
 

 

Slika 4: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema navadnega jelena v 
obdobju 2011-2020 

Načrtovani odvzem jelenjadi do leta 2019 značilno upada, v letu 2020 načrt odvzema 
številčno ni bil določen. Tudi trend realiziranega odvzema jelenjadi je značilno upadajoč (v 
letu 2020 ni bilo realizacije). Realizacija zelo dobro sledi načrtovanemu odvzemu. 
Povprečno doseganje načrtov  je bilo dobro (91 %). 
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
V povprečju 10-letnega obdobja je bilo spolno razmerje odvzema rahlo v korist košut. 
Nihanja v spolnem razmerju med leti so velika. Tudi nihanja deležev vseh starostnih in 
spolnih struktur v odvzemu med posameznim leti so velika, povprečne vrednosti so razvidne 
v grafikonu. Značilnih trendov v deležih obravnavanih struktur v obdobju 2011-2017 nismo 
odkrili. Ocenjujemo, da se starostna in spolna sestava jelenjadi v populaciji v obravnavanem 
obdobju ni pomembneje spreminjala, spremembe v odvzemu v zadnjih treh letih glede na 
preostala leta proučevanega obdobja so nastale zaradi željenega povečevanja števila 
jelenjadi v lovišču.  
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Slika 5: Spolna in starostna struktura odvzema jelenjadi v obdobju 2011-2020 

Izgube 
 

 

Slika 6: Dinamika višine in strukture izgub jelenjadi v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju so bile izgube majhne in so v povprečju znašale 5 % celotnega 
odvzema. Spremenljivost deleža med posameznimi leti ni bila velika. Delež izgub v 
odvzemu variira predvsem zaradi realiziranega odvzema, ki je bil relativno majhen, v 
absolutnih vrednostih so zato letne izgube znašale zgolj 0 ali 1 žival. Vse izgube so bile 
naravne, vzrok ni bil znan.   
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Telesne mase 

 

Slika 7: Dinamika poprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali jelenjadi v 
obdobju 2011-2020  

Grafikon prikazuje telesne mase (neprilagojene srednje vrednosti) uplenjene mlade 
jelenjadi po starostnih kategorijah. Zaradi majhnega vzorca prihaja v srednjih vrednostih 
telesnih mas do večje spremenljivosti med posameznimi leti, pa tudi sicer je vzorec 
premajhen za kakršnakoli sklepanja o trendih. Srednje vrednosti telesnih mas so podobne, 
kot pri jelenjadi živeči v prosti naravi.  
 
Medvrstni vplivi 
Nismo zaznali pomembnejših interakcij niti sprememb v medvrstnih vplivih med jelenjadjo, 
srnjadjo in damjakom.   
 
Ocena stanja populacije  

V zadnjem desetletju se je število jelenjadi v lovišču gibalo med 28 in 48 živalmi. Kolonija 
je bila številčnejša v prvi polovici 10-letnega obdobja, v drugi polovici se je število zmanjšalo. 
V zadnjih dveh letih proučevanega obdobja ocenjujemo številčnost na okoli 30 živali. 
Ocenjujemo, da se je v zadnjem desetletju število živali v lovišču zmanjšalo. Nismo zaznali 
sprememb v njihovi prostorski razporeditvi. Ocenjujemo, da je vitalnost živali v lovišču 
ustrezna. 
 
Damjak 
 
Prostorski okvir obravnave damjaka je LPN Brdo pri Kranju. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Damjaki so prisotni v celotnem lovišču. V proučevanem obdobju ne zaznavamo sprememb 
v prostorski razporeditvi živali v lovišču. 
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Slika 8: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema damjaka v obdobju 2011-
2020 

V proučevanem obdobju zadnjih desetih let je načrtovani odvzem damjakov značilno upadal 
od okoli 105 živali v letih 2011-2013 na okoli 50 živali v letih 2019-2020. Tudi trend 
realiziranega odvzema je značilno upadajoč. Realizacija je zelo dobro sledila načrtovanemu 
odvzemu. Povprečno doseganje načrtov  je bilo zelo dobro (95 %). 
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
V povprečju 10-letnega obdobja je bilo spolno razmerje odvzema rahlo v korist košut. 
Spolno razmerje odvzema se med posameznimi leti ni pomembneje spreminjalo. Deleži 
posameznih spolnih in starostnih struktur (z izjemo košut 2+) so se med posameznimi leti 
močneje spreminjali. Povprečni deleži v 10-letnem obdobju so prikazani v grafikonu. 
Značilnih trendov v deležih obravnavanih struktur v 10-letnem obdobju nismo odkrili. 
Ocenjujemo, da se starostna in spolna sestava jelenjadi v 10-letnem obdobju ni 
pomembneje spremenila.  

 

Slika 9: Spolna in starostna struktura odvzema damjaka v obdobju 2011-2020 
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Izgube 
 

 

Slika 9: Dinamika višine in strukture izgub jelenjadi v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju so bile izgube relativno majhne, v povprečju so znašale 4,5 % 
celotnega odvzema. Med posameznimi leti je njihov delež nihal v relativno ozkem razponu. 
Izgube so bile najvišje v letih 2013 in 2018 v obeh letih verjetno v povezavi  z ostrejšo zimo 
z debelejšo in dolgotrajnejšo snežno odejo, najnižje pa v letu 2019. Značilnih trendov niti 
deleža niti absolutnih vrednosti izgub nismo odkrili. V 10-letnem povprečju so prevladovale 
izgube zaradi neznanega vzroka. Prevladujejo naravne izgube (97 %) pred nenaravnimi (3 
%). Značilnih trendov v absolutnih vrednostih niti naravnih niti nenaravnih izgub nismo 
odkrili.  
 
Telesne mase 
 

 

Slika 10: Dinamika poprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali damjakov v 
obdobju 2011-2020  
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Prikazane so telesne mase (neprilagojene srednje vrednosti) uplenjenih mladih damjakov 
po spolnih in starostnih kategorijah. Njihove vrednosti so na ravni vrednosti telesnih mas 
uplenjenih damjakov v podobnih okoljih (LUO) v Sloveniji. Pri nobenem od starostnih in 
spolnih razredov nismo odkrili značilnih trendov v 10-letnem obdobju. Tudi večjih nihanj 
med posameznimi leti nismo zaznali, razlike med posameznimi leti pa so najverjetneje 
rezultat spreminjanja okoljskih (predvsem klimatskih) spremenljivk.  
 
Medvrstni vplivi 
Nismo zaznali pomembnejših interakcij niti sprememb v medvrstnih vplivih med damjakom,  
jelenjadjo in srnjadjo.   
 

Ocena stanja populacije  

Ocenjujemo, da je zaradi močnejših posegov v (sub)populacijo z odstrelom v  prvih letih 
proučevanega obdobja, v zadnjih letih številčnost populacije v lovišču upadla. Na podlagi 
opažanj se je ob zaključku leta 2010 število damjakov ocenjevalo na okoli 150 živali, ob 
koncu 10-letnega obdobja v letu 2019 in 2020 pa se število ocenjuje na okoli 100 živali. 
Nismo zaznali sprememb v njihovi prostorski razporeditvi v lovišču. Ocenjujemo, da je 
vitalnost živali v lovišču ustrezna. 
 
Divjad ostalih vrst 
 
Muflon 
Za popestritev lovišča in lovno ponudbo so bili v letu 2003/04 v lovišče pripeljani mufloni in 
v naslednjih letih tudi dodajani. Koncem leta 2009 se je stanje ocenjevalo na 16 živali, 
koncem leta 2010 na 12 živali in koncem leta 2011 le še na nekaj živali. Verjetno je bil v 
lovišču v začetku leta 2014 še 1 muflon, od poletja 2014 dalje pa ni bilo opaženih muflonov 
niti ni bilo najdenih ostankov poginulih živali. V preteklem 10-letnem obdobju je bil odvzem 
muflonov zabeležen le v letu 2011. Načrt odvzema ni bil postavljen, odvzetih pa je bilo 6 
živali, vse živali so bile evidentirane kot izgube neznanega vzroka. 
  
Divji prašič 
V lovišču so se v letu 2012 prvič pojavili pojavili divji prašiči, iz sosednjega lovišča so si 
dostop izkopali pod ograjo, od tedaj dalje so se pojavljali v večini let preteklega 
proučevanega obdobja. Divji prašiči niso stalno prisotni v lovišču, v lovišče pridejo običajno 
iz proste narave sosednjih lovišč praviloma v poletnem obdobju (koruza na okoliških njivah), 
potem pa ne več. Odvzem divjih prašičev v lovišču ni bil načrtovan, odvzem je bil prost, 
upoštevaje podzakonske predpise. V zadnjem desetletnem obdobju je bilo odvzetih 15 
živali v sestavi 7 ozimcev, 2 lanščaka, 1 ozimka, 3 lanščakinje in 2 svinji 2+. Vse živali so 
bile odstreljene, izgub ni bilo ugotovljenih. Živali so bile odvzete v 6 letih proučevanega 
obdobja, v 4 letih ni bilo odvzema. 
 
Divjad ostalih vrst 
V lovišču so od divjadi prisotne še naslednje vrste: lisica, jazbec, kuna zlatica, kuna belica, 
raca mlakarica, sraka, šoja in siva vrana. Med naštetimi vrstami je bilo v preteklem obdobju 
iz lovišča odvzetih 15 lisic in 2 jazbeca. Me lisicami je bilo 12 živali odstreljenih, ugotovljene 
so bile izgube 3 živali neznanega vzroka. Lisice so bile odvzete v 5 letih proučevanega 
obdobja, v 5 letih pa ni bilo odvzema. En jazbec je bil odstreljen v letu 2012, en jazbec pa 
je bil najden kot izguba neznanega vzroka v letu 2015. Za navedene živalske vrste je 
značilno, da lahko prehajajo skozi ograjo, zato so del širših populacij. Pri divjadi drugih vrst 
v lovišču ne beležimo odvzema, živali niso lovili, izgube pa niso bile evidentirane. 
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Presoja trajnostnega upravljanja divjadi in življenjskega okolja 
 
Presoja izvedbe ukrepov v populacijah divjadi 
Pri navadni jelenjadi in damjaku je bil odvzema predpisan in ga je treba realizirati. Pri obeh 
vrstah so bila določena enaka dopustna odstopanja kot pri divjadi teh vrst v ostalih loviščih 
in LPN v LUO. Odvzem srnjadi, divjega prašiča in lisice številčno in po strukturi ni bil 
načrtovan. Divjad ostalih vrst v LPN Brdo niso lovili. Ocenjujemo, da smo bili pri upravljanju 
z vsemi vrstami uspešni. 
 
Načrti odvzema srnjadi niso bili postavljeni, usmeritve so predvidevale le odstrel 
podpovprečno razvitih živali v lovišču in pa živali, ki so se pojavile v okviru posestva Brdo v 
parkovnem delu. Višina realiziranega odvzema izkazuje nihanja v razponu med 0 in 3 
živalmi letno. Značilnega trenda realiziranega odvzema nismo odkrili. Povprečni letni 
odvzem srnjadi v desetletnem obdobju znaša 1,1 živali. Spolno razmerje odvzema je bilo 
82 %:18 % v korist samcev, delež srnjakov 2+ je bil 73 %. Delež izgub v odvzemu je bil 18 
%, vzrok neznan.  
 
Pri navadnem jelenu so bili v osmih letih proučevanega obdobja načrti ustrezno realizirani. 
Povprečno doseganje načrtov je bilo dobro in je 91 %. Spolno razmerje odvzema je bilo 49 
% : 51 % v korist samic. Delež jelenov 2+ je znašal 33 %, delež mladih 48 %, delež košut 
2+ 19 %. Spremenljivost deležev spolnih in starostnih razredov med leti je bila velika. V 
desetletnem obdobju so izgube v povprečju znašale 5 % celotnega odvzema, vse so bile 
neznanega vzroka.  
 
Pri damjaku so bili načrti v vseh letih preteklega obdobja zelo dobro realizirani. Povprečno 
doseganje načrtov je bilo 95 %. Spolno razmerje odvzema je bilo povprečno 49 % : 51 % v 
korist košut. Delež jelenov 2+ in večletnih, znaša v desetletnem obdobju v povprečju 24 %, 
delež mladih 52 % in delež košut 2+ 24 %. Izgube so v povprečju znašale 5 %, 
pomembnejšega nihanje med leti ne zaznavamo. Pri večini izgub (89 %) vzroka ni bilo 
mogoče ugotoviti (neznan vzrok).   
 
V preteklem desetletju načrti odvzema muflonov niso bili postavljeni. Odvzem je bil 
zabeležen le v letu 2011, najdene so bile izgube 6 živali neznanega vzroka. V naslednjih 
leetih mufloni niso bili več opaženi v lovišču. 
 
Načrti odvzema divjih prašičev niso bili postavljeni. V preteklem obdobju je bilo uplenjenih 
15 divjih prašičev. Uplenjene so bile vse živali, ki jih je bilo mogoče upleniti. Izgub ni bilo 
ugotovljenih.  
 
Načrti odvzema lisic niso bili postavljeni. V preteklem obdobju je bilo iz lovišča odvzetih 12 
lisic, odvzem je bil zabeležen v petih letih preteklega obdobja. Delež izgub je bil 20 %, vzrok 
neznan. 
 
Presoja izvedbe ukrepov v življenjskem okolju divjadi  
 
Vsi načrtovani ukrepi, ki jih je izvajal upravljavec LPN so bili v celoti realizirani. Ključni 
ukrepi, ki so se vsako leto izvajali v LPN so bili vzdrževanje pasišč, spravilo sena z odvozom 
v krmišča, gnojenje travnikov, zimsko krmljenje jelenjadi in damjaka, privabljalno krmljenje 
jelenjadi in damjaka, polaganje soli, vzdrževanje stez, novogradnja in vzdrževanje 
lovskotehničnih objektov (krmišča, lovske preže, solnice). Občasno, v nekaterih letih so bila 
načrtovana in izvedena tudi nekatera dela izboljševanja ponudbe naravne hrane z 
vzdrževanjem grmišč in gozdnega roba na manjših površinah. Prav tako je bilo vsako leto 
v zimskem obdobju izvedeno tudi štetje divjadi.   
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Presoja doseganja zastavljenih ciljev 
 
Presojo uspešnosti upravljanja v populacijah divjadi ter v njihovem življenjskem okolju smo 
opravili na podlagi ekspertne ocene kazalnikov. Pri uspešnosti uresničevanja zastavljenih 
ciljev v populacijah smo se oprli na kazalnike, ki prikazujejo trende številčnosti, spolno in 
starostno strukturo, zdravstveno stanje, višino in strukturo izgub, medvrstne odnose. Pri 
uspešnosti doseganja ciljev glede okolja smo se uprli na kazalnike oz. podatke, ki izhajajo 
iz rabe tal, na podatke o gozdovih iz gozdnogospodarskih načrtov ter kazalnike, na podlagi 
katerih lahko podamo oceno o obremenitvah prostora. Pri usklajenosti populacij z njenim 
življenjskim okoljem pa smo doseganje ciljev presojali na podlagi mnenj uslužbencev 
posestva 

Preglednica 1: Uspešnost upravljanja z divjadjo v LPN Brdo pri Kranju v obdobju 
2011-2020 

VRSTA A B C D 

SRNA 3 3 4 2 

NAVADNI JELEN 2 4 3 4 

DAMJAK 4 4 3 4 
 

A: Uspešnost doseganja ciljev glede populacije 
B: Uspešnost doseganja ciljev glede okolja 
C: Usklajevanje populacij divjadi z njenim življenjskim okoljem 
D: Uspešnost doseganja ciljev glede medvrstnih odnosov 
 
1: zelo neuspešno - manj kot 25 % ciljnega stanja; 2: neuspešno - manj kot 50 % ciljnega stanja; 3: uspešno - 
več kot 50 % ciljnega stanja; 4: zelo uspešno - več kot 75 % ciljnega stanja; *: cilj ni relevanten 

 
Presoja ustreznosti prejšnjega načrta 
 
Presojo ustreznosti prejšnjega načrta smo opravili na osnovi postavljenih ciljev in stanja 
populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja. Pri kazalnikih stanja smo upoštevali 
predvsem ocenjeno število živali posameznih vrst v LPN, višino in sestavo doseganja 
oziroma preseganja načrtovanih ukrepov, zdravstveno stanje divjadi, medvrstne odnose, 
stanje in spremembe v življenjskem okolju divjadi ter vplive divjadi na njeno življenjsko 
okolje. Pri vplivih divjadi na njeno življenjsko okolje smo se osredotočili predvsem na 
mnenje uslužbencev posestva.  
 
Ocenjujemo, da so bili cilji, usmeritve in ukrepi, tako pri upravljanju s populacijami divjadi, 
kot tudi njihovem okolju v preteklem obdobju ustrezni. 
 

Preglednica 2: Presoja ustreznosti načrta za obdobje 2011-2020 

 CILJI USMERITVE UKREPI 

V POPULACIJAH DIVJADI    

SRNA 4 4 4 

NAVADNI JELEN 4 4 4 

DAMJAK 4 4 4 

V OKOLJU 4 4 4 

V ODNOSU OKOLJE-DIVJAD 4 4 4 

1: zelo neuspešno - manj kot 25 % ciljnega stanja; 2: neuspešno - manj kot 50 % ciljnega stanja; 3: uspešno - 
več kot 50 % ciljnega stanja; 4: zelo uspešno - več kot 75 % ciljnega stanja; *: cilj ni relevanten 
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REALIZACIJA ODVZEMA DIVJADI 2011-2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRNJAD 

Odstrel in izgube

Starostna in spolna kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %/spol %/skupaj

mladiči M 685 712 598 644 607 627 633 556 584 519 6165 28,1 14,2

lanščaki 600 489 616 621 703 673 700 729 649 727 6507 29,7 15,0

srnjaki 2+ 931 1.022 956 910 931 913 912 899 886 872 9232 42,1 21,2

skupaj SRNJAKI 2.216 2.223 2.170 2.175 2.241 2.213 2.245 2.184 2.119 2.118 21904 100,0 50,4

mladiči Ž 817 745 694 821 815 780 864 729 735 734 7734 35,9 17,8

mladice 447 397 507 409 457 454 456 448 425 430 4430 20,5 10,2

srne 2+ 856 998 1.044 945 973 950 959 938 893 838 9394 43,6 21,6

skupaj SRNE 2.120 2.140 2.245 2.175 2.245 2.184 2.279 2.115 2.053 2.002 21558 100,0 49,6

realiziran odvzem 4.336 4.363 4.415 4.350 4.486 4.397 4.524 4.299 4.172 4.120 43462 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

načrt odvzema 4.650 4.370 4.400 4.650 4.650 4.650 4.650 4.600 4.500 4.350 45470

odstrel in izgube / načrt 93,2 99,8 100,3 93,5 96,5 94,6 97,3 93,5 92,7 94,7 95,6

delež SRNJAKOV 51,1 51,0 49,2 50,0 50,0 50,3 49,6 50,8 50,8 51,4 50,4

delež  srnjakov 2+ 21,5 23,4 21,7 20,9 20,8 20,8 20,2 20,9 21,2 21,2 21,2

delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol 58,8 53,7 54,7 57,4 57,6 57,6 58,6 57,3 57,4 58,5 57,1

Izgube 

kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 1.041 1.049 1.053 816 860 809 885 876 804 744 8937 77,3

naravne izgube 298 217 503 231 159 130 190 366 246 280 2620 22,7

skupaj izgube 1.339 1.266 1.556 1.047 1.019 939 1.075 1.242 1.050 1.024 11557 100,0

delež izgub v odvzemu 30,9 29,0 35,2 24,1 22,7 21,4 23,8 28,9 25,2 24,9 26,6

odstrel 2.997 3.097 2.859 3.303 3.467 3.458 3.449 3.057 3.122 3.096 31905

Vzroki izgub

vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 162 128 260 143 97 76 125 272 143 157 1563 13,5

bolezen 96 64 176 56 34 37 31 34 24 35 587 5,1

krivolov 3 9 7 4 6 3 2 1 7 1 43 0,4

cesta 724 720 724 599 601 608 628 621 595 525 6345 54,9

železnica 13 9 25 6 9 7 9 19 6 7 110 1,0

plenilci 20 6 17 6 6 2 9 10 48 62 186 1,6

psi 67 49 96 36 45 32 43 44 16 19 447 3,9

kosilnica 234 262 201 171 199 159 203 191 180 192 1992 17,2

garje 1 1 0,0

poškodba 20 19 49 26 22 15 25 50 31 26 283 2,4

Telesne mase (biološka telesna masa)

Starostna in spolna kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

mladiči M 9,1 8,7 8,4 9,1 8,8 9,4 8,7 8,1 8,7 8,6

indeks 100,0 95,7 91,6 100,2 96,1 102,8 94,9 89,0 95,8 94,4

lanščaki 12,0 13,3 11,6 12,6 12,4 12,6 12,5 11,8 12,4 12,3

indeks 100,0 110,8 97,1 105,1 104,0 105,4 104,7 98,5 104,0 102,9

srnjaki 2+ 17,7 18,1 17,5 18,2 17,9 17,9 17,9 17,6 18,4 18,0

indeks 100,0 102,5 98,9 102,7 101,0 101,2 100,9 99,3 103,8 101,9

mladiči Ž 8,9 8,7 8,3 9,0 8,7 9,1 8,7 8,2 8,9 8,8

indeks 100,0 97,7 93,6 101,9 98,4 102,9 97,6 92,6 99,9 98,8

mladice 12,8 13,7 12,4 13,2 12,9 13,1 13,0 12,8 13,0 13,0

indeks 100,0 107,3 96,7 103,3 100,6 102,9 101,7 100,0 101,7 101,6

srne 2+ 15,4 15,6 15,4 15,7 15,3 15,2 15,2 15,3 15,3 15,5

indeks 100,0 101,4 100,3 101,9 99,7 98,9 98,6 99,3 99,3 100,5

Masa trofej srnjakov 2+ (g)

Povprečna masa trofej / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

srnjaki 2+ 226 240 212 225 229 232 232 219 236 235

indeks 100,0 106,1 93,8 99,6 101,4 102,8 102,6 97,0 104,7 104,2
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JELENJAD 

Odstrel in izgube

Starostna in spolna kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %/spol %/skupaj

teleta M 85 114 137 131 139 131 152 139 136 121 1285 37,7 17,0

lanščaki 48 55 55 60 67 59 81 75 78 82 660 19,3 8,7

jeleni 2-4 65 90 104 95 99 102 115 120 130 121 1041 30,5 13,8

jeleni 5-9 18 28 27 28 32 34 50 39 36 36 328 9,6 4,3

jeleni 10 + 5 6 10 8 12 13 13 10 7 15 99 2,9 1,3

skupaj JELENI 221 293 333 322 349 339 411 383 387 375 3413 100,0 45,2

teleta Ž 117 149 162 129 152 175 179 123 158 143 1487 35,9 19,7

junice 55 67 78 65 76 81 108 85 95 90 800 19,3 10,6

košute 2+ 121 166 166 182 167 202 263 196 204 190 1857 44,8 24,6

skupaj KOŠUTE 293 382 406 376 395 458 550 404 457 423 4144 100,0 54,8

realiziran odvzem 514 675 739 698 744 797 961 787 844 798 7557 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

načrt odvzema 680 640 720 800 840 918 1021 1010 960 900 8489

odstrel in izgube / načrt 75,6 105,5 102,6 87,3 88,6 86,8 94,1 77,9 87,9 88,7 89,0

delež JELENOV 43,0 43,4 45,1 46,1 46,9 42,5 42,8 48,7 45,9 47,0 45,2

delež trofejnih jelenov 2+ in več 17,1 18,4 19,1 18,8 19,2 18,7 18,5 21,5 20,5 21,6 19,4

delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol 59,3 57,0 58,5 55,2 58,3 56,0 54,1 53,6 55,3 54,6 56,0

Izgube

kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 16 16 31 13 23 24 25 34 17 19 218 32,0

naravne izgube 30 19 137 29 23 29 18 97 40 42 464 68,0

skupaj izgube 46 35 168 42 46 53 43 131 57 61 682 100,0

delež izgub v odvzemu 8,9 5,2 22,7 6,0 6,2 6,6 4,5 16,6 6,8 7,6 9,0

odstrel 468 640 571 656 698 744 918 656 787 737 6875

Vzroki izgub

vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 16 12 66 20 14 19 11 80 21 12 271 39,7

bolezen 9 1 48 4 3 3 2 70 10,3

krivolov 1 1 2 5 1 4 4 18 2,6

cesta 13 12 22 12 16 21 20 25 16 17 174 25,5

železnica 2 3 4 1 2 2 1 5 1 2 23 3,4

plenilci 3 3 2 1 2 5 1 4 16 26 63 9,2

psi 3 3 0,4

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 2 3 21 4 4 2 4 13 3 4 60 8,8

Telesne mase (biološka telesna masa)

Starostna in spolna kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

teleta M 38,0 38,0 34,6 38,6 38,3 36,9 37,8 36,3 36,2 38,0

indeks 100,0 100,0 91,1 101,7 100,8 97,1 99,4 95,5 95,2 99,9

lanščaki 55,5 60,4 59,2 61,3 58,8 59,4 59,5 56,5 59,3 61,5

indeks 100,0 108,8 106,6 110,3 105,8 106,9 107,1 101,7 106,7 110,7

jeleni 2-4 100,9 97,1 96,1 105,0 101,2 104,8 101,0 99,6 101,4 105,6

indeks 100,0 96,2 95,2 104,0 100,3 103,8 100,0 98,7 100,4 104,7

jeleni 5-9 120,4 127,1 129,1 125,0 126,6 128,7 124,2 125,9 125,7 128,9

indeks 100,0 105,6 107,3 103,9 105,2 107,0 103,2 104,6 104,4 107,1

jeleni 10 + 133,0 117,4 131,3 120,3 128,8 134,4 124,5 136,1 128,3 141,8

indeks 100,0 88,3 98,7 90,4 96,8 101,1 93,6 102,3 96,5 106,6

teleta Ž 35,2 36,6 32,9 36,1 35,9 36,5 36,5 33,7 36,2 37,3

indeks 100,0 104,0 93,4 102,4 101,8 103,6 103,5 95,6 102,9 105,8

junice 47,5 55,2 50,4 53,4 51,5 52,1 50,0 49,8 51,212 52,1

indeks 100,0 116,2 106,1 112,3 108,3 109,7 105,2 104,9 107,8 109,7

košute 2+ 67,3 65,4 67,2 69,2 66,9 66,4 66,1 68,3 66,563 64,9

indeks 100,0 97,2 99,9 102,9 99,5 98,7 98,2 101,6 99,0 96,5

Mase trofej jelenov (g)

Povprečna masa trofej / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

jeleni 2+ 1312 1286 1324 1366 1153 1241 1181 1277 1373 1508

indeks 100,0 98,0 100,9 104,1 87,9 94,6 90,0 97,3 104,6 114,9

jeleni 3+ 2061 2032 2150 2072 1956 2448 1885 1950 2170 2248

indeks 100,0 98,6 104,3 100,5 94,9 118,8 91,5 94,6 105,3 109,1

jeleni 4+ 2448 2829 2342 2986 2986 3045 2937 2676 2917 3201

indeks 100,0 115,5 95,6 122,0 122,0 124,4 120,0 109,3 119,2 130,7

jeleni 5+ 2660 3375 3334 2650 3493 3284 3222 3227 3555 3573

indeks 100,0 126,9 125,3 99,6 131,3 123,5 121,1 121,3 133,7 134,3

jeleni 6+ 3317 3843 3272 3125 3991 3960 4000 3548 2731 4308

indeks 100,0 115,9 98,7 94,2 120,3 119,4 120,6 107,0 82,3 129,9

jeleni 7+ 3400 3960 3667 4132 3556 3920 3562 3638 4035 3610

indeks 100,0 116,5 107,8 121,5 104,6 115,3 104,8 107,0 118,7 106,2

jeleni 8+ 3929 3683 4500 4208 3100 4433 4083 4292 4400 3993

indeks 100,0 93,8 114,5 107,1 78,9 112,8 103,9 109,2 112,0 101,6

jeleni 9+ 3218 4625 4563 3500 0 0 4953 4033 0 5123

indeks 100,0 143,7 141,8 108,8 0,0 0,0 153,9 125,3 0,0 159,2

jeleni 10+ 4460 4080 3940 3957 3754 4782 4066 3800 3900 4323

indeks 100,0 91,5 88,3 88,7 84,2 107,2 91,2 85,2 87,4 96,9
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DAMJAK

Odstrel in izgube

Starostna in spolna kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %/spol %/skupaj

teleta M 1 2 3 23,1 12,0

lanščaki 1 1 1 3 23,1 12,0

jeleni 2-4 1 2 1 1 1 6 46,2 24,0

jeleni 5-9 1 1 7,7 4,0

jeleni 10 + 0 0,0 0,0

skupaj JELENI 0 1 2 2 0 1 1 1 2 3 13 100,0 52,0

teleta Ž 0 0,0 0,0

junice 1 1 1 1 4 33,3 16,0

košute 2+ 2 1 1 2 2 8 66,7 32,0

skupaj KOŠUTE 0 3 1 0 0 0 1 3 1 3 12 100,0 48,0

realiziran odvzem 0 4 3 2 0 1 2 4 3 6 25 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

načrt odvzema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

odstrel in izgube / načrt

delež JELENOV 25,0 66,7 100,0 100,0 50,0 25,0 66,7 50,0 52,0

delež trofejnih jelenov 2+ in več 0,0 33,3 100,0 100,0 50,0 25,0 33,3 0,0 28,0

delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol 50,0 33,3 0,0 0,0 0,0 25,0 66,7 66,7 40,0

Izgube

kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 33,3

naravne izgube 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 66,7

skupaj izgube 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 100,0

delež izgub v odvzemu 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 12,0

odstrel 0 2 3 2 0 1 1 4 3 6 22

Vzroki izgub

vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 2 2 66,7

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 1 1 33,3

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0

Telesne mase (biološka telesna masa)

Starostna in spolna kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

teleta M 15,0 18,0

indeks

lanščaki 38,0 40,0 35,0

indeks

jeleni 2-4 50,0 58,0 46,0 65,0 42,0

indeks

jeleni 5-9 85,0

indeks

jeleni 10 +

indeks

teleta Ž

indeks

junice 23,0 28,0 29,0 42,0

indeks

košute 2+ 22,0 35,5 36,0

indeks

Mase trofej jelenov (g)

Povprečna masa trofej / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

jeleni 2+ 500 554 600

indeks 

jeleni 3+ 1500

indeks 

jeleni 4+ 1500

indeks 

jeleni 5+ 2540

indeks 

jeleni 6+

indeks 

jeleni 7+

indeks 

jeleni 8+

indeks 

jeleni 9+

indeks 

jeleni 10+

indeks 
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GAMS 

Odstrel in izgube

Starostna in spolna kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %/spol %/skupaj

kozliči 53 67 43 46 46 44 38 49 42 44 472 13,9 7,2

kozli 1+ 73 73 66 59 75 64 73 62 65 78 688 20,2 10,5

kozli 2+ 56 67 80 72 64 75 78 75 82 49 698 20,5 10,6

I. starostni razred 182 207 189 177 185 183 189 186 189 171 1858 54,6 28,3

kozli 3-7 136 117 97 135 114 107 122 109 111 92 1140 33,5 17,4

kozli 8+ 55 39 43 29 35 48 34 45 49 29 406 11,9 6,2

skupaj KOZLI 373 363 329 341 334 338 345 340 349 292 3404 100,0 51,9

kozice 52 62 57 52 51 45 44 44 51 54 512 16,2 7,8

koze 1+ 86 72 82 57 69 79 73 75 63 61 717 22,8 10,9

koze 2+ 50 52 42 55 53 64 70 60 50 32 528 16,8 8,1

I. starostni razred 188 186 181 164 173 188 187 179 164 147 1757 55,8 26,8

koze 3-10 127 110 104 103 88 96 86 96 91 59 960 30,5 14,6

koze 11+ 54 41 53 39 49 50 42 39 42 25 434 13,8 6,6

skupaj KOZE 369 337 338 306 310 334 315 314 297 231 3151 100,0 48,1

realiziran odvzem 742 700 667 647 644 672 660 654 646 523 6555 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

načrt odvzema 815 760 735 710 685 670 655 675 695 680 7080

odstrel in izgube / načrt 91,0 92,1 90,7 91,1 94,0 100,3 100,8 96,9 92,9 76,9 92,6

delež KOZLOV 50,3 51,9 49,3 52,7 51,9 50,3 52,3 52,0 54,0 55,8 51,9

delež kozlov 2+ in več 33,3 31,9 33,0 36,5 33,1 34,2 35,5 35,0 37,5 32,5 34,2

delež koz 2+ in več 31,1 29,0 29,8 30,4 29,5 31,3 30,0 29,8 28,3 22,2 29,3

delež mladih (mladiči, 1+)  ne glede na spol 35,6 39,1 37,2 33,1 37,4 34,5 34,5 35,2 34,2 45,3 36,4

Izgube 

Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 2 2 5 2 4 1 0 4 1 1 22 3,8

naravne izgube 43 41 117 42 32 42 46 106 44 42 555 96,2

skupaj izgube 45 43 122 44 36 43 46 110 45 43 577 100,0

delež izgub v odvzemu 6,1 6,1 18,3 6,8 5,6 6,4 7,0 16,8 7,0 8,2 8,8

odstrel 697 657 545 603 608 629 614 544 601 480 5978

Vzroki izgub

vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 23 17 68 17 11 14 13 67 10 16 256 44,4

bolezen 10 7 22 8 4 2 7 5 7 72 12,5

krivolov 1 1 2 0,3

cesta 1 1 1 1 2 3 1 10 1,7

železnica 0 0,0

plenilci 1 1 5 4 1 1 6 4 6 29 5,0

psi 1 1 4 1 1 1 1 10 1,7

kosilnica 0 0,0

garje 6 10 16 6 10 21 30 20 22 11 152 26,3

poškodba 3 6 6 7 6 6 1 6 3 2 46 8,0

Telesne mase (biološka telesna masa)

Starostna in spolna kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

kozliči 9,2 8,7 8,8 9,3 8,9 10,0 8,6 9,0 8,9 8,7

indeks 100,0 94,7 95,7 101,2 96,7 109,1 93,1 98,0 96,4 94,3

kozli 1+ 13,6 14,0 13,5 14,3 14,4 14,1 13,8 14,1 14,8 13,6

indeks 100,0 103,0 98,8 104,8 105,5 103,7 101,6 103,7 108,4 100,1

kozli 2+ 18,1 18,2 19,2 18,9 18,2 19,3 19,1 18,9 19,4 19,3

indeks 100,0 101,0 106,1 104,8 101,0 106,9 105,8 104,8 107,2 106,8

kozli 3+ do 7+ 22,8 23,5 22,2 22,0 23,4 22,9 22,7 23,3 23,3 23,1

indeks 100,0 102,8 97,2 96,6 102,4 100,4 99,5 101,9 102,0 101,0

kozli 8+ in več 24,0 24,1 23,5 24,0 23,8 25,9 24,6 24,2 23,5 24,0

indeks 100,0 100,5 97,9 100,2 99,1 108,1 102,5 101,1 97,9 100,0

kozice 8,6 8,5 8,1 8,7 9,0 9,3 8,6 8,3 8,6 8,5

indeks 100,0 98,8 93,6 101,0 104,7 107,7 99,3 96,3 99,8 98,5

koze 1+ 13,6 14,0 13,1 13,1 13,5 13,5 13,1 13,3 13,1 13,0

indeks 100,0 102,9 96,1 96,6 99,3 99,3 96,5 98,1 96,1 95,5

koze 2+ 16,4 15,9 17,1 17,0 16,2 17,3 17,0 17,0 16,8 16,1

indeks 100,0 97,1 104,1 103,7 98,5 105,5 103,8 103,4 102,5 98,1

koze 3+ do 10+ 18,8 18,5 19,2 19,6 18,7 18,7 18,5 19,6 19,3 19,3

indeks 100,0 98,0 102,0 104,2 99,4 99,1 98,1 104,2 102,4 102,6

koze 11+ in več 19,4 18,1 17,8 19,2 18,9 18,8 17,2 19,3 18,5 18,6

indeks 100,0 92,9 91,5 98,6 97,4 96,6 88,6 99,3 95,1 96,0
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KOZOROG

Odstrel in izgube

Starostna in spolna kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %/spol %/skupaj

mladiči M 1 1 2 11,1 6,5

kozli 1+ 0 0,0 0,0

kozli 2 - 9 5 3 4 1 1 14 77,8 45,2

kozli 10 + 1 1 2 11,1 6,5

skupaj KOZLI 5 3 4 2 1 0 0 1 1 1 18 100,0 58,1

mladiči Ž 2 1 3 23,1 9,7

koze 1+ 1 1 7,7 3,2

koze 2+ 2 2 2 1 1 1 9 69,2 29,0

skupaj KOZE 4 2 3 1 1 0 0 0 1 1 13 100,0 41,9

realiziran odvzem 9 5 7 3 2 0 0 1 2 2 31 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

načrt odvzema 4 8 6 0 0 0 0 2 1 2 23

odstrel in izgube / načrt 225,0 62,5 116,7 50,0 200,0 100,0 134,8

delež KOZLOV 55,6 60,0 57,1 66,7 50,0 100,0 50,0 50,0 58,1

delež trofejnih kozlov 2+ in več 55,6 60,0 57,1 33,3 50,0 100,0 0,0 50,0 51,6

delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol 22,2 0,0 14,3 33,3 50,0 0,0 50,0 0,0 19,4

Izgube

kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

naravne izgube 2 1 4 3 2 0 0 0 0 0 12 100,0

skupaj izgube 2 1 4 3 2 0 0 0 0 0 12 100,0

delež izgub v odvzemu 22,2 20,0 57,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 38,7

odstrel 7 4 3 0 0 0 0 1 2 2 19

Vzroki izgub

vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 1 2 2 5 41,7

bolezen 1 1 2 16,7

krivolov 0 0,0

cesta 0 0,0

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 2 1 1 4 33,3

poškodba 1 1 8,3

Telesne mase (biološka telesna masa)

Starostna in spolna kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

kozliči M 8,0

indeks

kozli 1+

indeks

kozli 2-9 61,0 59,0

indeks 100,0 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

kozli 10 + 61,0 72,0

indeks

kozliči Ž 12,0

indeks 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

koze 1+

indeks

koze 2+ 23,5 17,0 27,0

indeks 100,0 72,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,9
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MUFLON 

Odstrel in izgube

Starostna in spolna kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %/spol %/skupaj

jagnjeta M 16 21 18 18 16 13 15 12 14 9 152 27,2 13,0

enoletni 13 19 17 9 16 13 10 15 10 9 131 23,4 11,2

ovni 2+ 24 36 25 27 30 33 30 29 28 14 276 49,4 23,6

skupaj OVNI 53 76 60 54 62 59 55 56 52 32 559 100,0 47,8

jagnjeta Ž 23 40 23 21 19 23 25 17 15 16 222 36,4 19,0

enoletne 22 19 13 11 14 11 10 8 8 6 122 20,0 10,4

ovce 2+ 40 36 39 21 20 27 27 20 19 17 266 43,6 22,8

skupaj OVCE 85 95 75 53 53 61 62 45 42 39 610 100,0 52,2

realiziran odvzem 138 171 135 107 115 120 117 101 94 71 1169 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

načrt odvzema 200 155 160 155 130 125 110 105 105 90 1335

odstrel in izgube / načrt 69,0 110,3 84,4 69,0 88,5 96,0 106,4 96,2 89,5 78,9 87,6

delež OVNOV 38,4 44,4 44,4 50,5 53,9 49,2 47,0 55,4 55,3 45,1 47,8

delež ovnov 2+ 17,4 21,1 18,5 25,2 26,1 27,5 25,6 28,7 29,8 19,7 23,6

delež mladih (mladiči, enoletni) neglede na spol 53,6 57,9 52,6 55,1 56,5 50,0 51,3 51,5 50,0 56,3 53,6

Izgube in odvzem

kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 4 0 1 1 1 0 0 3 1 0 11 8,4

naravne izgube 10 9 25 14 6 6 3 22 19 6 120 91,6

skupaj izgube 14 9 26 15 7 6 3 25 20 6 131 100,0

delež izgub v odvzemu 10,1 5,3 19,3 14,0 6,1 5,0 2,6 24,8 21,3 8,5 11,2

odstrel 124 162 109 92 108 114 114 76 74 65 1038

Vzroki izgub

vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 4 5 14 11 4 4 2 11 4 2 61 46,6

bolezen 3 3 8 1 2 1 1 5 1 1 26 19,8

krivolov 1 1 0,8

cesta 1 3 4 3,1

železnica 0 0,0

plenilci 2 1 4 14 3 24 18,3

psi 3 1 1 1 6 4,6

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 1 1 3 1 1 2 9 6,9

Telesne mase (biološka telesna masa)

Starostna in spolna kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

jagnjeta M 11,0 10,2 10,6 11,1 10,9 11,3 10,9 10,7 10,4 10,1

indeks 100,0 92,8 95,7 100,8 98,8 102,8 98,8 97,0 94,2 91,1

enoletni 19,2 18,7 19,2 20,1 18,7 18,2 18,0 17,7 17,8 18,2

indeks 100,0 97,6 100,0 104,7 97,3 95,0 93,5 92,1 92,5 94,8

ovni 2+ 26,3 24,7 24,6 27,5 25,1 25,1 25,6 26,0 25,5 28,3

indeks 100,0 94,1 93,5 104,6 95,8 95,8 97,5 99,0 97,2 107,8

jagnjeta Ž 10,8 10,4 9,8 10,9 9,7 10,2 10,4 9,6 9,6 9,8

indeks 100,0 97,1 91,0 101,2 90,2 95,1 96,4 89,0 89,1 90,7

enoletne 16,5 15,2 15,8 16,1 14,3 15,9 17,4 13,9 14,8 14,4

indeks 100,0 92,3 96,0 97,3 86,9 96,4 105,5 84,0 89,6 87,1

ovce 2+ 18,8 17,7 18,4 17,8 16,7 17,5 17,3 18,6 17,3 17,6

indeks 100,0 93,9 98,0 94,6 89,0 93,4 91,9 99,0 92,1 93,5
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DIVJI PRAŠIČ 

Odstrel in izgube

Starostna in spolna kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %/spol %/skupaj

ozimci 39 93 53 88 40 60 83 68 120 86 730 52,6 28,0

lanščaki 29 54 46 45 36 53 62 50 99 93 567 40,9 21,7

merjasci 2+ 5 11 10 9 5 7 11 9 14 9 90 6,5 3,5

skupaj PRAŠIČI 73 158 109 142 81 120 156 127 233 188 1387 100,0 53,2

ozimke 29 100 60 87 40 44 57 49 101 83 650 53,3 24,9

lanščakinje 22 37 45 27 38 37 49 43 55 57 410 33,6 15,7

svinje 2+ 6 12 11 29 15 15 21 8 20 23 160 13,1 6,1

skupaj SVINJE 57 149 116 143 93 96 127 100 176 163 1220 100,0 46,8

realiziran odvzem 130 307 225 285 174 216 283 227 409 351 2607 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

načrt odvzema 200 180 260 260 260 220 220 250 250 330 2430

odstrel in izgube / načrt 65,0 170,6 86,5 109,6 66,9 98,2 128,6 90,8 163,6 106,4 107,3

delež PRAŠIČEV 56,2 51,5 48,4 49,8 46,6 55,6 55,1 55,9 57,0 53,6 53,2

delež mladičev ne glede na spol 52,3 62,9 50,2 61,4 46,0 48,1 49,5 51,5 54,0 48,1 52,9

delež lanščakov ne glede na spol 39,2 29,6 40,4 25,3 42,5 41,7 39,2 41,0 37,7 42,7 37,5

delež večletnih - 2+ ne glede na spol 8,5 7,5 9,3 13,3 11,5 10,2 11,3 7,5 8,3 9,1 9,6

Izgube in odvzem

kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 1 9 1 7 3 1 1 0 2 6 31 47,0

naravne izgube 4 4 4 8 3 4 1 2 4 1 35 53,0

skupaj izgube 5 13 5 15 6 5 2 2 6 7 66 100,0

delež izgub v odvzemu 3,8 4,2 2,2 5,3 3,4 2,3 0,7 0,9 1,5 2,0 2,5

odstrel 125 294 220 270 168 211 281 225 403 344 2541

Vzroki izgub

vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 4 3 4 7 2 4 1 1 2 28 42,4

bolezen 0 0,0

krivolov 1 1 1,5

cesta 9 1 7 3 1 2 6 29 43,9

železnica 1 1 1,5

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 1 1 1 1 2 1 7 10,6

Telesne mase (biološka telesna masa)

Starostna in spolna kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ozimci 26,8 24,9 24,0 24,8 26,2 20,8 26,8 29,6 25,1 24,2

indeks 100,0 93,0 89,5 92,5 97,9 77,7 100,1 110,3 93,8 90,3

lanščaki 50,1 62,4 54,0 59,8 55,2 55,3 54,2 55,6 62,4 52,7

indeks 100,0 124,5 107,8 119,2 110,1 110,3 108,2 110,9 124,4 105,2

merjasci 2+ 76,6 110,5 100,5 89,9 90,6 91,7 94,2 85,6 90,1 81,3

indeks 100,0 144,2 131,2 117,3 118,3 119,7 123,0 111,8 117,7 106,1

ozimke 23,4 25,4 21,7 23,0 24,3 22,1 24,7 23,6 24,1 24,8

indeks 100,0 108,3 92,7 98,2 103,9 94,2 105,3 100,9 103,0 105,7

lanščakinje 46,0 57,6 47,6 52,6 45,4 49,4 51,3 52,5 52,2 46,4

indeks 100,0 125,3 103,6 114,5 98,8 107,4 111,5 114,1 113,5 101,0

svinje 2+ 71,7 84,6 60,4 67,1 65,3 72,1 67,0 76,8 75,9 72,6

indeks 100,0 118,1 84,2 93,7 91,1 100,6 93,4 107,1 106,0 101,3
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ŠAKAL

Odstrel in izgube

Starostna in spolna kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

samci 1 1 2 9 13

samice 1 6 7

skupaj odstrel in izgube 0 0 0 0 0 0 1 1 3 15 20

načrt odvzema 15 15

odstrel in izgube / načrt 100,0 133,3

Izgube

Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 8 100,0

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

skupaj izgube 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 8 100,0

delež izgub v odvzemu 100,0 100,0 100,0 20,0 40,0

realiziran odvzem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

Vzroki izgub

vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 0 0,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 1 1 3 2 7 87,5

železnica 1 1 12,5

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0

LISICA

Odstrel in izgube

Starostna in spolna kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

samci 732 706 639 635 721 735 804 675 780 711 7138

samice 746 648 640 621 642 741 744 677 767 713 6939

skupaj odstrel in izgube 1478 1354 1279 1256 1363 1476 1548 1352 1547 1424 14077

načrt odvzema 1500 1300 1400 1300 1300 1400 1500 1500 1400 1500 14100

odstrel in izgube / načrt 98,5 104,2 91,4 96,6 104,8 105,4 103,2 90,1 110,5 94,9 99,8

Izgube

Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 162 158 153 149 129 175 136 132 161 162 1517 67,4

naravne izgube 127 145 57 57 34 50 65 53 61 85 734 32,6

skupaj izgube 289 303 210 206 163 225 201 185 222 247 2251 100,0

delež izgub v odvzemu 19,6 22,4 16,4 16,4 12,0 15,2 13,0 13,7 14,4 17,3 16,0

realiziran odvzem 1189 1051 1069 1050 1200 1251 1347 1167 1325 1177 11826

Vzroki izgub

vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 37 67 18 28 17 20 37 32 31 37 324 14,4

bolezen 25 30 7 10 3 1 3 7 86 3,8

krivolov 0 0,0

cesta 162 156 150 147 126 171 136 131 157 162 1498 66,5

železnica 2 3 2 3 2 1 2 15 0,7

plenilci 2 2 0,1

psi 2 1 3 0,1

kosilnica 1 1 0,0

garje 61 46 27 16 16 25 21 9 25 41 287 12,7

poškodba 4 2 5 3 1 2 6 9 3 35 1,6
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JAZBEC

Odstrel in izgube

Starostna in spolna kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

samci 68 66 65 79 79 92 93 89 104 82 817

samice 40 68 45 50 59 64 75 53 69 55 578

realiziran odvzem 108 134 110 129 138 156 168 142 173 137 1395

načrt odvzema 110 130 140 130 130 140 160 170 170 170 1450

odstrel in izgube / načrt 98,2 103,1 78,6 99,2 106,2 111,4 105,0 83,5 101,8 80,6 96,2

Izgube

kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 56 55 41 74 59 73 71 61 81 53 624 89,3

naravne izgube 11 6 6 6 2 2 11 15 7 9 75 10,7

skupaj izgube 67 61 47 80 61 75 82 76 88 62 699 100,0

delež izgub v odvzemu 62,0 45,5 42,7 62,0 44,2 48,1 48,8 53,5 50,9 45,3 50,1

odstrel 41 73 63 49 77 81 86 66 85 75 696

Vzroki izgub

vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 5 4 4 5 1 1 7 13 3 8 51 7,3

bolezen 4 1 2 4 3 1 15 2,1

krivolov 1 1 0,1

cesta 56 54 41 72 59 71 70 61 81 53 618 88,4

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 1 1 2 4 0,6

kosilnica 1 1 0,1

garje 0 0,0

poškodba 2 1 1 1 1 2 1 9 1,3

KUNA ZLATICA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 21 16 18 12 11 10 7 12 13 4 124

načrt odvzema 50 50 35 25 20 20 20 20 20 20 280

odstrel in izgube / načrt 42,0 32,0 51,4 48,0 55,0 50,0 35,0 60,0 65,0 20,0 44,3

Izgube

Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 4 5 2 2 2 3 2 2 1 0 23 95,8

naravne izgube 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,2

skupaj izgube 5 5 2 2 2 3 2 2 1 0 24 100,0

delež izgub v odvzemu 23,8 31,3 11,1 16,7 18,2 30,0 28,6 16,7 7,7 0,0 19,4

odstrel 16 11 16 10 9 7 5 10 12 4 100

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 0 0,0

bolezen 1 1 4,2

krivolov 0 0,0

cesta 4 4 2 2 2 3 2 2 1 22 91,7

železnica 1 1 4,2

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0
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KUNA BELICA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 150 141 154 154 153 156 153 158 141 130 1490

načrt odvzema 200 200 160 160 160 160 160 180 180 180 1740

odstrel in izgube / načrt 75,0 70,5 96,3 96,3 95,6 97,5 95,6 87,8 78,3 72,2 85,6

Izgube

Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 47 48 28 33 31 42 34 40 40 38 381 88,4

naravne izgube 6 8 1 7 5 1 5 7 8 2 50 11,6

skupaj izgube 53 56 29 40 36 43 39 47 48 40 431 100,0

delež izgub v odvzemu 35,3 39,7 18,8 26,0 23,5 27,6 25,5 29,7 34,0 30,8 28,9

odstrel 97 85 125 114 117 113 114 111 93 90 1059

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 3 5 1 6 4 7 3 1 30 7,0

bolezen 2 1 1 1 2 7 1,6

krivolov 0 0,0

cesta 47 47 28 32 31 42 34 40 40 38 379 87,9

železnica 1 1 0,2

plenilci 0 0,0

psi 1 1 0,2

kosilnica 0 0,0

garje 2 2 3 7 1,6

poškodba 1 1 1 2 1 6 1,4

SVIZEC

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 9 0 3 2 4 3 4 10 4 4 43

načrt odvzema 11 2 7 8 13 13 13 13 14 16 110

realiziran odvzem 81,8 0,0 42,9 25,0 30,8 23,1 30,8 76,9 28,6 25,0 39,1

Izgube

Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100,0

skupaj izgube 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100,0

delež izgub v odvzemu 0,0 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 2,6

odstrel 9 0 3 2 4 3 4 9 4 4 42

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 0 0,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 0 0,0

železnica 0 0,0

plenilci 1 1 100,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0
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POLJSKI ZAJEC

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 222 273 250 252 243 218 188 175 185 146 2152

načrt odvzema 250 300 300 300 300 250 250 250 250 250 2700

odstrel in izgube / načrt 88,8 91,0 83,3 84,0 81,0 87,2 75,2 70,0 74,0 58,4 79,7

Izgube

Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 59 69 57 41 40 44 41 34 39 38 462 92,4

naravne izgube 5 6 5 6 3 2 3 4 1 3 38 7,6

skupaj izgube 64 75 62 47 43 46 44 38 40 41 500 100,0

delež izgub v odvzemu 28,8 27,5 24,8 18,7 17,7 21,1 23,4 21,7 21,6 28,1 23,2

odstrel 158 198 188 205 200 172 144 137 145 105 1652

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 2 4 3 5 2 2 3 2 1 1 25 5,0

bolezen 2 1 1 4 0,8

krivolov 0 0,0

cesta 58 68 54 41 40 44 40 34 39 37 455 91,0

železnica 1 1 0,2

plenilci 1 2 2 1 2 8 1,6

psi 0 0,0

kosilnica 1 1 2 1 1 6 1,2

garje 0 0,0

poškodba 1 1 0,2

PIŽMOVKA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 3 3 2 8 3 4 1 24

načrt odvzema 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 120

odstrel in izgube / načrt 15,0 15,0 20,0 80,0 30,0 40,0 0,0 0,0 0,0 10,0 20,0

Izgube

Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

naravne izgube 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 100,0

skupaj izgube 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 100,0

delež izgub v odvzemu 0,0 0,0 50,0 0,0 33,3 0,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0 8,3

odstrel 3 3 1 8 2 4 0 0 0 1 22

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 1 1 2 100,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 0 0,0

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0
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Nutrija

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 3 5 9 10 11 14 17 12 32 40 153

načrt odvzema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

odstrel in izgube / načrt #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Izgube

Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100,0

skupaj izgube 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100,0

delež izgub v odvzemu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,7

odstrel 3 5 9 10 11 14 16 12 32 40 152

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 1 1 100,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 0 0,0

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0

FAZAN

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 118 129 115 105 102 147 129 137 162 95 1239

načrt odvzema 216 237 257 246 165 204 219 254 214 214 2226

odstrel in izgube / načrt 54,6 54,4 44,7 42,7 61,8 72,1 58,9 53,9 75,7 44,4 55,7

Izgube

Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 16,7

naravne izgube 10 0 1 0 0 0 2 0 2 0 15 83,3

skupaj izgube 10 0 1 1 1 0 2 0 3 0 18 100,0

delež izgub v odvzemu 8,5 0,0 0,9 1,0 1,0 0,0 1,6 0,0 1,9 0,0 1,5

odstrel 108 129 114 104 101 147 127 137 159 95 1221

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 0 0,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 1 1 1 3 16,7

železnica 0 0,0

plenilci 10 1 2 2 15 83,3

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0



Lovsko upravljavski načrt II. Gorenjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj                                                    218 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POLJSKA JEREBICA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 9 10 5 5 3 3 2 37

načrt odvzema 12 20 63 22 30 20 10 10 4 10 201

odstrel in izgube / načrt 75,0 50,0 7,9 22,7 10,0 0,0 30,0 0,0 50,0 0,0 18,4

Izgube

Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 66,7

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 33,3

skupaj izgube 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 100,0

delež izgub v odvzemu 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 100,0 8,1

odstrel 9 10 5 4 3 0 3 0 0 0 34

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 0 0,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 1 1 2 66,7

železnica 0 0,0

plenilci 1 1 33,3

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0

RACA MLAKARICA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 228 230 234 210 199 194 149 150 158 150 1902

načrt odvzema 300 300 300 300 250 250 250 250 250 250 2700

odstrel in izgube / načrt 76,0 76,7 78,0 70,0 79,6 77,6 59,6 60,0 63,2 60,0 70,4

Izgube

Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 5 1 3 3 0 1 2 5 2 5 27 75,0

naravne izgube 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 9 25,0

skupaj izgube 6 1 4 4 0 4 3 6 3 5 36 100,0

delež izgub v odvzemu 2,6 0,4 1,7 1,9 0,0 2,1 2,0 4,0 1,9 3,3 1,9

odstrel 222 229 230 206 199 190 146 144 155 145 1866

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 1 1 2 1 1 1 7 19,4

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 5 1 3 3 1 2 3 2 5 25 69,4

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 2 2 5,6

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 1 1 2 5,6



Lovsko upravljavski načrt II. Gorenjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj                                                    219 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRAKA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 218 211 211 188 190 154 155 162 150 137 1776

načrt odvzema 240 240 240 240 220 220 220 220 220 220 2280

odstrel in izgube / načrt 90,8 87,9 87,9 78,3 86,4 70,0 70,5 73,6 68,2 62,3 77,9

Izgube

Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 40,0

naravne izgube 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 60,0

skupaj izgube 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 5 100,0

delež izgub v odvzemu 0,5 0,5 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3

odstrel 217 210 211 186 190 154 155 161 150 137 1771

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 1 2 3 60,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 1 1 2 40,0

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0

ŠOJA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 380 435 419 451 405 387 406 343 346 338 3910

načrt odvzema 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5000

odstrel in izgube / načrt 76,0 87,0 83,8 90,2 81,0 77,4 81,2 68,6 69,2 67,6 78,2

Izgube

Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 66,7

naravne izgube 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33,3

skupaj izgube 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 100,0

delež izgub v odvzemu 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

odstrel 379 434 418 451 405 387 406 343 346 338 3907

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 0 0,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 1 1 2 66,7

železnica 0 0,0

plenilci 1 1 33,3

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0
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SIVA VRANA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 1940 2184 2250 2257 2220 2188 2063 1980 2023 1997 21102

načrt odvzema 1700 1800 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 21900

odstrel in izgube / načrt 114,1 121,3 97,8 98,1 96,5 95,1 89,7 86,1 88,0 86,8 96,4

Izgube

Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

nenaravne izgube 1 1 2 0 0 3 1 4 2 2 16 66,7

naravne izgube 1 0 0 1 1 1 3 1 0 0 8 33,3

skupaj izgube 2 1 2 1 1 4 4 5 2 2 24 100,0

delež izgub v odvzemu 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1

odstrel 1938 2183 2248 2256 2219 2184 2059 1975 2021 1995 21078

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %

neznan 1 1 1 3 1 7 29,2

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 1 1 2 3 1 4 2 2 16 66,7

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 1 1 4,2


