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1. POVZETEK 

Kočevsko - Belokranjsko LUO je eno večjih v Sloveniji in obsega 10,3 % ozemlja Slovenije. 
Skupna površina znaša 209.264 ha, od tega je 6.311 ha nelovnih površin, kar predstavlja 
3,0 % površine LUO. Vključuje 30 lovišč in 3 lovišča s posebnim namenom. Upravno obsega 
14 občin in 7 upravnih enot. Leži v 4 GGO, skoraj v celoti obsega Kočevsko GGO, v 
znatnem delu Novomeško ter v manjšem delu Ljubljansko in Postojnsko GGO. Po podatkih 
rabe tal gozdovi pokrivajo 74,9 % območja, kmetijske površine 21,8 %, urbane površine 3,9 
%, ostala zemljišča 0,4 %. Značilna je močna polarizacija rabe tal, z gozdnatim gorskim 
svetom ter urbaniziranim kmetijsko pospeševanim ravninskim delom. Tip pokrajine v LUO 
je Dinarski svet. Prevladuje zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Območje 
obsega JV del Dinarskega visokega krasa, ki na vzhodu prehaja v nižinski gričevnat svet 
Bele Krajine, na severu pa v Suho Krajino in Grosupeljsko kotlino.  

Življenjsko okolje divjadi se je v zadnjem desetletju občutno spremenilo. Največje 
spremembe so vezane na strukturne spremembe v gozdovih, ki predstavljajo prevladujočo 
rabo tal. 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 so se razmere delno poslabšale v 
ravninskem, pretežno kmetijskem delu LUO. Posek posamezne drevnine, urbanizacija, 
zmanjševanje površin njiv in travnikov 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 dveh od petih popisnih 
enot beležimo ene najvišjih stopenj objedenosti na ravni države Pomlajevanje gorskih in 
podgorskih gozdov ovira preštevilna jelenjad (otežena naravna obnova z jelko, plemenitimi 
listavci in hrastom), vendar se njen negativni vpliv na pomlajevanje gozda zmanjšuje. 
Skupna višina izplačanih odškodnin je v desetletnem obdobju znašala 573.430 EUR kar 
LUO uvršča med s škodami po divjadi bolj obremenjena območja. Pretežni del izplačanih 
odškodnin se nanaša na divjega prašiča. Izplačane odškodnine za ocenjeno škode od 
divjadi imajo trend upadanja.  

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 510 
ha, medtem ko je bilo v povprečju vnesene za cca 1045 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 z večjim vplivom na 
okolje (srna, divji prašič, navadni jelen, siva vrana), slabšo pa pri lovno manj zanimivih 
vrstah (kuna, raca mlakarica, sraka, šoja). 

S pričujočim načrtom smo definirali tudi glavne probleme, s katerimi se soočamo pri 
upravljanju s populacijami in njenim življenjskim okoljem. Pri problemih upravljanja so 
izpostavljeni problemi preštevilne jelenjadi zlati na območju jelovo bukovih gozdov, težave 
z obnovo jelke in plemenitih listavcev, težave z obnovo hrasta v podgorskem pasu ter vpliv 
divjadi na kmetijske površine. V načrtu so zastavljeni strateški cilji: trajnostno ohranjanje 
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vitalnih populacij vseh avtohtonih vrst divjadi in drugih prostoživečih živali ter njihovih 
habitatov, sooblikovanje življenjskega prostora divjadi in drugih prostoživečih živalskih in 
rastlinskih vrst, zmanjševanje ali preprečevanje nastajanja neželenih vplivov v okolju, 
optimalna trajnostna raba vrst divjadi z lovom, zagotavljanje prehranskega vira za velike 
zveri in 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 na 
območju jelovo bukovih gozdov in hrastovo bukovih gozdov. Pri srnjadi je cilj dvig 
številčnosti v gozdnatih predelih osrednje Kočevske. Zadrževanje nizke številčnost 
populacije je cilj 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 zmanjševanje številčnosti (male zveri na 
območju habitatov gozdnih kur in nižinskih lovišč z intenzivnim upravljanjem z malo poljsko 
divjadjo). 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 za III. Kočevsko - Belokranjsko lovsko 
upravljavsko območje 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 gozdnogospodarskim načrtom Gozdnogospodarskega 
območja Kočevje. Skupaj predstavljata celovit pristop načrtnega gospodarjenja oziroma 
upravljanja z gozdnim ekosistemom na navedenih območjih. Je že četrti dolgoročni lovsko 
upravljavski načrt. 

Načrt je strategija upravljanja populacij divjadi in njenega življenjskega okolja v naslednjem 
desetletju ter zavezujoča podlaga vsem dvoletnim načrtom obravnavanega lovsko 
upravljavskega območja. Izdelan je na osnovi relevantnih analiz podatkov v 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 III. KOČEVSKO - BELOKRANJSKEGA 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 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 

 osnutkoma Gozdnogospodarskih načrtov za Kočevsko in Novomeško 
gozdnogospodarsko območje za obdobje 2021-2030. 

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 

Kočevsko - Belokranjsko lovsko upravljavsko območje (v nadaljevanju LUO) zavzema JV 
del Dinarskega visokega krasa. Na vzhodnem delu prehaja v nižinski gričevnat svet Bele 
Krajine, na severnem delu pa v Suho Krajino in Grosupeljsko kotlino. LUO meji na zahodu 
na Notranjsko LUO, na severu na Zasavsko LUO, na vzhodu na Novomeško LUO, na jugu 
pa na državno mejo (masiv Gorskega Kotarja). LUO ima primerne pogoje in je pomembno 
za ohranitev vseh treh vrst velikih zveri. Ima ohranjeno naravno okolje z veliko gozdnatostjo, 
nizko gostoto poselitve in primerno prehransko bazo rastlinojede divjadi. Dosedanje 
favnistične raziskave območja kažejo razmeroma bogato favno, ki kaže prehod iz alpskih v 
dinarske in preddinarske elemente. V območju so prisotne vse, za tukajšnje naravno okolje 
značilne vrste divjadi. Na vsem območju se pojavljajo jelenjad, divji prašič, srnjad, lisica, 
poljski zajec, jazbec, kuna belica, kuna zlatica, sraka, šoja in siva vrana. Jelenjad je 
najpomembnejša lovna vrsta. V LUO se nahaja skupno 30 lovišč in 3 lovišča s posebnim 
namenom (v nadaljevanju LPN). LPN Medved, LPN Snežnik Kočevska reka in LPN Žitna 
gora zavzemajo skupno 30 % lovne površine LUO. Območje spada upravno pod 7 upravnih 
enot in je razdeljeno na 14 občin. Skupna površina območja znaša 209.390 ha, lovne 
površine je 203.120 ha (97 %). V območju opravlja javno gozdarsko službo Zavod za 
gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje (na 55 %), Območna enota Novo mesto (na 
38 %) in Območna enota Ljubljana (na 7 % površin). 
 

 

Slika 1: Lovišča v III. Kočevsko – Belokranjskem LUO in lega v Sloveniji 
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Preglednica 1: Lovišča v III. Kočevsko – Belokranjskem LUO 

Šifra 
lovišča 

Ime 
lovišča 

Skupna površina 
(ha) 

Lovna površina 
(ha) 

Površina gozda 
(ha) 

0301 Grosuplje 6.113 5.527 2.875 
0302 Taborska jama 4.958 4.712 3.164 
0303 Krka 3.853 3.686 2.614 
0304 Dobrepolje 6.172 5.930 4.374 
0305 Suha Krajina 5.645 5.474 3.847 
0306 Turjak 2.506 2.387 1.657 
0307 Velike Lašče 5.664 5.418 3.580 
0308 Velike Poljane 2.420 2.312 1.632 
0309 Sodražica 5.269 5.061 3.513 
0310 Loški Potok 4.988 4.882 3.243 
0311 Ribnica 5.416 5.065 3.261 
0312 Dolenja vas 3.373  3.250 2.345 
0313 Struge na Dolenjskem 3.717 3.647 2.962 
0314 Kočevje 5.356 5.046 4.060 
0315 Mala gora 3.722 3.496 2.545 
0316 Lazina 2.826 2.766 2.133 
0317 Draga 3.500 3.444 2.753 
0318 Osilnica 3.631 3.576 3.186 
0319 Banja loka - Kostel 5.027 4.901 4.159 
0320 Predgrad 4.976 4.885 4.020 
0321 Sinji vrh 4.274 4.229 3.698 
0322 Dragatuš 4.715 4.577 3.085 
0323 Vinica 6.459 6.269 4.461 
0324 Loka pri Črnomlju 5.070 4.844 3.772 
0325 Adlešiči 5.282 5.129 3.408 
0326 Črnomelj 5.839 5.502 3.938 
0327 Smuk - Semič 8.252 7.924 5.630 
0328 Gradac 3.875 3.676 2.072 
0329 Metlika 5.036 4.718 2.244 
0330 Suhor 2.771 2.649 1.736 
0331 LPN Snežnik K. Reka 27.141  26.911 24.754 
0332 LPN Medved 37.945  37.625 33.087 
0333 LPN Žitna gora 3.473  3.435 2.766 

 SKUPAJ LUO 209.264 202.953 158.574 

3.2 Opis naravnih razmer 

3.2.1 Značilnosti površja 

Tip pokrajine v LUO je Dinarski svet, ki je razdeljen na dinarske planote ter dinarska podolja 
in ravnike [1]. Na SZ območja se vzpenja svet dinarskih planot, ki se raztezajo med Veliko 
goro, Stojno in Goteniško goro ter spuščajo v podolje Loškega potoka ter Ribniško-
Kočevsko podolje, katerega na vzhodni strani obroblja najnižji niz dinarskih planot (Mala 
gora, Kočevski Rog, Poljanska gora). Severozahodno v dinarski svet sodi tudi Velikolaška 
pokrajina. Dinarski svet na severu sega do Ljubljanskega barja. Med Ljubljanskim barjem 
in razgibano Novomeško pokrajino je Dolenjsko podolje, razčlenjeno na niz kraških polj, 
slepih dolin, suhih kraških dolov, hribovij in planotic. Južno od Dolenjskega podolja leži 
planotasta Suha krajina z Dobrepoljem. Dolina reke Krke jo deli na vzhodni in zahodni del. 
Na skrajnem jugovzhodu je pod gozdnatimi vzhodnimi obronki Kočevskega Roga in 
Poljanske gore še Bela krajina, najizrazitejši in najobsežnejši slovenski kraški ravnik. Na 
severu se stopnjasto dviguje proti Gorjancem. Dinarske planote in podolja leže v značilni 
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dinarski smeri. Manj prepustne plasti so zastopane le lokalno. Najvišji vrh je Goteniški 
Snežnik (1.289 m), najnižja točka pa je v Rakovcu ob Kolpi (120 m).  

3.2.2 Značilnosti podnebja 

V LUO prevladuje zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Pojavljajo se 
dotoki toplih vlažnih mas iz Sredozemlja, ki se ob dvigu na gorskih pregradah ohladijo in 
povzročajo padavine ter njihov izrazit jesenski maksimum. Temperaturni ekstremi so vezani 
na značaj zmernega celinskega podnebja. Posledično ima Kočevska, kljub bližini morja, 
hladno podnebje z veliko padavinami ter hitrimi otoplitvami in ohladitvami. Značilne so 
zgodnje in pozne slane, v zimskem času pa žled. Na severnem delu LUO, ki se odpira proti 
ljubljanski kotlini in jugovzhodnem delu (Bela krajina), se z nižjimi nadmorskimi višinami 
zmanjšuje količina padavin in blažijo temperaturni ekstremi. Po podatkih meteorološke 
postaje Kočevje je bila v obdobju 2011-2020 srednja letna temperatura zraka 9,8 °C, 
povprečna januarska 0,3 °C in povprečna julijska 19,5 °C. Povprečna letna količina padavin 
je bila 1.487 mm, z izrazitim viškom v letu 2014 (1.972 mm). V zadnjem desetletju je bilo 
letno povprečje 161 deževnih dni in 47 dni s snežno odejo. Podnebje Kočevske spada po 
De Martonu v območje zmerne humidne klime, ugodne za uspevanje gozda. Padavine so 
razmeroma ugodno razporejene, saj v vegetacijski dobi pade 44 % - 60 % letnih padavin. 

V zadnjih letih se v obliki dviga temperature, pogostih vremenskih nihanj, daljših sušnih 
obdobjih, neurij z močnimi nalivi, vetrom in pogosto točo že kažejo posledice globalnega 
segrevanja [2]. Glede na napovedi se bo povprečna temperatura v obdobju 2011-2040, v 
primerjavi z obdobjem 1981-2010 po srednjem scenariju dvignila za 0,8 °C . Največji dvig 
povprečne temperature je pričakovan v jesenskem in zimskem obdobju. Spomladanski 
fenološki razvoj bo zgodnejši, podaljšala se bo dolžina rastne dobe. Zanesljivejše 
spremembe se napovedujejo pri razporeditvi padavin preko leta. Padavin bo več v zimskem 
obdobju, večja bo jakost in pogostost izjemnih padavin. Neugoden vpliv na populacije 
divjadi v preteklem obdobju so imele predvsem nizke zimske temperature v povezavi z 
visoko ali pomrznjeno snežno odejo. 

 

  

Slika 2: Spremembe temperature in padavin v obdobju 1971-2020 za meteorološko 
postajo Kočevje [3] 
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3.2.3 Hidrološke in hidrogeološke razmere 

Večji del GGO ima izrazito kraški značaj. Največji vodotok v območju je s 115 km reka 
Kolpa, z večjima pritokoma Lahinjo (28 km) in Čabranko (11km), ki omejuje južni del 
območja, od Osilnice, do naselja Rakovec v občini Metlika. Drugi večji vodotok je reka Krka, 
ki teče od izvira na Krki, preko Suhe krajine do Soteske. Vse preostale tekoče vode v 
območju so kraške ponikalnice, tako da v območju ni drugih večjih površinskih vodotokov. 
Tekoče vode Grosupeljskega polja (Grosupeljščica, Podlomščica in Gatinski potok) 
poniknejo ob robu Radenskega polja ter pridejo iz podzemlja kot izviri reke Krke. V reko 
Krko podzemno tečejo tudi Rašica, ki s svojimi pritoki zbira vode Velikih Lašč in ponikne pri 
vasi Ponikve ter Cereja in Tržiščica, ki zbirata vodo iz nekraških Slemen ter ponikneta ob 
stiku z masivom kraške Male gore. Reka Bistrica ima najdaljši tok od ponikalnic in teče 23 
km od izvira na severu Sodraške doline do ponorov pri Goriči vasi. Krajši, vendar bolj 
vodnati sta reki Ribnica in Oberh, ki zbirata vode Velike gore in Loškega Potoka in ponikneta 
že po nekaj km pri Prigorici oziroma Rakitnici.  

Na območju Kočevskega polja je večja ponikalnica reka Rinža. Večina rek v GGO ima 
hudourniški značaj z nadzemnim in podzemnim tokom. V GGO je nekaj manjših zajezitev, 
ribnikov in opuščenih glinokopov med katerimi je s 36 ha največje Kočevsko jezero.  

Zaradi neenakomerne razporejenosti padavin, neenakomernega odtoka vode in 
prepustnosti tal je za GGO značilno nihanje vodostajev, kar povzroča sezonske poplave 
kraških polj (Radensko polje, Ribniško polje, Kočevsko polje, Loški potok) ob suši pa manjši 
površinski vodotoki tudi presahnejo. Na območju Grosuplja in Ribnice sta zgrajena suha 
zadrževalnika Prigorica in Bičje. Na občasno poplavljenih zemljiščih so nastala mokrišča z 
značilno vegetacijo (Obrežna vrbovja in jelševja), ki so zaradi svoje redkosti in kraškega 
značaja pomemben življenjski prostor za določene vrste živali in rastlin. Ogrožena so lahko 
zlasti zaradi regulacije vodotokov in krčitve gozdov v kmetijske namene. 

3.2.4 Vegetacijski oris območja in značilnosti rabe tal 

Gozdovi 
Gozdnatost v območju je 75 % in je visoko nad državnim povprečjem. V preteklem 
desetletju se je gozdnatost območja na račun zaraščajočih kmetijskih površin povečala. 
Številni gozdni rastiščni tipi, ki se nahajajo v območju, so rezultat naravnih danosti, to je 
matične podlage in klime. Gozdne rastiščne tipe lahko razdelimo na: 

Jelova bukovja predstavljajo 23 % površine gozdov v območju. Osnovni drevesni vrsti jelovo 
bukovih gozdov sta jelka in bukev. Poraščajo gorske masive v območju. To so najbolj 
ohranjeni gozdovi v območju z relativno majhnim vplivom urbanizacije. Zaradi ugodnih 
bivalnih in prehranskih razmer so pomembna za ohranitev velikih zveri in divjega petelina. 
Njihovo pomlajevanje ovira številčna jelenjad. Jelova bukovja se v podgorskem pasu 
spuščajo v bukove gozdove na apnencih in dolomitih. Čisti bukovi gozdovi poraščajo 
skupno 22 % gozdov v območju. V nižjih legah prehajajo bukovi gozdovi v gradnova 
bukovja, ki predstavljajo 21 % površine gozdov, v nižini pa, predvsem na območju Bele 
Krajine v gradnova belogabrovja (17 % površine gozdov). Ob vznožju gorskih masivov se 
na globokih, vlažnejših tleh pojavlja nižinsko jelovo bukovje (6 % površine gozdov). Obilna 
podrast in grmovni sloj nudita posebej ugodne prehranske in bivalne pogoje rastlinojedi 
divjadi. Gozdovi na omenjenih nižinskih rastiščih so najbolj spremenjeni. Tu se nahaja 
pretežni del smrekovih kultur. Številne od njih so poškodovane po divjadi, katera ima v njih 
ugodna zimovališča. Suhe tople lege poraščajo gospodarsko manj pomembni gozdovi 
toploljubnih bukovij (5 % površin), rastišča na kisli matični podlagi poraščajo bukovja na 
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silikatu (3 % površin) in jelovja (2 % površin), ostale manjšinske združbe pa poraščajo 
preostali 1 % površine [4] [5]. 

Kmetijska zemljišča 
V območju znaša delež kmetijskih površin skromnih 22 %. Med njimi prevladujejo s 14 %  
travno pašne površine, njivskih površin je v območju 2,8 %, trajnih nasadov 1,1 % in drugih 
kmetijskih površin 3,9 %. Kmetijska zemljišča so neenakomerno razporejena, saj se znotraj 
kompleksov gozdov pojavljajo le posamezne gozdne jase. Delež kmetijskih zemljišč v 
območju je za dobro četrtino manjši od slovenskega povprečja. Najmanj kmetijskih zemljišč 
(pod 10 %) je v Osrednji Kočevski,  na obrobju Kočevske znaša njihov delež med 25 in 30 
%, v Beli Krajini in Zahodni Dolenjski pa znaša delež kmetijskih površin nad 30 %. V predelih 
z malo kmetijskih površin, ki so intenzivno obdelane, je opazna večja obremenitev le teh po 
divjadi. V preteklem desetletnem obdobju se je delež kmetijskih površin v območju povečal 
za 0,5 %, za 0,6 %  se je zmanjšal delež gozda in za 0,1 % povečal delež pozidanih zemljišč. 

Preglednica 2: Struktura zemljiških kultur [Vir: Raba tal, MKGP 2009, 2020] 

Skupina dejanske 
rabe 

Šifra dejanske rabe* 

Površina 

ha % 

2009 2020 2009 2020 

Njive in vrtovi 1100 6857 5814 3,2 2,8 

Travniki in pašniki 1300 in 1800 31313 29366 15 14,0 

Trajni nasadi 1200 2076 2323 1 1,1 

Druge kmetijske površine 1400, 1500 in 1600 4313 8157 2,1 3,9 

Gozdovi 2000 158080 156733 75,5 74,9 

Pozidano in sorodna 
zemljišča 

3000 5842 5970 2,8 2,9 

Vode in mokrišča 4000 in 7000 705 842 0,4 0,4 

Ostala zemljišča 5000 in 6000 31 12   
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Slika 3: Skupine gozdnih rastiščnih tipov v LUO [6] 

3.3 Dejavnosti v prostoru 

Gospodarjenje s kmetijskim prostorom ima pomemben vpliv na upravljanje z divjadjo in 
njeno življenjsko okolje. Kmetijskih površin na območju Kočevske je malo. Na intenzivneje 
obdelanih kmetijskih površinah prihaja do znatnih škod od divjih prašičev, mestoma tudi od 
navadnega jelena. Velik del gozdnega roba je ograjen za potrebe paše drobnice, goveda in 
konj ali zaradi intenzivne kmetijske pridelave.  

V preteklem desetletju so bili gozdovi v območju večkrat poškodovani zaradi naravnih ujm 
(žledolom, vetrolom) in kalamitet lubadarja katere so sledile ujmam. Posledično je bila 
prisotna večja vznemirjenost prostora zaradi gozdarskih del. Območje osrednje Kočevske 
s pretežno državnimi gozdovi je sicer ob pogojih normalnega gospodarjenja manj 
vznemirjeno zaradi gozdarskih del kot zasebni gozdovi.  

Negativen vpliv na vse vrste divjadi ima cestni promet. Na bolj obremenjenih magistralnih 
cestah prihaja dnevno do povoza srnjadi, jelenjadi, male divjadi in zveri. Posebej 
izpostavljena so območja koridorjev, območja gozdne krajine, kjer divjad prihaja na pasišča 
in predeli s sezonsko povečano količino naravne prehrane (gozdni obrodi, kmetijski 
pridelki). Zaščitni ukrepi na nevarnih cestnih odsekih pomembno prispevajo k zmanjšanju 
povoza.  

V prostoru narašča število sprehajalcev, pohodnikov in kolesarjev. Bolj obremenjena je 
bližnja okolica naselij ter dostopi do naravnih znamenitosti, razglednih mest, objektov ter 
območja označenih planinskih in tematskih poti. Povečan obisk gozdov je sezonsko 
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povezan z nabiranjem gob, zelišč in kostanja. V letih z gozdnim obrodom k večji 
vznemirjenosti doprinese tudi polšji lov.   

Na težavo pri izvajanju lovnogospodarske funkcije neugodno vpliva velika dolžina državne 
meje. Posledično je prostor vznemirjen z migranti ter policijo in vojsko, ki intenzivno 
nadzirata obmejni pas. 

V območju se povečuje turizem v zvezi opazovanja in fotografiranja gozdnih živali. Največji 
del tega predstavljajo organizirana opazovanja rjavega medveda. Začetki dejavnosti segajo 
v 90. leta prejšnjega stoletja. Pretežni del opazovanj se izvaja na območju občine Loški 
Potok in na območju občine Kočevje (Zavod Kočevsko). V porastu je tudi turizem preživetja 
v naravi. Do vznemirjanja in konfliktov med neorganiziranimi fotografi in upravljavci 
lovišč/LPN prihaja predvsem v času jelenjega ruka. 

Območje je bogato z gozdnimi rezervati. Na območju le teh je prepovedano izvajanje lova 
in lovnogospodarske funkcije. V primeru večjih zavarovanih površin opravljajo ta območja 
funkcijo mirnih con, kar vpliva na izboljšanje bivalnih pogojev za divjad. 

3.4 Ekološka povezljivost območja 

LUO ima na ravni države velik pomen z vidika povezljivosti habitatov velikih zveri, jelenjadi 
in divjega prašiča. Slovenija predstavlja skrajni severni del Dinarskega gorstva ter 
predstavlja most med Dinaridi in Alpami. Preko Kočevsko – Belokranjskega LUO potekajo 
koridorji iz smeri Gorskega Kotarja, preko Loškega Potoka v smeri Goteniške gore, preko 
Štalcerskega hriba v smeri Poljanske gore in Gorjancev. Koridor, ki povezuje Gorski Kotar 
s Slovenijo prečka lokalno cesto med Sodoli in naseljem Travnik. Koridor poteka preko 
Prečnika, Mošnjevca in Goteniške gore v smeri Velike gore in Stojne proti Kočevskemu 
Rogu. Ko koridorji prečkajo cesto 1. reda Ljubljana – Petrina, letno prihaja do povozov in 
izgub velikih zveri na prehodih Štalcerji, Mrtvice in Jasnica. Preko Jasnice vodi koridor tudi 
v smeri Male gore in Suhe krajine ter od tu proti zahodu v smeri Ljubljanskega barja in 
Notranjske. Tu prihaja do povozov, ko koridor  prečka cesto Ljubljana - Petrina med 
naseljema Žlebič in Ortnek ter med naseljema Turjak in Veliki Ločnik. V primeru gibanja 
divjadi in velikih zveri iz Velike gore, preko Travne gore v smeri Blok in Krima gre koridor 
preko Smrekovca v smeri Boncarja ter prečka lokalno cesto Sodražica Nova vas med 
naseljema Žimarice in Podklanec. Koridor, ki povezuje Veliko in Malo goro preko Velikega 
Žrnovca in Slemen poteka preko bolj poseljene kmetijske krajine. Na njem prihaja pogosteje 
do pojava škod, plašenja domačih živali s pašnikov, približevanja zveri naseljem ter s tem 
povezanih pritožb lokalnega prebivalstva. 

Na meji Kočevsko – Belokranjskega in  Novomeškega LUO se nahajata koridorja Vahta, ki 
povezuje masiv Roga z Gorjanci in koridor pri Grmadarju, ki povezuje masiv Roga z 
Dolenjsko. Pri prehodu velikih zveri iz Zahodne Dolenjske v smeri proti severu poteka 
koridor med naseljema Muljava in Krška vas ter nadalje po meji LUO od Spodnjega 
Brezovega v smeri Police. V bolj fragmentirani kmetijski krajini imajo za povezljivost 
območja velik pomen izolirani gozdni ostanki, skupine dreves, remize, otoki drevesnih in 
grmovnih vrst, tudi ekstenzivni sadovnjaki in pasovi obvodnega drevja in grmovja. 
Navedeno izboljšuje bivalne razmere in možnost preživetja mali poljski divjadi.  
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Slika 4: Prikaz ključnih koridorjev v LUO za ohranjanje ekološke povezljivosti  

3.5 Natura 2000 in zavarovana območja 

Posebna varstvena območja (območja Natura 2000) so območja, na katerih se izvajajo 
najpomembnejše aktivnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti na ravni Evropske unije. 
Na območju LUO se pojavlja 44 različnih Natura 2000 območij. Ključno območje, ki 
mestoma pokriva tudi negozdni prostor, je Natura 2000 območje Kočevsko (SAC 
SI3000263, SPA SI5000013) in pokriva polovico LUO območja (49,8 %). 

Ekološko pomembna območja (v nadaljevanju EPO) so prepoznana kot biotsko 
najpomembnejša območja. Na teh območjih se z blagim varstvenim režimom, zlasti z 
usmeritvami za načrtovanje rabe prostora in naravnih dobrin ter izvajanjem spodbujevalnih 
ukrepov, zagotavlja ugodno stanje habitatov in vrst. Ekološko pomembna območja 
zagotavljajo širše ohranjanje biotske raznovrstnosti na obsežnih površinah, povezanost 
območij Natura 2000 in zagotavljanje tamponskih con okoli njih. Na območju LUO je 33 
EPO območij, ki skupno predstavljajo 83,1 % površine LUO. Najpomembnejši EPO območji 
sta Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (EPO 80000 na 76,8 % površine 
LUO) in Kočevsko (EPO 31100 na 50,2 % površine). 

Naravnih vrednot na območju LUO je 246. Najpomembnejše naravne vrednote so: Kolpa, 
Kolpa – Soteska, Šibje, Radensko polje, Lahinja ter reka Rinža. Površina naravnih vrednot 
v gozdovih je 6.743,9 ha, kar predstavlja 4,3 % površine gozda v LUO. Vse zvrsti naravnih 
vrednot se ohranjajo v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, v katerih se upošteva 
smernice pristojnih institucij (Zavod RS za varstvo narave, Direkcija Republike za vode). 
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Točkovno je določenih 2.738 objektov naravne dediščine, večinoma gre za kraške jame in 
brezna (2.544 objektov). 

Število zavarovanih območij na podlagi Zakona o ohranjanju narave je 6, njihova površina 
v gozdu je 2.540,6 ha (1,6 % gozda v LUO). Znotraj zavarovanih območij je 72,1 ha površin, 
kjer gospodarjenje z gozdovi (tudi lov) ni dovoljeno. Gospodarjenje z gozdovi (velja tudi za 
lov) prav tako ni dovoljeno na območju 50 gozdnih rezervatov (gozdovi s posebnim 
pomenom brez ukrepanja) na površini 1.317,1 ha. Najpomembnejša zavarovana območja 
na območju LUO so UNESCO svetovna naravna dediščina gozdni rezervat Pragozd Krokar 
ter krajinska parka Kolpa in Radensko polje.   

Preglednica 3: Natura 2000, EPO, zavarovana območja in naravne vrednote 

 Ploskovni objekti 
(ha) 

Točkovni objekti 
(število) 

Natura 2000 115.791 - 
EPO 173.815 12 

Zavarovana območja 5.475 11 
Naravne vrednote 11.616 2738 

Z načrtnim varovanjem narave preko izvajanja ukrepov na območjih Natura 2000 in 
ekološko pomembnih območjih ter ohranjanjem zavarovanih območij in območij naravnih 
vrednot se povečuje površina gozdov brez gospodarjenja, povečuje se delež odmrle 
biomase, izboljšujejo se habitati vseh prostoživečih živali. Gozdovi brez gospodarjenja se 
pojavljajo v vseh sektorjih lastništva, obsegajo pa gozdne rezervate (gozdovi s posebnim 
namenom brez ukrepanja) in ekocelice brez ukrepanja. Ustrezno povečevanje deleža 
odmrle lesne mase (predvsem debelejšega drevja) skladno z usmeritvijo 3 % odmrle mase 
v gozdu ter prilagojenim deležem na območju upravljavske cone obeh detlov je pomembno 
predvsem z vidika žuželk ter ptic. Z ukrepi za krepitev funkcij gozdov se vzdržuje pomembne 
površine za prostoživeče živali (gozdne jase, kaluže, luže, vodni viri, grmišča, pasišča, 
plodonosno drevje...). Z upoštevanjem mirnih con se ohranja obdobje miru v ključnem 
obdobju poleganja (valjenja) in odraščanja mladičev tarčnih vrst. V preteklih letih se je s 
sredstvi gozdnega sklada, subvencij in drugih evropskih projektov v zasebnih gozdovih 
izvajal predvsem zakup habitatnega drevja in ekocelic brez ukrepanja, vzdrževanje in 
osnovanje gozdnih jas, sadnja plodonosnega drevja ter vzdrževanje vodnih virov. V 
državnih in občinskih gozdovih se ukrepi načrtujejo ob reviziji gozdnogospodarskih načrtov 
GGE in lovnogospodarskih načrtov, predstavniki lastnikov pa v postopku sprejemanja lahko 
podajo tudi svoje predloge in mnenja. V državnih in občinskih gozdovih se ukrepi za 
izboljšanje habitatov izvajajo dolgoročno, ukrepi so raznovrstni: izločanje ekocelic brez 
ukrepanja in širitev gozdnih rezervatov, puščanje odmrlega in odmirajočega drevja ob 
rednem odkazilu, sadnja plodonosnih in sadnih vrst (ponekod tudi v ograjene površine), 
vzdrževanje vodnih virov, mulčenje površin, vzdrževanje in osnovanje gozdnih jas, 
osnovanje in vzdrževanje presek v gozdu, oblikovanje posebnih habitatov za vrste itd. 
Gozdovi na območju LUO so dobro ohranjeni; s povečevanjem površin, ki se jih uvaja v 
obnovo se povečuje tudi ponudba prehranske baze divjadi. Objedanje je na določenih 
predelih, predvsem v jelovo-bukovih gozdovih zelo problematično in se odraža v izostanku 
jelke in plemenitih listavcev v drevesni sestavi gozdov, predvsem v pomladku.  

3.6 Lovišča s posebnim namenom 

V LUO ležijo lovišča s posebnim namenom (v nadaljevanju LPN) Medved, Snežnik 
Kočevska Reka in Žitna gora, s katerimi upravlja Zavod za gozdove Slovenije. Njihova 
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skupna površina je 68.559 ha in predstavljajo 33 % celotne površine LUO. Ključni vrsti 
divjadi sta jelenjad in srnjad. Ležijo na strnjenem gozdnatem območju Kočevske z bogato 
tradicijo velikopovršinskega upravljanja z divjadjo in gozdom (jelovo-bukovi gozdovi s 
prilagojenim sistemom gospodarjenja ter problemi, povezani s spremenjeno drevesno 
vrstno sestavo gozdov). Zato je med njihovimi najpomembnejšimi nalogami upravljanje z 
rastlinojedo divjadjo za namen zagotavljanja gozdnogospodarskih, lovsko upravljavskih in 
naravovarstvenih ciljev. Pomemben pomen imajo tudi pri sooblikovanju življenjskega okolja 
prostoživečih vrst živali. Z vzpostavljanjem in vzdrževanjem mreže pašnih površin 
(košenice, gozdne jase), grmišč in gozdnega roba ter starejših sadovnjakov opuščenih vasi 
globoko v gozdovih, pomembno dopolnjujejo prehransko bazo za rastlinojedo divjad in 
posledično prispevajo k zmanjšanju »pritiska« na naravno obnovo gozdnega mladja. 
Istočasno je to pomemben življenjski prostor tudi za nekatere druge prostoživeče rastlinske 
in živalske vrste.  

Območje LPN leži v celoti na območju različnih naravovarstveno pomembnih območij od 
katerih predstavlja 90 % območje Natura 2000. V območju so stalno prisotne vse tri vrste 
velikih zveri, poleg tega le to predstavlja zadnje ostanke razširjenosti divjega petelina na 
severnem robu Dinaridov. LPN kot veliko površinske enote s poklicnim in strokovno 
usposobljenim osebjem predstavljajo pomembna območja za raziskave, 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 (strokovno vodeni ogledi divjadi in velikih zveri, skrb za ohranitev 
orla belorepca, sodelovanje z Zavodom Kočevsko – velike zveri in sobivanje z njimi). Z 
vodenjem in strokovno predstavitvijo divjadi in njenega življenjskega okolja, kot tudi 
nekaterih zavarovanih živalskih vrst (velike zveri, gozdne kure, ptice) različnim javnostim 
uresničujejo 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 iz 
lokalnega okolja, vključevanjem v lokalno turistično ponudbo, pa poleg ostalih vidikov 
izpolnjujejo tudi socialno-ekonomski vidik, ki je pomemben za družbeno okolje v katerem 
delujejo. 
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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 

4.1.1 Stanje in spremembe v življenjskem okolju divjadi 

V LUO, upoštevajoč rabo tal v desetletnem obdobju, ni prišlo do večjih sprememb [7]. Ukrepi 
kmetijske politike so upočasnili opuščanje in zaraščanje kmetijskih zemljišč. Na področju 
kmetijstva se nadaljuje združevanje manjših obdelovalnih kmetijskih površin v večje, 
zaokrožene komplekse. Večji del kmetijske proizvodnje je usmerjen v prirejo mesa in mleka. 
Pridelava žit in koruze je prednostno usmerjena v samooskrbo kmetij. Navedene 
spremembe so nekoliko poslabšale življenjske pogoje za malo poljsko divjad. Intenzivneje 
obdelane kmetijske površine so varovane z zaščitnimi sredstvi in divjadi manj dostopne. 
Pašno - kosni sistem omogoča dostop divjadi do pasišč in travniških površin. Na bolj 
obremenjenih površinah, z najvišjimi gostotami populacij parkljaste divjadi prihaja do 
popašenosti in poškodb travne ruše. Povečanje trajnih nasadov predstavlja zmanjšanje 
lovnih površin. V kmetijski krajini so se prehranske razmere rahlo poslabšale. Zaradi 
ukrepov kmetijske politike smo pogosto priča čiščenju kmetijskih površin - poseku 
posamičnega gozdnega drevja, mejic ter gozdnega roba. Zaradi krčitev izginja plodonosno 
drevje in se zmanjšuje pestrost kmetijske krajine. Posledično je za številne vrste manj kritja 
in divjad na pasišča vse bolj izstopa v nočnem času.  

Med strukturnimi spremembami so v življenjskem okolju divjadi najpomembnejše 
spremembe v gozdovih, ki predstavljajo prevladujočo rabo prostora. Mladje drevesnih in 
grmovnih vrst parkljasti divjadi predstavlja pomemben vir prehrane. Na povečanje deleža 
gozdnega mladja je v preteklem desetletju znatno vplivala sanacija žarišč lubadarja in 
načrtno uvajanje sestojev v obnovo. Podoben vpliv sta imela tudi žledolom iz februarja 2014 
in vetrolom iz decembra 2017 in kalamitete lubadarja, ki so ujmam sledile. V letih 2015 - 
2020 je nastalo na OE Kočevje za 26.200 ha pomlajenih, presvetljenih in ogolelih površin 
[vir: Varstvo gozdov - letna poročila]. Največ ogolelih površin je evidentiranih glede na 
odkazilo v letu 2018 in sicer 9.200 ha. Veliko drugih zaraščajočih in delno ogolelih ter 
vrzelastih površin pa tudi iz prejšnjega desetletja. Glede na preteklo intenziteto 
gospodarjenja z gozdovi, predvsem pa glede na intenziteto sečenj v zadnjem obdobju in 
načrtovani posek za desetletno obdobje 2021-2030 ocenjujemo, da se bo delež mladja še 
povečeval.  Iz navedenih podatkov lahko sklepamo na močno povečanje pašnih površin v 
gozdovih in izboljšanje prehranskih razmer in pogojev za kritje za rastlinojedo parkljasto 
divjad. Po podatkih 10-letnega LUN 2011-2020 za III. Kočevsko – Belokranjsko LUO (str. 
27) je bilo na območju navedenih popisnih enot pred desetimi leti skupaj 12.432 ha mladovij 
in sestojev v obnovi. Produkcija biomase, ki je na voljo divjadi se je v večjem delu območja 
bistveno povečala. Presvetljeni sestoji nudijo večjo in boljšo prehransko ponudbo. Ti sestoji 
vsaj v času vegetacije nudijo tudi boljše kritje in pogoje za vzrejo mladičev.  

V preteklem desetletnem obdobju je bilo v LUO izkrčeno skupaj 138 ha gozdov. Od tega 
največ (51 %) v kmetijske namene, 27 % za infrastrukturo in urbanizacijo, 15 % za rudarstvo 
in energetiko in 7 % za ostale namene. Navedene površine so sorazmerno majhne saj 
predstavljajo le 0,07 % in nimajo pomembnejšega vpliva na življenjski prostor divjadi.  

V zadnjem desetletju se je zaradi aktivnosti človeka (rekreacija, turizem, nabiralništvo…) 
stopnjeval pritisk na življenjsko okolje divjadi v prostoru. Naraščanje nemira v okolju vpliva 
na spremembo življenjskih navad, povzroča stres in povečano porabo energije divjadi. 
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Posledično prihaja na bolj izpostavljenih območjih do prevelikih obremenitev okolja, s tem 
pa tudi škod. 

4.1.2 Ocena ustreznosti življenjskega okolja divjadi 

Na podlagi podatkov o stanju gozdov ocenjujemo, da so se v desetletnem obdobju 2011-
2020 na območju Kočevsko – Belokranjskega  LUO značilno izboljšale razmere za divjad. 
V preteklem obdobju so se zaradi intenzivne obnove gozdov, vetrolomov, žledoloma in 
gradacij podlubnikov podvojile pomlajene površine gozdov. Številni presvetljeni in pomlajeni 
gozdovi bodo v naslednjem desetletnem obdobju nudili obilje zeliščnega sloja, mladovja 
grmovnih in drevesnih vrst. Rastlinojedi parkljasti divjadi se bo povečala prehranska 
ponudba za pašo in omogočilo odlično kritje in s tem bivalne razmere.  

Glede obdelave kmetijskih površin se razmere ne bodo pomembneje spremenile. Kmetijska 
proizvodnja ostaja usmerjena na prirejo mesa in mleka. Povečevanje deleža goveda in konj 
na račun zmanjševanja števila drobnice pomeni izboljšanje razmer za divjad, zaradi manjše 
možnosti prenosa parazitov na prostoživeče divje živali. Komasacije in obdelava večjih 
kompleksov kmetijskih zemljišč s posekom posamičnega obgozdnega drevja, grmovja in 
mejic pomenijo poslabšanje bivalnih razmer za malo poljsko divjad in parkljasto divjad saj 
se z navedenim odmikajo dnevna stanišča divjadi od pasišč. 

Urbanizacija sicer letno uniči nekaj hektarov kmetijskih zemljišč in gozdov, vendar 
navedene površine, v kolikor so ustrezno načrtovane v okviru širjenja obstoječe poselitve, 
bistveno ne poslabšujejo razmer za divjad. Sumarni vpliv sprememb okolja na populacije 
parkljaste divjadi je bil v preteklem desetletnem obdobju zaradi močnega povečanja 
pomlajenih površin gozda zelo ugoden. Pomembno so se izboljšale prehranske razmere in 
razmere za kritje. Zaradi komasacij kmetijskih površin so se mestoma poslabšale razmere 
za malo poljsko divjad. 

Preglednica 4: Ocena ustreznosti življenjskega okolja divjadi 

 
Prehranske 

razmere 

Razmere 

za kritje 

Ekološka 

povezljivost 
Motnje 

SRNA 3 4 4 3 

NAVADNI JELEN 4 4 3 3 

DAMJAK / / / / 

GAMS 3 3 2 3 

ALPSKI KOZOROG / / / / 

MUFLON / / / / 

DIVJI PRAŠIČ 4 4 2 3 

ŠAKAL 2 3 2 3 

LISICA 4 3 4 4 

JAZBEC 4 4 4 4 

KUNA ZLATICA 4 4 3 4 

KUNA BELICA 4 4 4 4 

ALPSKI SVIZEC / / / / 

PIŽMOVKA 2 3 3 3 

POLJSKI ZAJEC 3 3 4 3 

NUTRIJA 3 3 3 3 

NAVADNI POLH 4 4 4 4 

RAKUNASTI PES / / / / 

FAZAN 1 2 2 2 

POLJSKA JEREBICA 1 2 2 2 

RACA MLAKARICA 3 3 3 3 
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Prehranske 

razmere 

Razmere 

za kritje 

Ekološka 

povezljivost 
Motnje 

SRAKA 3 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 okviru popisa je bilo na območju Slovenije oblikovanih 35 popisnih enot, ki ustrezajo 
prostorski razporeditvi populacij parkljaste divjadi [8]. Na območju III. Kočevsko – 
Belokranjskega LUO se nahaja 7 popisnih enot. Od navedenih sta enoti Ljubljanski vrh in 
Litija zastopani z manjšim deležem, enoti Krka in Bloke – Sodražica se nahajata v LUO 
približno polovično, enote Rog, Goteniško pogorje in Bela Krajina pa se v celoti, oziroma s 
pretežnim deležem nahajajo v LUO. Glede vpliva rastlinojede divjadi na pomlajevanje sta 
bolj izpostavljeni popisni enoti Rog in Goteniško pogorje, kjer se nahaja nad 90 % populacije 
jelenjadi. V teh dveh enotah se opaža otežena naravna obnova gozda z jelko, plemenitimi 
listavci in hrastom. Popisi objedenosti so se izvajali v letih 2010, 2014, 2017 in 2020. 

V PE Rog je statistično testiranje pokazalo, da je poškodovanih osebkov (vseh vrst skupaj) 
v letih 2014 in 2017 narastel v primerjavi z letom 2010, v letu 2020 pa je nižji, a še vedno 
višji kot pred desetimi leti, kar kaže na slabše stanje v primerjavi z letom 2010 in boljše v 
primerjavi z leti 2014 in 2017. Enaka ugotovitev velja tudi za bukev kot vrsto, ki najbolje 
odraža vpliv objedanja. V popisih 2010 in 2020 je bil delež poškodovanih osebkov (bukve) 
značilno nižji kot v ostalih dveh popisih. V PE Goteniško pogorje se delež poškodovanih 
osebkov (vseh vrst skupaj) med popisi značilno ne razlikuje, a je zaznati trend upadanja 
poškodovanosti. Pri bukvi značilno izstopa leto 2010, v katerem je stopnja poškodovanosti 
značilno nižja kot v letu 2014. V popisih 2017 in 2020 je bil delež poškodovanih osebkov 
(bukve) značilno nižji kot v popisu iz leta 2014, a še vedno višji kot 2010. V PE Bloke - 
Sodražica sta tako skupna objedenost kot objedenost bukve med zaporednimi popisi nihali. 
Višji sta bili v popisih 2014 in 2020, pri čemer sta bili skupna objedenost in objedenost bukve 
v letu 2014 najvišji med vsemi popisi. V letu 2020 je bila v tej PE skupna objedenost (30,6 
%). PE je glede skupne objedenosti uvrščena v zgornjo četrtino v državi, po objedenosti 
bukve (9,7 %) pa v spodnjo polovico. V PE Krka sta tako skupna objedenost kot objedenost 
bukve med zaporednimi popisi nihali. Skupna objedenost je bila ob zadnjih dveh popisih 
nižja kot ob prvih dveh in s 7,9 oziroma 11,1 % poškodovanih osebkov med najnižjimi v 
državi. Poškodovanost bukve se je gibala v 10-letnem obdobju od 3,2 do 7,6 % Testiranja 
kažejo značilno nižjo skupno poškodovanost in poškodovanost bukve v letu 2017 glede na 
popisa 2010 in 2014. Popisna enota spada med nižje poškodovane v državi. V PE Bela 
Krajina sta prav tako skupna objedenost kot objedenost bukve med zaporednimi popisi 
nihali, skupna objedenost je bila ob zadnjih dveh popisih nižja kot ob prvih dveh in z 9,1 
oziroma 16,0 % poškodovanih osebkov med nižjimi v državi. Poškodovanost bukve se je 
gibala v 10-letnem obdobju od 2,5 do 8,5 %. Testiranja kažejo značilno nižjo skupno 
poškodovanost v letu 2017 glede na ostala leta. Popisna enota spada med nižje 
poškodovane v državi. 
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Ključne drevesne vrste, ki so zastopane v PE so bukev, smreka, jelka, plemeniti listavci in 
hrast. Bukev je v mladju najpogosteje zastopana drevesna vrsta in z njenim pomlajevanjem 
ni težav. Podobno je stanje s smreko, katere delež je v mladju in vrasti znatno večji od 
deleža v lesni zalogi. V PE Rog in deloma v PE Goteniško pogorje se pojavljajo problemi s 
pomlajevanjem jelke, plemenitih listavcev in hrasta.  

 

 

Slika 6: Popisne enote v lovsko upravljavskem območju 
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Slika 7: Primerjava deleža objedenih osebkov gozdnega mladja med popisi v letih 
2010, 2014, 2017 in 2020 v popisni enoti Rog 

 

 
 

Slika 8: Primerjava deleža objedenih osebkov gozdnega mladja med popisi v letih 
2010, 2014, 2017 in 2020 v popisni enoti Goteniško pogorje 
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Slika 9: Primerjava deleža objedenih osebkov gozdnega mladja med popisi v letih 
2010, 2014, 2017 in 2020 v popisni enoti Bela Krajina 

 

 
 

Slika 10: Primerjava deleža objedenih osebkov gozdnega mladja med popisi v letih 
2010, 2014, 2017 in 2020 v popisni enoti Bloke - Sodražica 
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Slika 11: Primerjava deleža objedenih osebkov gozdnega mladja med popisi v letih 
2010, 2014, 2017 in 2020 v popisni enoti Krka 

 
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 8 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 (rumena 
območja). Na vseh ostalih območjih (svetlo zeleno) je pomlajevanje bodisi ocenjeno kot 
pretežno uspešno, bodisi neuspešno pomlajevanje ni povezano z vplivom divjadi. Na 
območjih neuspešnega pomlajevanja zaradi vpliva divjadi z različno 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 LUO smo neuspešno pomlajevanje, ki ga povezujemo z vplivom divjadi, prepoznali v 
Kočevskem rogu, Kočevski Mali gori, Poljanski gori, Goteniški gori in na območju lovne 
obore Stari Log in lovne obore Smuka. Težave z naravno obnovo jelke, plemenitih listavcev 
in hrasta se opažajo mestoma tudi na območju GGE Mala gora. Ocenili smo, da ima divjad 
najpomembnejši vpliv na uspešnost pomlajevanja na območju GGE: Rog, Mozelj, Poljane, 
Črmošnjice, Mirna gora in Stari trg, pomemben vpliv pa na območju GGE Željne-Laze, GGE 
Koče in GGE Gotenica Na vseh navedenih območjih, z izjemo GGE Stari trg je v zadnjem 
petletnem obdobju zaznan trend izboljšanja pri objedanju bukovega mladja.  
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Slika 12: Vpliv divjadi na uspešnost pomlajevanja gozda in trend objedenosti bukve 

4.2.2 Škode od divjadi na lovnih površinah 

Škode po divjadi so v rahlem upadanju. V drugi polovici desetletnega obdobja (2016-2020) 
so se izplačane odškodnine v primerjavi s prvo polovico obdobja (2011-2015) zmanjšale za 
35 %. Največji delež (83 %) izplačanih odškodnin gre na račun škod povzročenih po divjih 
prašičih, s 13,8 % sledijo izplačane odškodnine za škodo od jelenjadi, z 1,4 % izplačane 
odškodnine za škodo od srnjadi, preostalih 1,8 % izplačanih odškodnin odpade na jazbeca, 
lisico, sivo vrano, kuno belico in poljskega zajca.  

Pri škodah katere povzročajo divji prašiči prevladujejo izplačane odškodnine zaradi ritja 
travnikov in pašnikov (84,3 %), preostalih 15,7 % pa nastane na kulturah (predvsem na 
pridelku koruze). Pri izplačanih odškodninah pri jelenjadi prevladujejo s 66 % odškodnine 
za kmetijske kulture, sledijo z 22 % odškodnine za uničen pridelek silaže, z 10 % 
odškodnine za škodo na travinju in z 2 % odškodnine za povzročeno škodo na sadnem 
drevju. Izplačana odškodnina za povzročeno škodo od jelenjadi je tekom obdobja 
konstantno upadala. Pri izplačanih odškodninah pri srnjadi prevladujejo z 89 % ocenjene 
škode na kulturah (zelenjava), preostali del predstavljajo škode na sadnem drevju. V 
zadnjem 5 letnem obdobju so se v območju zmanjšale tako skupno izplačane odškodnine 
kot tudi izplačane odškodnine za škodo katero so povzročili divji prašiči. 

Povprečno je bilo letno izplačanih 57.343 EUR odškodnin kar znese 28,24 EUR/100ha 
lovne površine. Glede na širši, državni okvir in sosednja LUO spada Kočevsko - 
Belokranjsko LUO med s škodami po divjadi bolj obremenjena območja. 

Preglednica 5: Ovrednotena škoda v obdobju 2011-2020 po škodnih objektih in 
vrstah divjadi na lovnih površinah [vir: evidenca Lisjak] 
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Vrsta 
divjadi 

Škodni 
objekt 

OVREDNOTENA ŠKODA 
(v EUR / 100 ha / LETO) 

Delež 
(%) 

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

SRNA 

kulture 1,07 0,14 0,47 
 

0,24 
 

 
0,29 

 
0,14 

 
0,55 

 
0,12 

 
0,25 

 
0,31 

 

sadno 
drevje 

 0,07 0,03 
 

0,02 
 

 
  

 
  

 
0,17 

 
0,02 

 
0,05 

 
  

 
ostalo               114   

 
skupaj SRNA 1,07 0,21 0,50 0,26 0,29 0,14 0,73 0,15 0,36 0,31 1,4 

NAVADNI 
JELEN 

kulture 1,85 2,16 2,05 3,19 2,90 4,58 3,17 1,65 2,34 2,11 
 

travniki  0,07 0,06 1,34 0,12   1,21 0,83 0,11 0,19 
 

sadno 
drevje 

0,03 0,03 
0,26 0,02 0,05 0,06 0,17 0,02 0,05 0,01 

 
ostalo  1,76 4,90  0,88 0,75 0,17   0,05   

 
skupaj NAVADNI 

JELEN 
 

1,88 
 

4,02 
 

7,27 
 

4,55 
 

3,95 
 

5,40 
 

4,63 
 

2,51 
 

2,55 
 

2,31 13,9 

DIVJI 
PRAŠIČ 

kulture 2,75 8,53 2,71 7,48 8,34 1,93 1,21 0,60 1,13 2,06  
travniki 15,79 8,51 64,31 10,04 16,74 12,42 18,31 10,36 27,44 13,53  
ostalo 0,14 0,00 0,00 0,00 8,34 1,93 1,21 0,60 1,13 2,06  

skupaj DIVJI PRAŠIČ 18,69 17,04 67,02 17,52 25,08 14,35 19,52 10,96 28,57 15,58 83,4 

SKUPAJ 
PARKLJARJI 21,64 21,27 74,80 22,34 29,32 19,89 24,87 13,61 31,48 18,21  

ŠAKAL             
 

JAZBEC   0,03 0,34 0,12 0,08 0,22 0,16 0,00 0,11 0,24 0,07  
LISICA   0,07 0,04 0,09 0,25 0,30 0,12 0,90 0,05 0,46 0,14  

POLJSKI 
ZAJEC 

   
 
 

 
0,14 

 
 

    
0,06 

 

  

 
SIVA 

VRANA 
  

0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,09 0,19  
OSTALE 
VRSTE 

 
0,00 0,03 0,12 0,06 0,03 0,05 0,19 0,00 0,00 0,05  

SKUPAJ OSTALE 
VRSTE 0,14 0,41 0,34 0,36 0,55 0,32 1,39 0,21 0,79 0,44 1,3 

VSE SKUPAJ 21,78 21,68 75,14 22,70 29,86 20,21 26,25 13,83 32,27 18,65 100 

 
* vrednosti v preglednici prikazujejo ovrednoteno škodo (izplačana odškodnina, vrednost izdanega materiala in vrednost 
opravljenih ur sanacij: 1 ura = 5 EUR) 
 

4.2.3 Drugi vplivi divjadi v okolju 

Vplivi divjadi v okolju se kažejo kot vpliv določenih vrst na nelovnih površinah. Opaža se 
predvsem letno povečevanje konfliktov s kuno belico, jazbecem in sivo vrano. Nastajajo 
škode na objektih, kjer kuna belica uničuje izolacijske materiale v ostrešjih stanovanjskih 
hiš in poškoduje fasade. Jazbec se pojavlja na negovanih tratah, kjer z iskanjem hrane kvari 
izgled travne ruše in otežuje njeno vzdrževanje. Siva vrana poškoduje pokrovne folije 
silosov in ovoje bal travne silaže, dela škodo na rastlinjakih, občasno tudi na stanovanjskih 
objektih in vozilih, kjer kljuva plastične dele (tesnila, brisalci, ...). Večji del škode na nelovnih 
površinah v LUO pa pripada škodam od jelenjadi, ki se v zimskem času v iskanju hrane 
bliža naseljem ter povzroča škodo na krmi za domače živali, okrasnem grmičevju, 
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balkonskem cvetju, sadnem drevju in vrtninah. Ob dostopu jelenjadi do nelovnih površin so 
pogosto poškodovana zaščitna sredstva (mreže, ograje, zaščitne folije, ...). 

4.3 Ocena stanja populacij divjadi 

Posamezne vrste v LUO obravnavamo glede na različne naravne pogoje in glede na 
gostoto vrste po nižjih načrtovalskih enotah in po teh tudi načrtujemo ukrepanje. Te enote 
so: 
Zahodna Dolenjska, ki združuje lovišča na obrobju Ljubljanskega barja, zgornjega toka reke 
Krke in Suhe Krajine. 
Bela Krajina, ki združuje lovišča v širšem območju Bele Krajine. 
Obrobje Kočevske, ki združuje lovišča na območju Loškega potoka, Ribniške doline  ter 
Velike in Male gore. 
Osrednja Kočevska, ki združuje LPN Medved, LPN Snežnik Kočevska reka, LPN  Žitna 
gora ter lovišča Predgrad, Banja Loka, Osilnica, Mala gora in Kočevje.  
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4.3.1 Evropska srna 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 13: Prostorska razporeditev odvzema srne v obdobju 2011-2020 

Območje LUO je razdeljeno pri upravljanju s srnjadjo na načrtovalske enote, ki se med 
seboj razlikujejo po različnih pogojih za srnjad in vplivom velikih zveri nanjo. Najskromnejše 
pogoje in najnižjo številčnost srnjadi imamo na območju LPN, kjer je odvzem srnjadi z 
intenziteto pod 0,40 osebka na 100 ha najnižji. Tekom desetletja se je intenziteta odvzema 
v LPN znižala na 0,32 osebka na 100 ha. Najugodnejši pogoji za srnjad so na območju  
Zahodne Dolenjske, kjer je bila intenziteta v preteklem desetletnem obdobju 2,39 osebka 
na 100 ha, sledi enota Bela Krajina z odvzemom 1,50  osebka na 100 ha srnjadi ter enota 
Kočevsko – Ribniško povprečnim odvzemom 1,41 kosa osebka na 100 ha srnjadi. 
 
 
 
 



Lovsko upravljavski načrt III. Kočevsko - Belokranjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje                                                    27 
 

 

 

Slika 14: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema srne v obdobju 2011-2020 

Odvzem srnjadi v območju v 10-letnem obdobju kaže postopni trend upadanja. Povprečna 
realizacija odvzema v 10-letnem obdobju je bila 97,6 %. Gibala se je od 95 do 101 % in bila 
vseskozi v okviru dovoljenih odstopanj. V 10-letnem obdobju se je načrtovani odvzem znižal 
za skupaj 14 %, iz 1,42 na 1,20 glav /100 ha. Realizacija odvzema pa padla za 11 %, iz 
1,35 na 1,20 glav/100 ha. Realiziran odvzem je bil v devetih od 10 let pod načrtovanim. 
Načrtovani odvzem se je letno prilagajal razmeram v okolju glede na stopnjo realizacije in 
predloge upravljavcev lovišč.    

Spolna in starostna struktura odvzema 

V spolni strukturi odvzema je 51,2 % moškega spola in 48,8 % ženskega spola. Odraslih 
srn je 21,4 %, odraslih srnjakov 22,7 %. Višji delež odraslih osebkov v odvzemu je posledica 
načrtovanega adaptivnega odvzema v območjih z velikim vplivom velikih zveri, kjer se 
načrtuje 25 % delež odraslih osebkov v odvzemu. Delež mladičev moškega spola je 15,3 
%, delež mladičev ženskega spola  16,3 %. Pri enoletnih osebkih je delež lanščakov  13,1 
% in delež mladic 11,2 %. V odvzemu se je s povečevanjem vpliva velikih zveri postopoma 
povečeval delež odraslih osebkov.  

 

Slika 15: Spolna in starostna struktura odvzema srnjadi v obdobju 2011-2020 
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Izgube 
 

 

Slika 16: Dinamika višine in strukture izgub srnjadi v obdobju 2011-2020 

Delež ugotovljenih izgub v skupnem odvzemu v desetletnem odvzemu je znašal 17,1 %. 
Tekom obdobja se je delež izgub nekoliko zmanjšal. V prvem petletnem obdobju je znašal 
18 %, v drugem pa 16 % skupnega odvzema. Med vzroki izgub prevladuje s 63,4 % promet, 
sledijo z 12,8 % neznani vzrok,  z 8,6 % plenilci,  s 5,3 % kosilnica, s 3,7 % bolezen, s 3 % 
psi,  z 2,7 ostali vzroki in z 0,5 % krivolov. V izgubah prevladuje s 67 % ženski spol. Srne 2 
+ predstavljajo kar 42 % vseh izgub, slede s 14 % ženski mladiči, s 13 % srnjaki 2+,  z 12 
% moški mladiči, z 11 % enoletne srne in z 8 % enoletni srnjaki.  Ženski spol prevladuje v 
vseh vzrokih izgub, z izjemo krivolova. Tekom obdobja v izgubah narašča delež naravnih 
izgub in med njimi delež izgub zaradi plenilcev. V drugem petletnem obdobju se je delež 
izgub zaradi plenilcev povečal iz 7 % na 10,5 % ugotovljenih izgub.  K dvigu izgub so največ 
prispevali označeni risi in njihov najdeni plen. Ocenjujemo, da se pretežni del izgub srnjadi, 
ki nastane kot posledica plenjenja velikih zveri, ne uspe evidentirati. 
 
Telesne mase 

 

Slika 17: Dinamika poprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali srnjadi v 
obdobju 2011-2020  
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Trend gibanja telesnih mas ni zaznan. Značilno je rahlo nihanje povprečnih telesnih mas po 
letih in po strukturi brez jasnih trendov. Vsekakor pa na potek povprečnih telesnih mas poleg 
številčnosti in strukture populacije odločilno vpliva še mnogo drugih dejavnikov, med 
katerimi je opazen vpliv gozdnih obrodov in klimatskih razmer, zato teh nihanj ne moremo 
povezati zgolj z domnevno rastjo ali upadom številčnosti populacije. 

Medvrstni vplivi 

Vpliv drugih vrst divjadi na srnjad se kaže predvsem v konkurenčnem odnosu z jelenjadjo. 
Jelenjad je kot ekološki generalist za srnjad do določene mere moteča in omejuje višjo 
številčnost srnjadi. V predelih z visoko številčnostjo divjega prašiča in malih zveri je opazen 
na srnjad tudi vpliv navedenih vrst. Drugim vrstam divjadi srnjad ni omejevalna. V odnosu 
do velikih zveri je zaznati večji vpliv risa in volka, pa tudi manjši vpliv rjavega medveda. Na 
območju Bele Krajine in Zahodne Dolenjske, kjer je manjša številčnost volkov, se z rastjo 
številčnosti šakala opaža njegov vpliv na prirastek srnjadi. 

Ocena stanja populacije  

Glede na doseženo realizacijo skupnih izločitev v preteklem desetletju, glede na strukturo 
izločitev in glede na stopnjo vpliva rastlinojedov na gozdno okolje sklepamo, da je 
številčnosti srnjadi na večjem delu LUO še vedno stabilna. Ocenjujemo, da je sedanje 
stanje v populaciji ustrezno in nima bistvenih vplivov na okolje. 
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4.3.2 Navadni jelen 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 18: Prostorska razporeditev odvzema navadnega jelena v Sloveniji v obdobju 
2011-2020 

Območje LUO je razdeljeno pri upravljanju z jelenjadjo na načrtovalske enote, ki se med 
seboj razlikujejo glede prehranskih in bivalnih pogojev in s tem gostote populacije. V 
intenziteti poseganja med populacijo jelenjadi so med ekološkimi enotami zelo velike 
razlike, kar je predvsem odraz različnih naravnih pogojev za jelenjad. To po svoje potrjuje 
primernost v tem načrtu oblikovanih enot, s katerimi se po potrebi lažje prilagajamo možnim 
različnim ciljem in ukrepom v teh enotah. Največja intenziteta odvzema na 100 ha lovne 
površine je bila v povprečju v zadnjem desetletju v enoti Osrednja Kočevska (2,21 osebkov), 
slede enote Obrobje Kočevske (0,57 osebka), Bela Krajina (0,27 osebka) in Zahodna 
Dolenjska (0,09 osebka). 
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Slika 19: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema navadnega jelena v 
obdobju 2011-2020 

V Kočevsko - Belokranjskem LUO je intenziteta odvzema jelenjadi na 100 ha lovne površine 
naraščala iz 0,90 osebka do 1,32  osebka, povprečno 1,05 osebka, kar je v povprečju za 
0,07 osebka višje kot je bilo povprečje v predhodnem desetletju. Odvzem se je glede na 
izhodiščno leto povečeval do leta 2017, po letu 2019 pa se je ustalil na 1,12 osebka. 
Načrtovani odvzem v preteklem obdobju je bil do leta 2017 realiziran v okviru toleranc, ki 
so jih načrti dopuščali, tako po višini kot po spolni in starostni strukturi. Realizirani odvzem 
je dvigovanju načrta odvzema z manjšimi odstopanji sledil do leta 2017. Od leta 2018 dalje 
odvzem zaostaja za načrtom in je realizacija pod dopustnimi odstopanji. 
 

Spolna in starostna struktura odvzema 

V starostni in spolni strukturi odvzete jelenjadi se je v preteklem obdobju povečeval odvzem 
ženskega spola jelenjadi. V največji meri je dvig posledica povečevanja deleža odvzetih 
košut 2+. V povprečju desetih let je bilo odvzete 45 % jelenjadi moškega spola in 55 % 
ženske jelenjadi. To je ugodno, saj tako razmerje bistveno prispeva k usklajevanju 
številčnosti jelenjadi z okoljem. V nobenem letu delež moške jelenjadi ni dosegel deleža 
ženske jelenjadi. Odvzem trofejnih jelenov je znašal 16,9 %. Odvzem košut 2+ se je iz 19,9 
% v letu 2011 povečal do 24,8 % in v povprečju znaša 24,5 %. Mlada jelenjad je bila 
zastopana v odvzemu z 58,5 %, njen delež pa se je v desetletju postopoma zniževal iz 63,8 
% v letu 2011 na 56 % v letu 2020. 
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Slika 20: Spolna in starostna struktura odvzema navadnega jelena v obdobju 2011-
2020 

Izgube 

V preteklem desetletju v povprečju 18,8 % v odvzemu jelenjadi predstavljajo izgube. Najnižji 
delež izgub je bil leta 2012 (11,3 %), najvišji pa leta 2013 (31,5 %). Med vzroki izgub 
prevladujejo naravne izgube s 85,0 %, nenaravnih izgub pa je 15,0 %. 
Glavni vzrok pri nenaravnih izgubah je povoz, ki predstavlja 13,9 % vseh izgub, sledijo 
krivolov, klateški psi in kosilnica s skupno 1,1 % izgub. Med naravnimi izgubami 
prevladujejo s 46,7 % izgube po plenilcih, sledi s 34,2 % neznani vzrok. Ostali naravni vzroki 
izgub predstavljajo skupno 4,1 % od skupnega odvzema. 
 

 

Slika 21: Dinamika višine in strukture izgub jelenjadi v obdobju 2011-2020 
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Telesne mase 
 

 

Slika 22: Dinamika povprečnih telesnih mas telet in enoletnih živali jelenjadi v 
obdobju 2011-2020  

Telesne mase uplenjene jelenjadi tudi v preteklem deset letnem obdobju med posameznimi 
leti ne kažejo značilnega trenda. Podatki iz leta v leto v posameznih kategorijah nihajo brez 
značilne povezave med številom izločitev, strukturo odstrela in podatkih o vplivih 
rastlinojedov na rastju. Če primerjamo povprečne telesne mase starostnih in spolnih 
kategorij z masami izhodiščnega leta 2011 vidimo, da pri vseh kategorijah le-te nihajo 
predvsem v odvisnosti od letnih prehranskih in klimatskih pogojev. 
 
Medvrstni vplivi 
 
Jelenjad na Kočevsko – Belokranjskem LUO je v naravnem okolju najbolj vpliven 
rastlinojed, ki je z ostalimi vrstami rastlinojede divjadi v konkurenčnem odnosu. Nasproti 
srnjadi je jelenjad kot ekološki generalist konkurenčno nadrejena vrsta, ki ob večjih gostotah 
omejuje pogoje in številčnost srnjadi. To je bolj izrazito v večjih strnjenih gozdnih 
kompleksih. Z gamsi se jelenjad v prostoru in prehranski niši manj pokriva, vendar ob večjih 
gostotah zaseda tudi zimska stanišča gamsov. Odnos med jelenjadjo in divjimi prašiči je 
neproblematičen, izjema je lahko le na krmiščih, kjer sta si vrsti konkurenčni. Velikim 
zverem, predvsem volku predstavlja jelenjad pomemben vir prehrane. V zadnjem desetletju 
se opaža povečan vpliv volka pri reguliranju tukajšnje populacije jelenjadi, medved in ris sta 
kot vir izgub pri jelenjadi manj pomembna. 
 
Ocena stanja populacije  

Podatki o odvzemu in okoljski kazalniki v preteklem desetletju dovoljujejo splošno oceno, 
da se je številčnost jelenjadi v primerjavi s predhodnim desetletjem v prvi polovici 
zmanjševala manj intenzivno zaradi prihoda jelenjadi iz sosednjih območij, v drugi polovici 
pa se je zaradi višjega odstrela številčnost pričela intenzivneje zmanjševati. V prostorski 
razporeditvi ni zaznati večjih sprememb. Jelenjad je prisotna po celotnem območju LUO. 
Najštevilčnejša je jelenjad, kljub zniževanju številčnosti še vedno na območju enote 
Osrednja Kočevska, ki zavzema LPN Medved, LPN Snežnik Kočevska Reka in lovišča 
Banja Loka, Predgrad, Mala gora in Kočevje, v enoti Bela Krajina se v preteklem desetletju 
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opaža rast populacije, v enoti Obrobje Kočevske se ugotavlja upadanje številčnosti 
jelenjadi, povečuje pa se številčnost tudi na SZ območja, kjer opažamo priliv jelenjadi iz 
sosednjih LUO. Ocenjujemo, da je populacija jelenjadi vitalna, na osrednjem območju v 
upadanju, vendar še vedno preštevilčna.  
 
Škode na poljedelskih in travniških površinah, so majhne in so se v desetletju konstantno 
zniževale. Objedenost gozdnega mladja kaže na postopno izboljševanje stanja. Stanje je 
še vedno nezadovoljivo predvsem na območju PE Rog in PE Goteniško pogorje, kjer je 
številčnost jelenjadi najvišja. 
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4.3.3 Damjak 

  
Damjak se pojavlja v LUO le ob primeru pobega iz obor za divjad. Vrste ne želimo imeti v 
prosti naravi zato se v skladu z zakonom dovoljuje neomejene posege in odvzem pobeglih 
živali. V preteklem desetletju je bilo odstreljeno skupno 27 damjakov. V kolikor ne pride do 
odvzema z odstrelom so iz obor pobegli osebki priljubljen plen velikih zveri. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 23: Prostorska razporeditev odvzema damjaka v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Do odvzema damjakov v preteklem 10-letnem obdobju je prišlo v 6 loviščih v LUO. Odvzemi 
damjaka so bili izvršeni v loviščih Predgrad, Vinica, Kočevje, Dolenja vas, Ortnek in Draga 
– Trava. V bližini navedenih izločitev se nahajajo tudi obore za divjad. 
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4.3.4 Gams 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 24: Prostorska razporeditev odvzema gamsa v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

V LUO je intenziteta odvzema gamsa zelo nizka. Gamsja populacija se nahaja le na 
območju kanjona reke Kolpe, v loviščih Osilnica, Banja Loka, Predgrad in Draga, kjer znaša 
intenziteta odvzema 0,17 živali na 100 ha. V ostalem predelu LUO se gamsa lovi še v 
lovišču Sodražica, kjer intenziteta odvzema znaša v povprečju 0,03 osebka na 100 ha. V 
ostalih loviščih in LPN je odvzem gamsa minimalen, manj kot 0,01 osebka na 100 ha lovne 
površine. 



Lovsko upravljavski načrt III. Kočevsko - Belokranjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje                                                    37 
 

 

 

Slika 25: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema gamsa v obdobju 2011-
2020 

Načrtovani odvzem v preteklem obdobju je bil realiziran z 81,2 %. V polovici let je bil 
načrtovani odvzem gamsa realiziran v okviru z načrti dopuščenih toleranc, v polovici pa 
realizacija ni bila dosežena. Vzrok navedenemu odstopanju je letni razpored do 20 % 
načrtovanega odvzema upravljavcem lovišč izven Kolpske doline. Ta lovišča imajo skupen 
načrt odvzema, katerega ni obvezno realizirati. Realiziran odvzem je praktično sledil načrtu 
odvzema vsa leta, razen v začetnem in končnem letu, ko je bil realizirani odvzem izraziteje 
nižji od načrtovanega. 
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
 
V preteklih desetih letih je bilo poseganje z odstrelom med gamse s ciljem ohranjanja 
številčnosti. V povprečju desetih let je bilo izločenih 49,1 % živali iz razreda mladih, 36,4 % 
iz razreda srednje starih in 14,5 % iz razreda starih gamsov. Delež moškega spola v 
odvzemu je znašal 51,5 %. Ocenjujemo, da je stanje v naravi podobno. Spolno razmerje je 
v skupinah zaradi preteklega odvzema verjetno nekoliko v korist koz.  
 

 

Slika 26: Spolna in starostna struktura odvzema gamsa v obdobju 2011-2020 
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Izgube 
 
V preteklem desetletju izgube v populaciji gamsov v Kočevsko – Belokranjskem LUO niso 
pomembneje vplivale na stanje te divjadi. Med vzroki izgub, ki znašajo le 6,0 % celotnega 
odvzema, prevladujejo predvsem neznani vzroki, sledijo jim izgube po zvereh. Izgube po 
zvereh so predvsem posledica stalne prisotnosti risov v območju. Povprečno letno sta bili v 
LUO evidentirani 2 izgubi gamsov. Od navedenega povprečja izrazito odstopa leto 2018, 
ko je prišlo do večje izgube gamsov zaradi neugodnih zimskih razmer. 

 

Slika 27: Dinamika višine in strukture izgub gamsa v obdobju 2011-2020 

 
Telesne mase 
 
Za resne analize gibanja telesnih tež je odločno premalo podatkov. Edina zakonitost je 
veliko nihanje v starostnih in spolnih kategorijah med posameznimi leti, kar je povezano s 
premajhnim številom podatkov. 
 
 
Zdravstveno stanje  
 
Zdravstveno stanje gamsov je dobro in stabilno. V populaciji ni zaznati nobenih bolezni. 
 
 
Medvrstni vplivi 
 
Gams je priljubljen plen risa. Izven ostenij v Kolpski dolini je obstoj gamsov v razmerah 
stabilne populacije risa ogrožen. Ob povečani številčnosti volka je opazno umikanje 
jelenjadi v gamsja stanišča, ob čemer postaja jelenjad konkurent, ki poslabšuje razmere 
gamsu. Gamsji mladiči predstavljajo možni plen planinskega orla.  
 
Ocena stanja populacije  

 
V LUO gamsa obravnavamo v skupini lovišč v kanjonu reke Kolpe. Manjše skupine gamsov 
so prisotne tudi na območju Kamenega zidu in skalnih osamelcev v Veliki gori, Kadic, 
Kočevskega Roga in Turjaka. Zaradi majhnega števila gamsi nimajo posebnega vpliva na 
okolje. 
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Ko govorimo o gamsji populaciji na Kočevsko – Belokranjskem LUO, lahko govorimo le o 
stabilni populaciji na območju kanjona reke Kolpe, katero štejemo tudi za najjužnejšo v 
državi. Populacija je del  skupne populacije, ki živi tudi v sosednji Hrvaški. Skupine gamsov 
na preostalem delu območja so močno podvržene vplivu risa. Načrtovani odvzem v 
preteklih letih ni negativno vplival na njihovo številčnost. Opažanja kažejo, da je populacija 
stabilna. 

4.3.5 Divji prašič 

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 28: Prostorska razporeditev odvzema divjega prašiča v Sloveniji v obdobju 
2011-2020 

 
Divji prašič je prisoten v vseh loviščih /LPN v LUO. Intenziteta odvzema divjega prašiča na 
100 ha lovne površine je v preteklem desetletnem obdobju nihala od 0,42 osebka leta 2011 
do 0,88 osebka leta 2017. Povprečni letni odvzem  je znašal 0,64 osebka, kar je za 0,11 
osebka višje kot je bilo povprečje v predhodnem desetletju. V intenziteti poseganja med 
populacijo divjega prašiča so med načrtovalskimi enotami zelo velike razlike, kar je 
predvsem odraz različnih naravnih pogojev za divjega prašiča. Največja intenziteta 
odvzema na 100 ha lovne površine v zadnjem desetletju je bila v  načrtovalski enoti Bela 
Krajina (0,88 osebkov), sledijo enota LPN (0,69 osebka), enota Kočevsko (0,64 osebka) in 
enota Zahodna Dolenjska (0,20 osebka).  
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Slika 29: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema divjega prašiča v obdobju 
2011-2020 

V primerjavi z načrtovano številčno izločitvijo se realizacija pri divjem prašiču močneje 
razlikuje v primerjavi z realizacijo pri drugih vplivnejših vrstah divjadi. Vzrok je v močnih 
medletnih nihanjih številčnosti populacije, ki se je vnaprej ne da v celoti predvideti. Nihanja 
nastajajo kot posledica izboljšanih prehranskih pogojev v letih gozdnega obroda in 
posledično povečanega prirastka v letih, ki sledijo. Odvzem, ki v posameznih letih tudi 
bistveno odstopa od načrtovanega ni posledica nepremišljenega načrtovanja, temveč 
predvsem velikih razlik v reprodukciji divjih prašičev med posameznimi leti. Načrtovani 
odvzem v desetletnem obdobju je bil realiziran 112, 5 % kar lahko štejemo kot ugodno. 
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
 
Povprečni odvzem lanščakinj in svinj 2+ v zadnjem desetletju je znašal 21,7 %, kar je z 
vidika zmanjševanja številčne rasti populacije ugodno in je za 1 % boljše od predhodnega 
10-letnega obdobja. Delež mladih ne glede na spol v odvzemu predstavlja 51,8 %. Delež 
odraslih merjascev 2+ znaša 4,8 %. Moškega spola je v odvzemu 54 %, svinj pa 46 %. 
Spolno in starostno strukturo odvzema v obdobju 2011-2020 smatramo za ugodno.  
 

 

Slika 30: Spolna in starostna struktura odvzema divjega prašiča v obdobju 2011-2020 
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Izgube 
 

 

Slika 31: Dinamika višine in strukture izgub divjega prašiča v obdobju 2011-2020 

 
V obdobju 2011-2020 znaša delež izgub v odvzemu divjega prašiča 1,4 %. Nizke izgube 
kažejo na zdravo, vitalno populacijo. V izgubah prevladuje z 41 % neznani vzrok, slede  s 
33,1 % izgube zaradi povoza na cesti in železnici, s 14,6 % drugi vzroki, z 9 % izgube zaradi 
plenilcev in z 2,2 % izgube zaradi bolezni. 
 
 
Telesne mase 
 

 

Slika 32: Dinamika povprečnih telesnih mas ozimcev (november-januar) v obdobju 
2011-2020  
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Telesne mase niso pomembne v smislu indikatorja stanja in trenda populacije. Podatki o 
telesnih masah pri ozimkah lahko služijo za napovedovanje prirastka in s tem številčnosti v 
prihodnjem letu. 
 

Medvrstni vplivi 

Divji prašič je vsejed in v odnosu do ostalih vrst divjadi glede hrane konkurenčen predvsem 

jelenjadi, jazbecu in medvedu. Zaradi značilnega življenja v tropih lahko z nemirom vpliva 

na ostale vrste divjadi, vendar ocenjujemo, da je ta vpliv glede na razmeroma majhno 

številčnost te vrste v območju zanemarljiv. Kjer so gostote divjega prašiča visoke lahko vrsta 

predstavlja lokalno pomemben plen volka. Divji prašič kot plenilec komaj poleženih 

mladičev negativno vpliva na srnjad. Raziskava, ki je potekala v okviru projekta LIFE 

Kočevsko, ni potrdila domneve, da so divji prašiči plenilci gnezd talnih gnezdilcev. 

Ocena stanja populacije  

Številčnost populacije divjega prašiča se je v zadnjih desetih letih v Kočevsko – 

Belokranjskem LUO glede na podatke odvzema v primerjavi s preteklim obdobjem 

povečala. Povečanje je opazno predvsem v loviščih ob meji z Republiko Hrvaško. To velja 

zlasti za LPN Medved in lovišča v Beli Krajini. Intenziteta odvzema, iz katere lahko sklepamo 

na gostoto populacije, je v območju zelo različna. 

Ocenjujemo, da je sedanja številčnost divjih prašičev glede na trenutne naravne možnosti 
na zgornji meji dopustnega. To velja za povprečje LUO, v nekaterih predelih pa je zaradi 
škod v kmetijstvu presegla sprejemljivo višino. V naslednjem desetletju bo treba številčnost 
te vrste ohranjati na višini, katera ne bo povzročala večjih škod v kmetijstvu. Na zmanjšanje 
številčnosti divjega prašiča v posameznih loviščih ob meji z Republiko Hrvaško že vpliva 
postavitev zaščitnih tehničnih ograj (ograjen večji del meje lovišča Banja Loka, Predgrad in 
LPN Snežnik Kočevska Reka). Populacija divjega prašiča v območju je vitalna, ugotovljene 
izgube so majhne. Ob meji z Republiko Hrvaško se letno opažajo posamezni križanci z 
domačim prašičem. 
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4.3.6 Evrazijski šakal 

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 33: Prostorska razporeditev odvzema šakala v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Evrazijski šakal je vrsta, ki se je v zadnjem desetletnem obdobju številčneje razširila 
predvsem na območju Bele Krajine in Grosuplja. Vrsta je sicer prisotna na vsem območju,  
legla pa so zaenkrat evidentirana  le na navedenih območjih. 
V letu 2020 se je v Republiki Sloveniji pričelo načrtovano upravljanje s šakalom. V Kočevsko  
- Belokranjskem LUO je bil v letu 2020 realiziran odvzem 10 šakalov. Pred tem se je 
evidentiral odvzem povoza šakala v letu 2016. Ves odvzem je bil opravljen na območju 
lovišč enote Bela Krajina in enote Zahodna Dolenjska. 
 
Izgube 
 
Izgube predstavljajo 27 % evidentiranega odvzema v preteklem obdobju. Vse izgube 
predstavlja povoz šakala na cesti. 
 
Medvrstni vplivi 
 
Šakal ima po opažanjih upravljavcev lovišč vpliv na populacijo male divjadi in srne. Vplivov 
vrste na male zveri in malo poljsko divjad zaradi kratke prisotnosti vrste v območju še ne 
poznamo. Na  območjih evidentiranih legel se opaža zmanjšano število srninih mladičev in 
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težave pri realizaciji načrtovanega odvzema te kategorije pri navadni srni. Na območju 
stalne prisotnosti volčjih tropov je redek, kar kaže na konkurenco večjega sorodnika. 

Ocena stanja populacije  

Skladno z ugotovitvami projekta CRP »Prostorska razporeditev, številčnost, ocena 
populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste Zlati šakal (Canis aureus L.) v 
Sloveniji« (Potočnik in sod., 2018; dalje CRP) velja na ravni Slovenije ocena, da je    
populacija šakala v ugodnem stanju, vitalna in sposobna dolgoročnega obstoja ter 
ekspanzije predvsem v njej najbolj primernem življenjskem prostoru, tj. v agrarni krajini in 
krajini z intenzivnejšim vplivom človeka.  
 
Vrsta se je v Sloveniji v zadnjih 20 letih prostorsko in številčno hitro širila. Danes je šakal 
prisoten v večjem delu Slovenije (v vseh LUO). V letu 2018 je ocenjena številčnost vrste v 
Sloveniji, upoštevaje tako teritorialne osebke kot dispergerje, znašala okrog 900 do 1.300 
osebkov. Do leta 2021 se je po podatkih monitoringa številčnost vrste v Sloveniji še 
povečala (Potočnik, 2021). 
 
Številčnost populacije šakala v območju ima trend naraščanja. Številčnejša je na področju 
nižinskega dela lovišč v Beli krajini in Grosuplja, kjer se pojavljajo tudi evidentirana legla 
šakala. V preostalem delu območja se pojavljajo posamezni dispergerji. Bolezni pri šakalu 
ni opažene, zabeleženih je nekaj škodnih primerov na drobnici. 
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4.3.7 Lisica 

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 34: Prostorska razporeditev odvzema lisice v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

 
V Kočevsko – Belokranjskem LUO je intenziteta odvzema lisic na 100 ha lovne površine 
nihala od 0,26 osebka leta 2011 do 0,49 osebka leta 2019. Povprečni letni odvzem v 
desetletnem obdobju je znašal 0,36 osebka. Največja intenziteta odvzema na 100 ha lovne 
površine je bila v povprečju v zadnjem desetletju v enoti Zahodna Dolenjska (0,62 osebkov), 
slede enota Kočevsko (0,42 osebka), Bela Krajina (0,38 osebka) in enota LPN Kočevsko 
(0,20 osebka). 
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Slika 35: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema lisice v obdobju 2011-2020 

Načrtovan odvzem v preteklem obdobju je bil v vseh letih z izjemo leta 2011, tako po višini 
kot po spolni strukturi realiziran v okviru toleranc, ki so jih načrti dopuščali. Povprečna 
realizacija  načrtovanega odvzema v 10-letnem obdobju je znašala 96,2 %. Realiziran 
odvzem je načrtu odvzema z manjšimi odstopanji sledil skozi celotno obdobje. Iz 
navedenega se da sklepati, da je številčnost lisic v LUO v preteklem desetletju blago 
naraščala. 
 
Izgube 
 

 

Slika 36: Dinamika višine in strukture izgub lisice v obdobju 2011-2020 

Povprečno je znašal delež izgub lisice v 10-letnem obdobju 11,2 % realiziranega odvzema. 
Delež izgub je nihal od najvišjega 14,4 % v letu 2011, do najnižjega 7,9 % v letu 2020. 
Nenaravne izgube predstavljajo 80,2 % vseh izgub. Med izgubami prevladuje s 76,2 % 
povoz, slede z 10,1 % izgube zaradi bolezni in garij, izgube neznanega vzroka z 9,5 %, z 
2,7 % slede izgube zaradi pokosa in z 1,3 % izgube zaradi psov in plenilcev. Vse vrste 
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izgub, z izjemo izgub zaradi garij, ki so periodične, se pojavljajo konstantno v vsem 
desetletju 
 
Zdravstveno stanje  
 
Zdravstveno stanje lisice je ugodno. V desetletnem obdobju ni bilo ugotovljene nobenega 
primera stekline. V letih 2011, 2012, 2016 in 2019 so se pojavile garje. V letih z izbruhom 
garij so predstavljale ugotovljene izgube zaradi garij 2 - 3 % skupnega odvzema lisice, 
vendar smatramo, da ima navedena bolezen pomemben vpliv na populacijsko dinamiko 
vrste. 
 
Medvrstni vplivi 
 
Lisica ima vpliv na srnjad, malo poljsko divjad in na gozdne kure. Za ohranjanje navedenih 
živalskih vrst je potrebno zadrževati populacijo lisice na številčno nizki ravni. V primeru 
nizke številčnosti srnjadi predstavlja lisica enega od pomembnih prehranskih virov risa. 

Ocena stanja populacije  

Populacija lisic v območju je vitalna. Številčno je v značilnih dolgoletnih cikličnih nihanjih, v 
zadnjih letih je v rahlem naraščanju. Ocenjujemo, da je številčnost lisice v bolj gozdnatih 
območjih nižja, v manj gozdnatih nižinskih območjih pa višja. Znaten vpliv na številčnost 
lisice imajo gozdni obrodi in posledično obilje prehrane ter garje, ki omejujejo populacijsko 
rast. 
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4.3.8 Jazbec 

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 37: Prostorska razporeditev odvzema jazbeca v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

V LUO je intenziteta odvzema jazbeca na 100 ha lovne površine nihala od 0,05 osebka leta 
2011 do 0,11 osebka leta 2017, povprečno 0,07 osebka. Največja intenziteta odvzema na 
100 ha lovne površine je bila v povprečju v zadnjem desetletju v enoti Bela Krajina (0,11 
osebka), slede enota Kočevsko (0,09 osebka), enota Zahodna Dolenjska (0,08 osebka) in 
enota LPN Kočevsko (0,03 osebka). 
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Slika 38: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema jazbeca v obdobju 2011-
2020 

Načrtovan odvzem v preteklem obdobju je bil v vseh letih po višini kot po spolni strukturi 
realiziran v okviru toleranc, ki so jih načrti dopuščali. Povprečna realizacija  načrtovanega 
odvzema v 10-letnem obdobju je znašala 96,1 %. Načrtovani odvzem se je tekom 
desetletnega obdobja stalno povečeval in dosegel največjo višino na koncu obdobja. 
Realiziran odvzem je povečanemu načrtu odvzema sledil z manjšimi odstopanji skozi 
celotno obdobje. Iz navedenega sklepamo, da se je številčnost jazbeca LUO v preteklem 
desetletju povečala. 
 
Izgube 
 

 

Slika 39: Dinamika višine in strukture izgub jazbeca v obdobju 2011-2020 

V odvzemu so v zadnjem 10-letnem obdobju izgube predstavljale kar 27,3 % vsega 
odvzema. Po vzrokih s 96,8 % deležem izrazito prevladuje promet, sledi z 1,5 % neznani 
vzrok ter s pod 1 % ostali vzroki. 
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Zdravstveno stanje  
 
Zdravstveno stanje je zadovoljivo, saj v LUO pri jazbecu ni zaznati kakršnihkoli bolezni. 
 
Medvrstni vplivi 
 
Jazbec ima vpliv na plenjenje gnezd gozdnih in poljskih kur in je plen volku in risu. 
 
Ocena stanja populacije  

Jazbec je vrsta, ki poseljuje celotno območje. Vse pogosteje se pojavlja tudi v urbaniziranih 
predelih. Prisoten je v vseh loviščih Kočevsko – Belokranjskega LUO, predvsem v 
gozdnatih predelih, ki mozaično prehajajo v kmetijsko krajino. Ocenjujemo, da je populacija 
jazbeca v LUO vitalna, s trendom rasti. V celoti ima dobre pogoje za razvoj. Lokalno lahko 
povzroča škode v kmetijstvu in na nelovnih površinah. 
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4.3.9 Kuna zlatica 

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 40: Prostorska razporeditev odvzema kune zlatice v Sloveniji v obdobju 2011-
2020 

Kuna zlatica se pojavlja povsod v območju. Za razliko od kune belice je redkejša in prisotna 
v bolj gozdnatih predelih. Ne opaža se v bližini naselij, prav tako ni evidentiranih izgub kune 
zlatice. 
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Slika 41: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema kune zlatice v obdobju 
2011-2020 

Načrtovani odvzem kune zlatice se je drugem delu 10-letnega obdobja povečal  za 50 %, 
vendar se je realizacija odvzema poslabšala in kaže na morebitni trend upadanja 
številčnosti vrste. 
 
Izgube 
 
V preteklem desetletnem obdobju v območju ni bilo evidentiranih izgub kune zlatice. 
 
Zdravstveno stanje  
 
Ocenjujemo, da je zdravstveno stanje vrste ugodno. Izgub se ne beleži. 
 
Medvrstni vplivi 
 
Kuna zlatica ima vpliv na plenjenje gnezd gozdnih in poljskih kur, pleni malo poljsko divjad 
in je plenska vrsta kozače in velike uharice. Zaradi manjše številčnosti je njen vpliv na ostale 
vrste manjši.  

Ocena stanja populacije  

Kuna zlatica je vrsta, ki poseljuje celotno območje. Prisotna je v vseh loviščih Kočevsko - 
Belokranjskega LUO, predvsem v gozdnatih predelih. Ocenjujemo, da je populacija kune 
zlatice v LUO vitalna, s trendom ohranjanja številčnosti. V ohranjenih gozdovih ima dobre 
pogoje za obstoj. 
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4.3.10 Kuna belica 

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 42: Prostorska razporeditev odvzema kune belice v Sloveniji v obdobju 2011-
2020 

V Kočevsko – Belokranjskem LUO je intenziteta odvzema kune belice na 100 ha lovne 
površine nihala od 0,02 osebka leta 2011 do 0,04 osebka leta 2017, povprečno 0,025 
osebka. Največja intenziteta odvzema na 100 ha lovne površine je bila v povprečju v 
zadnjem desetletju v enoti Bela Krajina (0,04 osebka), slede enota Zahodna Dolenjska 
(0,03 osebka), enota Kočevsko (0,02 osebka) in enota LPN Kočevsko (0,01 osebka). 
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Slika 43: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema kune belice v obdobju 
2011-2020 

Načrtovan odvzem v preteklem obdobju je bil v vseh letih po višini kot po spolni strukturi 
realiziran v okviru toleranc, ki so jih načrti dopuščali. Povprečna realizacija  načrtovanega 
odvzema v 10-letnem obdobju je znašala 78,9 %. Načrtovani odvzem se je tekom 
desetletnega obdobja povečeval in dosegel največjo višino na koncu obdobja. Realiziran 
odvzem je povečanemu načrtu odvzema sledil do leta 2017, po tem letu pa za njim letno 
zaostaja od 31 do 55 %. Iz navedenega se da sklepati, lov kune belice za upravljavce lovišč 
ni zanimiv, saj ocenjujemo da se njena številčnost v območju ni znižala. 
  
Izgube 
 

 

Slika 44: Dinamika višine in strukture izgub kune belice v obdobju 2011-2020 

V odvzemu je v zadnjih desetih letih velik delež izgub, ki predstavljajo 52,3 % vsega 
odvzema. Po vzrokih izrazito prevladuje promet s 93,9 %, sledi z 3,1 % neznani vzrok ter z 
pod 1 % ostali vzroki. 
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Zdravstveno stanje  
 
Zdravstveno stanje je zadovoljivo, saj v LUO pri kuni belici v preteklem obdobju ni bilo 
zaznati večjih izgub zaradi bolezni. 
 
Medvrstni vplivi 
 
Kuna belica ima vpliv na plenjenje gnezd gozdnih in poljskih kur, pleni malo poljsko divjad 
in predstavlja plen kozače in velike uharice. 

Ocena stanja populacije  

Kuna belica je vrsta, ki poseljuje celotno območje. Vse pogosteje se pojavlja tudi v 
urbaniziranih predelih. Prisotna je v vseh loviščih LUO, predvsem v gozdnatih predelih, ki 
mozaično prehajajo v kmetijsko krajino. Ocenjujemo, da je populacija kune belice v LUO 
vitalna, s trendom rasti. V celoti ima dobre pogoje za razvoj. Lokalno lahko povzroča škode 
v kmetijstvu in na nelovnih površinah. 
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4.3.11 Poljski zajec 

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

 
V Kočevsko – Belokranjskem LUO je intenziteta odvzema poljskega zajca na 100 ha lovne 
površine padala od leta 2011, ko je bilo odvzetih 0,05 živali do leta 2018 ko je bilo odvzetih 
še 0,03 živali. Po letu 2018 se je padanje odvzema ustavilo. Povprečno je bilo v zadnjem 
desetletju odvzetih 0,04 osebka na 100 ha lovne površine. Največja intenziteta odvzema na 
100 ha lovne površine je bila v povprečju v zadnjem desetletju v enoti Bela Krajina (0,06 
osebkov), sledijo pa enota Kočevsko (0,05 osebka) in enota Zahodna Dolenjska (0,05 
osebka) ter enota LPN Kočevske (0,01 osebka). 
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Slika 46: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema poljskega zajca v obdobju 
2011-2020 

Realizacija načrta odvzema je v celotnem obdobju zaostajala za načrtom. Zaradi 
nedoseganja se je načrt odvzema zmanjševal do leta 2017, od tedaj pa do leta 2020 se je 
načrtovala za LUO minimalna višina odvzema 100 živali.   
 
 
Izgube 
 

 

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

Po evidencah pri poljskem zajcu znašajo izgube povprečno 38,9 %. V prvi polovici obdobja 
se je delež izgub manjšal in v letu 2014 z 24,1 % dosegel najnižji delež, nato se je delež 
izgub povečeval in dosegel v letu 2019 kar 53,2 %.  Po vzrokih izgub je na prvem mestu 
promet (96 % izgub), sledi neznani vzrok (1,2 %), plenilci (1,2 %), kosilnica (0,9 %) in 
klateški psi (0,6 %). 
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Medvrstni vplivi 
 

Na številčnost populacije poljskega zajca imajo negativen vpliv male zveri in ujede. Posebej 

opazen je vpliv na zmanjšanje številčnosti poljskega zajca ima povečanje številčnosti lisice.  

 
Ocena stanja populacije  

Poljski zajec se nahaja na celotnem LUO. Populacija poljskega zajca je maloštevilna, 
vendar vitalna in stabilna; niha predvsem v odvisnosti od številčnosti lisice. Populacija je 
številčnejša v kmetijski krajini, pojavlja pa se tudi povsod v gozdu. V več loviščih se izvaja 
monitoring poljskega zajca. Številčnost se po ocenah v večini lovišč v zadnjih letih ni 
spremenila. Na območju enote Bela Krajina, kjer je številčnost poljskega zajca najvišja v 
območju, se poljskega zajca tudi vzreja in dodaja v prosto naravo. Z lovom in vlaganji se na 
številčnost populacije bistveno ne vpliva.  
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4.3.12 Pižmovka 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Pižmovka je vrsta , ki je v območju prisotna le še na območju Grosupeljske kotline in porečja 
Krke. Vrsta ima trend upadanja in je že zelo redka. 
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Slika 49: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema pižmovke v obdobju 2011-
2020 

 
V preteklem desetletnem obdobju se je načrtoval minimalen odvzem 3 pižmovk. Evidentiran 
odvzem je bil zabeležen le na začetku obdobja v lovišču Krka in nato še izguba v letu 2016 
v lovišču Taborska jama. Načrtovani odvzem v pižmovke v obdobju 2011-2020 je bil tako  
v območju realiziran le 10 %, kar kaže na postopno izginjanje vrste. 
 
 
Izgube 
 

 

Slika 50: Dinamika višine in strukture izgub pižmovke v obdobju 2011-2020 

V desetletnem obdobju je bila evidentirana 1 izguba pižmovke. Vzrok izgube je bil povoz.  
 
Medvrstni vplivi 
 
Pižmovka je obvodni sesalec, katerega biotopi so vodna telesa z obrežji. Opaženo 
zmanjševanje vrste se sovpada s pojavom novih vrst: bobra in nutrije, ki naseljujeta isti 
življenjski prostor. Ker v obdobju 2011-2020 ni bilo ugotovljenih pomembnejših izgub 
pižmovk smatramo, da je eden od možnih vzrokov za izginjanje vrste pojav bobra in nutrije. 

Ocena stanja populacije  

Populacijski trend pižmovke je upadanje številčnosti. Vrsta ni avtohtona, zato ukrepi za 
izboljšanje razmer ali pomoč vrsti niso predvideni. Ocenjujemo, da bo glede na minimalno 
številčnost vrsta postopoma iz okolja izginila. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

0

0

1

1

1

1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

D
e

le
ž 

(%
)

Št
e

vi
lo

Leto
cesta delež izgub v odvzemu



Lovsko upravljavski načrt III. Kočevsko - Belokranjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje                                                    61 
 

 

4.3.13 Nutrija 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

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

V Kočevsko – Belokranjskem LUO so bile v preteklem 10-letnem obdobju evidentirane 
izločitve nutrije v loviščih Ribnica in Grosuplje. V primeru lovišča Ribnica je šlo v letu 2017 
za uplenitev dispergiranega osebka in od tedaj dalje se nutrija ni več opažala. V primeru 
odvzema v lovišču Grosuplje gre za širjenje populacije na robu Ljubljanskega barja. Prvič 
je bil evidentiran povoz nutrije letu 2019, nato še dva odstrela v letu 2020.  
  
Izgube 
 
V letu 2019 je bil zabeležen povoz nutrije. Drugih vrst izgub ni bilo ugotovljenih. 
 
Medvrstni vplivi 
 
Ocenjujemo, da ima vrsta vpliv na obvodne in vodne biotope in vrste, ki jih poseljujejo. 
Naravnih sovražnikov nima, zato z naraščajočo številčnostjo konkurenčno vpliva na ostale 
vrste.    
 
 
 



Lovsko upravljavski načrt III. Kočevsko - Belokranjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje                                                    62 
 

   
 
Ocena stanja populacije  

Ocenjujemo, da ima vrsta v območju, kot drugod v Sloveniji trend rasti in je v fazi širjenja. 
Populacija je vitalna, naravnih izgub se ne beleži. Vrsta je in bo omejena na območja vodnih 
in obvodnih biotopov, katerih v Kočevsko – Belokranjskem LUO ni veliko.
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4.3.14 Fazan 

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 52: Prostorska razporeditev odvzema fazana v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

 
Fazan je vrsta, ki ima dobre naravne pogoje v LUO na obrobju ljubljanskega barja, v 
grosupeljski kotlini in v nižinskem delu Bele Krajine, zato ga obravnavamo le v ekoloških 
enotah Bela Krajina (lovišča Suhor, Gradac in Metlika) in Zahodna Dolenjska (lovišče 
Grosuplje). V povprečju, je bilo v zadnjem desetletju na območju navedenih 4 lovišč 
odvzetih 1,19 osebka fazana na 100 ha lovne površine. 
 
Načrt odvzema fazana je odvisen od načrtovanega vlaganja te vrste v okolje. V drugi 
polovici desetletja se je povečalo vlaganje, posledično tudi načrt odvzema in realiziran 
odvzem. Višji načrt in realizacija ne odražata povečanja številčnosti populacije fazana. 
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Slika 53: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema fazana v obdobju 2011-
2020 

 
 
Izgube 
 

 

Slika 54: Dinamika višine in strukture izgub fazana v obdobju 2011-2020 

Povprečni delež izgub je pri fazanu skoraj zanemarljiv, saj znaša le 0,2 %, pri čemer se kot 
vzrok pojavljajo plenilci s 50,0 % in povoz na cestah s 50,0 %. 
 
Medvrstni vplivi 
 
Na številčnost populacije fazana imajo negativen vpliv predvsem male zveri in ujede. 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Št
e

vi
lo

Leto

realiziran odvzem načrt odvzema

0

10

20

30

40

50

60

0

1

1

2

2

3

3

4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

D
e

le
ž 

(%
)

Št
e

vi
lo

Leto
cesta plenilci delež izgub v odvzemu



Lovsko upravljavski načrt III. Kočevsko - Belokranjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje                                                    65 
 

 
Ocena stanja populacije  

O populaciji fazana v LUO skoraj ne moremo govoriti, saj fazan brez pomoči človeka nima 
perspektive. Številčno stanje je ozko povezano z letnimi vlaganji, intenzivnim odstrelom 
malih zveri ter vzdrževanjem remiz in življenjskim razmer za fazana. Naravni fazan je v 
okolju zelo redek. 
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4.3.15 Raca mlakarica 

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 55: Prostorska razporeditev odvzema race mlakarice v Sloveniji v obdobju 2011-
2020 

 
Raca mlakarica se pojavlja na celotnem LUO. Njena prisotnost je povezana z življenjskim 
prostorom - vodo, zato so življenjski pogoji za race v območju zelo različni. Na to kažejo 
tudi podatki o odvzemu za preteklo desetletje. Višji odvzem vršijo upravljavci lovišč, kjer se 
nahajajo večji vodotoki ali stoječe vode. Najvišji odvzem race mlakarice v območju se izvaja 
v EE Zahodna Dolenjska z 0,15 ptice na 100 ha lovne površine, slede jim lovišča v Beli 
Krajini  z 0,05 ptice in lovišča Kočevske z 0,03 ptice na 100 ha lovne površine. V povprečju, 
je bilo v zadnjem desetletju v LUO odvzetih 0,05 osebka race mlakarice na 100 ha lovne 
površine. 
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Slika 56: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema race mlakarice v obdobju 
2011-2020 

Načrtovan odvzem je bil v preteklem obdobju realiziran v okviru toleranc, ki so jih načrti 
dopuščali. Realiziran odvzem ni nikoli dosegel ali presegel načrta. Po letu 2014 je začela 
realizacija odvzema hitreje upadati. Uspešnost realizacije odvzema je pogosto povezana s 
pojavom ptičje gripe in s tem zmanjšanim zanimanjem za lov race mlakarice. 
 
Izgube 
 

 

Slika 57: Dinamika višine in strukture izgub race mlakarice v obdobju 2011-2020 

Evidentirane izgube so zanemarljive (0,2 %). Vzrok vseh izgub je bil neznan. 
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Medvrstni vplivi 
 
Raca mlakarica nobeni vrsti divjadi v LUO ne predstavlja neposredne konkurence za hrano 

in prostor. Predstavlja pa plen v območju prisotnosti zverem in ujedam. 

Ocena stanja populacije  

Ocenjujemo, da je stanje populacije race mlakarice v območju dobro in stabilno. Letna 
nihanja številčnosti in odvzema so normalna, odvisna od mnogih vzrokov. Med njimi so 
pomembnejši: zimske vremenske razmere, otežen lov ob meji s Hrvaško in pojavljanje ptičje 
gripe. Raca mlakarica se pojavlja in gnezdi na vseh kraških vodotokih in večjih stoječih 
vodah v območju. V zimskem času se raca mlakarica premakne na večje vode, ki ne 
zamrznejo ter na njih preživi neugodne zimske razmere. Populacija race mlakarice je 
vitalna, izgub zaradi bolezni ni bilo zabeleženih.   
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4.3.16 Sraka 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 58: Prostorska razporeditev odvzema srake v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

 
Sraka se pojavlja v vseh loviščih in LPN LUO. Številčnejša je v nižinskih loviščih enot Bela 
Krajina in Zahodne Dolenjske ter povsod drugje v območju ob vodotokih in vodnih telesih v 
kmetijski krajini.  V povprečju, je bilo v zadnjem desetletju v LUO odvzetih 0,03 osebka srak 
na 100 ha lovne površine. Najvišji je bil odvzem v enoti Zahodna Dolenjska z 0,09 srak na 
100 ha lovne površine, slede lovišča Kočevske in Bele krajine z 0,03 in LPN z odvzemom 
pod 0,01 srak na 100 ha lovne površine.  
 
Načrtovan odvzem je bil v preteklem obdobju realiziran v okviru toleranc, ki so jih načrti 
dopuščali. Realiziran odvzem ni nikoli dosegel ali presegel načrta, ki se je tekom 10-letnega 
obdobja znižal za 35 %, iz 125 na 81 ptic. 
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Slika 59: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema srake v obdobju 2011-
2020 

Izgube 
 

 

Slika 60: Dinamika višine in strukture izgub srake v obdobju 2011-2020 

Evidentirane izgube so zanemarljive (0,5 %). Vzroka izgub sta cesta in neznani vzrok. 
 
Medvrstni vplivi 
 
Vrsta nima izrazitega plenilca, ki bi uravnaval njeno številčnost. V pogojih večje številčnosti 

lahko s plenjenjem gnezd negativno vpliva na populacije manjših ptic pevk. Nima 

posebnega naravnega regulatorja, še najbolj lahko njeno številčnost regulira kragulj. 
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Ocena stanja populacije  

Ocenjujemo, da je populacija srake stabilna. Izrazitih trendov rasti ali padanja številčnosti 
ni zaznati. Vrsta se je zelo dobro prilagodila na človekovo prisotnost in urbanizacijo. Vrsta 
ni problematična, ne povzroča večje škode na človekovem premoženju, je vitalna, dovolj 
številna in nima pomembnejših naravnih regulatorjev. Zaradi zagotavljanja trajne rabe in 
morebitnega preprečevanja pojavljanja škod je potrebno načrtovanje odvzema. 
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4.3.17 Šoja 

.Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 61: Prostorska razporeditev odvzema šoje v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Vrsta je prisotna v gozdnem prostoru, v vseh lovišči območja. V zadnjem desetletju je bilo 
povprečno letno odvzetih 0,06 šoj na 100 ha lovne površine. 
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Slika 62: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema šoje v obdobju 2011-2020 

Načrtovani odvzem je bil v preteklem obdobju realiziran v okviru toleranc, ki so jih načrti 
dopuščali. Realiziran odvzem ni nikoli dosegel ali presegel načrta. Načrtovani odvzem šoje 
se je v preteklem 10-letnem obdobju zaradi nerealizacije postopoma zmanjšal za 35 % 
glede na leto 2011. 
 
Izgube 
 
V LUO nimamo evidentiranih izgub šoje za preteklo 10-letno obdobje. 
 
Medvrstni vplivi 
 
Vrsta nima izrazitega plenilca, ki bi uravnaval njeno številčnost. Še najbolj lahko na njeno 

številčnost vplivajo ujede in sove. 

Ocena stanja populacije  

Ocenjujemo, da je populacija šoje stabilna. Izrazitih trendov rasti ali padanja številčnosti ni 
zaznati. Od vrst vranov, ki so divjad, živi šoja najbližje gozdu in gozdnem robu. Ker vrsta ni 
problematična, ne povzroča večje škode na človekovem premoženju, je vitalna in dovolj 
številna, je načrtovanje odvzema smiselno zaradi zagotavljanja trajne rabe in preprečevanja 
morebitnega pojavljanja škod. 
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4.3.18 Siva vrana 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 63: Prostorska razporeditev odvzema sive vrane v Sloveniji v obdobju 2011-
2020 

 
Siva vrana se pojavlja v vseh loviščih in LPN v območju. V povprečju je bilo letno v zadnjem 
desetletju v LUO odvzetih 0,08 osebka sive vrane na 100 ha lovne površine. Največja letna 
intenziteta odvzema na 100 ha lovne površine je bila v povprečju v zadnjem desetletju v 
ekološki enoti Zahodna Dolenjska (0,25 osebka / 100 ha), sledijo pa ekološka enota Bela 
Krajina (0,08 osebka / 100 ha), ekološka enota Kočevsko (0,06 osebka / 100 ha) in LPN z 
0,01  osebka na 100 ha lovne površine. 
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Slika 64: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema sive vrane v obdobju 
2011-2020 

Načrtovani odvzem sive vrane se je v preteklem desetletnem obdobju nenehno povečeval. 
Realizacija odvzema je bila do leta 2013 pod dovoljenimi odstopanji, po letu 2014 pa se je 
nato izboljšala in bila nato do konca obdobja v okvirih dovoljenih odstopanj. Višja od načrta 
je bila realizacija le v letu 2017,  v ostalih letih pa pod načrtom. Iz navedenega se da sklepati, 
da se je številčnost sive vrane v LUO v preteklem desetletju povečevala, povečani 
številčnosti pa je sledilo povečevanje načrta odvzema in realizacija odvzema. 
 
 
Izgube 

 

Slika 65: Dinamika višine in strukture izgub sive vrane v obdobju 2011-2020 

Evidentirane izgube so zanemarljive (0,4 %). Najpogostejši vzrok izgub so povozi na cesti 
(67 %), temu sledi neznan vzrok (33 %). Ostalih vzrokov izgub ni zabeleženih. 
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Medvrstni vplivi 
 
Vrsta nima izrazitega naravnega sovražnika, ki bi uravnaval njeno številčnost. Njen naravni 
plenilec kragulj je redek. Siva vrana ima ob večji številčnosti lahko negativen vpliv na 
nekatere manjše vrste ptic in njihovo prisotnost v prostoru. 

Ocena stanja populacije  

Populacija sive vrane je stabilna in vitalna, z zmerno rastjo številčnosti. Rast populacije je 
v večji meri posledica oteženih razmer za lov v primestnem in delno urbaniziranem 
območju, kjer je ta vrsta najbolj zastopana. V območju se sive vrane pogosteje pojavljajo 
na pašnikih, v okolici odlagališč odpadkov in kmetijskih površinah na obrobju mest. 
Populacija sive vrane z naraščanjem postaja z okoljem neusklajena, saj vse pogosteje 
povzroča škode na kmetijskih kulturah (žita, koruza, vrtnine) in kmetijskih pridelkih (bale 
travne silaže, silosi,..).
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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 

Preglednica 6: Realizacija odvzema divjadi v obdobju 2011-2020 

VRSTA 
A 

Načrt 
B 

Realizacija 
Indeks  
(B/A) 

SRNA 26303 25666 97,6 
NAVADNI JELEN 23695 21317 90,0 
DAMJAK / 27 / 
GAMS 409 332 81,2 
MUFLON    
DIVJI PRAŠIČ 11510 12946 112,5 
ŠAKAL 8* 11* / 
LISICA 7519 7235 96,2 
JAZBEC 1535 1472 96,1 
KUNA ZLATICA 125 37 29,6 
KUNA BELICA 635 501 78,9 
PIŽMOVKA / 3 / 
POLJSKI ZAJEC 1114 826 74,1 
NUTRIJA / 4 / 
NAVADNI POLH / 423657  
RAKUNASTI PES    
FAZAN 2580 1974 76,5 
POLJSKA JEREBICA    
RACA MLAKARICA 1441 1002 69,5 
SRAKA 992 634 63,9 
ŠOJA 2240 1298 57,9 
SIVA VRANA 2020 1616 80,0 

Srnjad: 

Skupno število odvzema srnjadi v loviščih LUO se je v preteklem desetletju gibalo med 
2.753 v letu 2011 in 2.440 osebkov v letu 2018. Načrtovani odvzem se je postopno zniževal 
tekom celotnega 10-letnega obdobja in je v letu 2020 znašal še 86 % izhodiščnega načrta 
iz leta 2011. Realizacija načrta v posameznih letih se je gibala od 94,9 % do 101,1 % 
načrtovanega števila odvzema. Najnižja stopnja realizacije je bila dosežena leta 2011, 
najvišja pa leta 2014. Z nižanjem odvzema, se je sorazmerno zniževal tudi delež izgub, ki 
predstavljajo 17,1 % skupnega odvzema. Menimo, da je bil v preteklem desetletju 
načrtovani odvzem srnjadi primeren. Z adaptivnim načrtovanjem se je upošteval vpliv velikih 
zveri, zmanjševal delež mladičev v skupnem odvzemu ter usklajeno s predlogi upravljavcev 
prilagajal skupni odvzem razmeram v populaciji. 

Jelenjad: 

Skupno število odvzema jelenjadi v se je v preteklem desetletju gibalo med 1.840 v letu 
2011 in 2.680 osebkov v letu 2017. Povprečna realizacija načrta odvzema jelenjadi v 
obdobju 2011 - 2020 je znašala 90 %. Realizacija načrta v posameznih letih se je gibala od 
81,3 % do 98,8 % načrtovanega števila odvzema. Načrtovani odvzem se je v prvem 
petletnem obdobju zviševal postopno. V drugem petletnem obdobju je sledil močnejši dvig 
načrtovanega odvzema in močnejše zniževanje številčnosti jelenjadi. Povečani odvzem je 
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bil usmerjen v enoto Osrednja Kočevska, kjer je jelenjadi največ. Najnižja stopnja realizacije 
je bila dosežena leta 2018, najvišja pa leta 2011. S povečevanjem odvzema, narašča tudi 
delež izgub, ki predstavljajo 18,8 % skupnega odvzema jelenjadi. V letih 2018 in 2019 je bil 
zaradi nižje realizacije v LPN Medved in LPN Snežnik Kočevska Reka odvzem jelenjadi 
pod dopustnimi tolerancami. Slabša realizacija načrtovanega odvzema v zadnjih letih zato 
otežuje doseganje zastavljenih ciljev. Menimo, da je bil v preteklem desetletju načrtovani 
odvzem jelenjadi primeren. Problem je razmeroma nizka realizacija, praviloma na spodnji 
meji, oziroma pod spodnjo mejo dopustne tolerance.  

Damjak: 

Izločitev damjaka je vezana izključno na živali pobegle iz obor. V območju ni prostoživečih 
osebkov damjaka in z vrsto v LUO načrtno ne upravljamo. 

Gams: 

Realizacija načrtovanega odvzema v 10-letnem obdobju je bila 81,2 %. Pretežni del 
populacije in odvzema je lociran na območju kanjona Reke Kolpe. Na preostalem delu 
območja so prisotni le posamezni osebki in manjše skupine gamsov. Ugotovljene izgube so 
pri gamsu minimalne. Slabša realizacija odvzema v letu 2020 je posledica izpada lovnega 
turizma zaradi COVID 19 v lovišču Osilnica, katero upravlja s polovico populacije gamsa.  
Menimo, da je bil v preteklem desetletju načrtovani odvzem gamsa primeren. 

Divji prašič: 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je v desetletju znašala 112,5 % in kaže, da je 
bila načrtovana višina odvzema ustrezna. Medletne razlike pri realizaciji so bile visoke (61,3 
% (2018) - 179,6 % (2012)), kar priča o težavnosti načrtovanja glede na nihajoči prirastek 
vrste. Skupni delež rodne populacije v odvzemu v odvzemu je bil z 21,7 % v okviru 
načrtovanega. Ugotovljene zgube so bile minimalne. Ocenjujemo, da se je s poenostavitvijo 
načrtovane strukture (doseganje deleža rodne populacije) izboljšala realizacija odvzema in 
zmanjšale škode v kmetijstvu. Zaznan je vpliv zaščitnih ograj ob reki Kolpi na upad 
številčnost in odvzema v loviščih Osilnica, Banja Loka, Predgrad in LPN Snežnik Kočevska 
Reka. 

Šakal: 

V letu 2020 je bil načrt odvzema za LUO 6 šakalov. Ocenjujemo, da je številčnost šakala v 
porastu, vendar večjega prostorskega širjenja zaradi manj ugodnih življenjskih pogojev 
(stalna prisotnost volčjih tropov in velika gozdnatost) ne pričakujemo. 

Lisica: 

Povprečno letno je bil v območju realiziran odvzem 724 lisic na leto, kar je 31 osebkov manj 
kot v obdobju 2001-2010. V preteklem desetletju je bilo zaznati rahlo naraščanje odvzema 
lisic. Povprečna stopnja realizacije v preteklem desetletju je znašala 96,2 %. Povprečni 
delež izgub v odvzemu je znašal 11,2 %. Ocenjujemo, da je stanje populacije lisice ugodno 
in, da so bili načrtovani ukrepi ustrezni. Skupni odvzem lisice je bil višji v loviščih z 
intenzivnejšim upravljanjem z malo poljsko divjadjo (Grosuplje, Krka, Velike Lašče), 
prenizek pa v LPN Snežnik Kočevska Reka (gozdne kure). 

Jazbec: 

Povprečno letno je bil v območju realiziran odvzem 148 jazbecev. Odvzem jazbecev kaže 
izrazit trend rasti iz 93 osebkov leta 2011 do 185 osebkov leta 2020. 27,3 % skupnega 
odvzema predstavljajo izgube, med katerimi prevladuje povoz. Upravljanje z vrsto ne sledi 
rasti populacije. 

 



Lovsko upravljavski načrt III. Kočevsko - Belokranjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje                                                    79 
 

Kuna belica: 

V preteklem desetletju je bila po opažanjih in po odvzemu številčnost kune belice stabilna. 
Odvzem je znašal med 38 in 73 živali letno, povprečna višina odvzema kune belice pa je v 
preteklem desetletju zanašala 64 živali na leto, oziroma 78,9 % načrtovanega. Dobro 
polovico odvzema predstavljajo izgube, med katerimi s 93,9 % prevladuje promet. 

Kuna zlatica: 

V preteklem desetletju je bila po opažanjih in po odvzemu številčnost kune zlatice 
minimalna. Odvzem je znašal med 2 in 7 živali letno, povprečna višina odvzema kune zlatice 
pa je v preteklem desetletju zanašala 3,7 živali na leto oziroma 29,6 % načrtovanega. Izgub 
pri kuni zlatici ni evidentiranih. Ocenjujemo, da je populacija stabilna, lovsko upravljanje pa 
na vrsto nima vpliva. 

Pižmovka: 

V preteklem desetletju je bila po opažanjih in po odvzemu številčnost pižmovke minimalna. 
V desetletnem obdobju je znašal skupni odvzem 3 pižmovke. Populacija je, upoštevajoč 
številke odvzema, drastično upadla in gre v smeri, da propade.   

Poljski zajec: 

Skupno število odvzema poljskega zajca v loviščih LUO se je v preteklem desetletju gibal 
med 63 v letu 2018 in 112 osebki v letu 2011. Načrtovani odvzem je bil v preteklem obdobju 
povprečno realiziran s 74,1 %. Izgube predstavljajo 38,9 % skupnega odvzema, med njimi 
pa s 96 % prevladuje povoz. Evidentirani odvzem kaže na trend upadanje vrste in skromno 
zanimanje za upravljanje z vrsto   

Nutrija: 

V preteklem desetletju je bila glede na opažanja in odvzem številčnost nutrije v LUO še 
minimalna. Evidentiran je bil skupni odvzem 4 živali. Nutrija se zaenkrat pojavlja na območju 
enote Zahodna Dolenjska in v pretežnem delu lovišč še ni prisotna, se pa prostorsko širi. 
Kot invazivna vrsta je v okolju nezaželena. 

Navadni polh: 

Številčnost populacije in odvzem se je gibal  skladno z dinamiko vrste, ki je vezana zgolj na 
pojav gozdnega obroda pri nekaterih ključnih drevesnih in grmovnih vrstah. V LUO ima lov 
na polhe dolgoletno tradicijo. Poprečni letni odvzem v območju znaša 42.366, pri čemer se 
populacija intenzivneje namnoži na vsake 2-3 leta. 

Rakunasti pes: 

Pojav vrste v LUO v preteklem desetletju ni bil zabeležen in posledično ni bilo zabeleženega 
tudi odvzema. 

Fazan: 

Upravljanje s fazanom je v veliki meri odvisno od vsakoletnih vlaganj v populacijo in v 
njegovo življenjsko okolje. Od tega je odvisna številčnost in posledično načrt ter realizacija 
odvzema. Podatki o odvzemu v preteklem desetletju kažejo izključno na upravljanje v 
nižinskih delih lovišč v enoti Bela Krajina in enoti Zahodna Dolenjska. Letno povprečje 
odvzema je znašalo 197 fazanov. Številčnost naravnega fazana v okolju je minimalna, zato 
je obstoj vrste in gospodarjenje z njo vezano na letna vlaganja.  

Raca mlakarica: 

Odvzem rac je v preteklem 10-letnem obdobju v prvih petih letih naraščal, nato pa se je 
znižal in ustalil na obsegu iz pričetka obdobja. Odvzem je odvisen vremenskih razmer, 
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pojava ptičje gripe in z njo zmanjšanega zanimanja za lov. V celotnem LUO je znašal 
povprečni letni odvzem 100 rac, kar je le 69,5 % načrtovanega. 

Sraka: 

Trend odvzema srake v preteklem desetletju je relativno stabilen. Povprečni odvzem srake 
je znašal 63,4 osebka na leto, kar predstavlja 63,9 % načrtovane količine.  Izgube so 
zanemarljive, evidentirani odvzem je minimalen in ima zanemarljiv vpliv na populacijo. 

Šoja: 

Trend odvzema šoje v preteklem desetletju ima trend upadanja . Povprečni odvzem šoje je 
znašal 130 osebkov na leto, kar predstavlja 57,9 % načrtovanega odvzema.  

Siva vrana: 

Trend odvzema sive vrane v preteklem desetletju je naraščajoč. Povprečni letni odvzem 
sive vrane v LUO je znašal 162 osebka na leto, kar predstavlja 80 % načrtovanega 
odvzema. Izgube so zanemarljive in nimajo vpliva na upravljanje s populacijo. 

5.1.2 Presoja izvedbe ukrepov v življenjskem okolju divjadi  

Pregled uspešnosti izvedenih ukrepov kaže, da so bila dela v okolju opravljena v 
zadovoljivem obsegu. Dela za izboljšanje življenjskega okolja divjadi imajo velik pomen za 
ohranitev biotopov divjadi in ostalih prosto živečih živalskih vrst, saj ima ohranitev 
življenjskega okolja znaten vpliv na uspešnost upravljanja z divjadjo in zavarovanimi 
živalskimi vrstami. 

Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi 

Iz analize opravljenih ur za varstvo in monitoring divjadi je razvidno, da lovske organizacije 
ustrezno zbirajo podatke o divjadi in vplivih divjadi na njeno življenjsko okolje in nadzirajo 
svoja lovišča, saj so načrtovano porabo ur presegle za 5 %. 

Biomeliorativni ukrepi 

Najpomembnejši biomeliorativni ukrepi v življenjskem okolju divjadi so: vzdrževanje pasišč 
s košnjo, spravilo sena z odvozom, priprava pasišč in vzdrževanje gozdnega roba ter 
vzdrževanje kaluž. Dela imajo pomembno vlogo za ohranjanje ugodnih razmer v okolju in 
blaženju morebitnih negativnih vplivov divjadi na okolje. Ocenjujemo, da so bila ta dela 
izvedena v primernem obsegu. 

Obseg gnojenja travnikov in pasišč je bil v 10-letnem obdobju realiziran v načrtovanem 
obsegu. 

Obseg vzdrževanja grmišč, ki je pomemben ukrep zlasti na območjih strnjenih gozdov, je 
bil v preteklem desetletju realiziran v nižjem obsegu od načrtovanega. Gozdne ujme v 
preteklem desetletnem obdobju so povzročile velikopovršinske pomladitve presvetljenih 
gozdov in ter veliko povečanje mladovij. Obseg vzdrževanja grmišč se je posledično zato 
zmanjšal.  

Vzdrževanje remiz za malo divjad, ki se izvaja na nižinskih predelih Bele Krajine in Zahodne 
Dolenjske je bil izveden v načrtovanem obsegu. Ocenjujemo, da so ukrepi kmetijske politike 
marsikje privedli do uničenja remiz zaradi čiščenja kmetijskih površin.   

V LUO se letno izvaja vzdrževanje 400 do 450 kaluž in 20 do 25 del na večjih vodnih virih. 
Realizacija ukrepa je bila enaka načrtovani.  
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Biotehnični ukrepi 

Tekom desetletnega obdobja se je postopoma zmanjševalo količine položene krme. 
Največji obseg še vedno predstavlja zimsko krmljenje parkljaste divjadi – jelenjadi. Zimsko 
krmljenje male divjadi se izvaja v majhnem obsegu in je teritorialno vezano na nižinska 
območja, kjer je mala divjad številčnejša. Po obsegu zimskemu krmljenju sledi privabljalno. 
Količina privabljalnega krmljenja se je tekom obdobja povečevala ob hkratnem 
zmanjševanju zimskega krmljenja. Preprečevalno krmljenje z namenom zadrževanja divjadi 
izven predelov nastanka škod na kmetijskih površinah je bilo realizirano z 78 %.  

Glavnina položene krme predstavlja voluminozna krma pridelana pri vzdrževanju pasišč s 
košnjo (seno, travna silaža), sadje ter v zadnjih letih sladkorna pesa. Močna škrobna krmila 
se uporabljajo predvsem na privabljalnih krmiščih. 

Letno se v območju obdeluje 35 ha krmnih in 3,5 ha pridelovalnih njiv. Površina 
pridelovalnih njiv se je v obdobju postopno zmanjševala (težave z medvedi), površina 
krmnih njiv pa ostaja v enakem obsegu. Izvedene dela so bila skladna z načrtovanimi. 

Vnos soli v naravo se postopoma zmanjšuje in znaša 19 ton soli letno, kar predstavlja 0,09 
kg soli na 1 ha lovne površine območja. Vnesene količine soli so bile v skladu z 
načrtovanimi. 

Lovski objekti 

V preteklem obdobju je območje prizadelo več vetrolomov in hujši žledolom. V naravnih 
ujmah je bilo uničenih in poškodovanih veliko lovskih objektov, zato se je v preteklih letih 
načrtovalo in izvedlo večji obseg del na obnovi in novogradnji lovskih objektov. Menimo, da 
je celotno število lovskih objektov v območju zadovoljivo.  

Obseg obnove in novogradenj lovskih stez je zadovoljiv. Tudi pri navedenem ukrepu se je 
zaradi ujm obseg dela povečal. 

Ukrepi za preprečevanje škod od divjadi 

Lovske organizacije za preprečevanje škod od divjadi uporabljajo predvsem tehnična in 
kemična zaščitna sredstva. Sredstva upravljavci lovišč izposojajo uporabnikom, da z njimi 
zmanjšajo škode. Prevladujejo tehnična zaščitna sredstva, predvsem električni pastirji, za 
zaščito vrtnin, za zaščito nevarnih cestnih odsekov pa se uporablja kemična odvračala. 
Sama uporaba teh sredstev v območju je primerna, saj v določenem časovnem obdobju z 
njimi lahko omilijo škode od divjadi, ne morejo pa škod popolnoma preprečiti. Upravljavci 
letno nudijo kmetom tudi ustrezen repromaterial (žica, izolatorji, ...) za obnovo dotrajanih 
zaščit.  

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 71.100 74.486 104,8 

2. BIOMELIORATIVNI UKREPI 
Vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja) ha 4.560 4.209,53 92,3 

Spravilo sena z odvozom ha 1.429,08 1.220,89 85,4 
Priprava pasišč za divjad ha 497 523,23 105,3 
Gnojenje travnikov ha 463 442,31 95,5 
Vzdrževanje grmišč ha 383,5 264,31 68,9 
Vzdrževanje remiz za malo divjad ha 51,2 45,43 88,7 
Vzdrževanje gozdnega roba ha 217,1 246,14 113,4 
Izdelava in vzdrževanje kaluž št. 4.329 4.217 97,4 
Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira št. 284 315 110,9 
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Vrsta ukrepa / leto 
Enota 
mere 

A 
Načrtovano 

B 
Realizirano 

Indeks 
(B/A) 

Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja št. 7.034 5.670 80,6 
Postavitev in vzdrževanje gnezdnic št. 282 283 100,4 

3. BIOTEHNIČNI UKREPI 
Zimsko krmljenje - parkljasta divjad 
Zimsko krmljenje - mala poljska divjad 

kg 
kg 

5924.340 6035.250 101,9 

Preprečevalno krmljenje kg 10.000 10.000 100 
Privabljalno krmljenje kg 976.700 763.650 78,2 
Krmne njive ha 3433.000 3649.120 106,3 
Pridelovalne njive ha 402,6 351,16 87,2 
Solnice kg 34,25 35,87 104,7 

4. LOVSKI OBJEKTI 
Solnice (obnova in novogradnja) št. 30.440 26.710 87,7 
Lovske preže (obnova in novogradnja) št. 4.190 3.924 93,7 
Krmišča (obnova in novogradnja) št. 801 648 80,9 
Lovske steze (obnova in novogradnja) km 866 1.246,4 143,9 

5. UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠKOD OD DIVJADI 
Opravljeno delo (tehnična in kemična zaščita) ure 7.624 7.847 102,9 

5.2 Presoja doseganja zastavljenih ciljev 

Presojo uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev smo opravili na podlagi ocene kazalnikov. 
Pri uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev v populacijah se je zasledovalo trende 
številčnosti, gostote, prostorsko razporeditev, spolno in starostno strukturo, zdravstveno 
stanje, višino odvzema ter višino in strukturo izgub. Uspešnost doseganja ciljev glede okolja 
se je presojalo na osnovi podatkov rabe tal ter izboljšanja okoljskih razmer za divjad z 
biomeliorativnimi in biotehničnimi ukrepi ter ukrepih v gozdovih in obremenitvijo prostora z 
ostalimi rabami. Pri usklajenosti populacij z njenim življenjskim okoljem smo cilje presojali 
na podlagi popisa objedenosti ter podatkov o povzročenih škodah. Pri medvrstnih odnosih 
smo presojali uresničevanje zapisanih ciljev glede usklajevanja razmerij med domorodnimi 
vrstami prostoživečih živali.  
 
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešnejši pri vrstah, ki imajo manjši vpliv na 
posamezno rabo in ne predstavljajo večje konkurence kmetijstvu in gozdarstvu (srna, gams, 
…). Ocenjujemo, da smo le delno uresničili cilje pri vrstah, ki so v konfliktu z okoljem 
(navadni jelen, divji prašič, siva vrana, …). Čeprav stanje v okolju še ni ustrezno, so višje 
postavljeni cilji pri teh vrstah privedli do zmanjšanja neželenih vplivov (škode in objedanje).   
Manj uspešni smo bili pri sivi vrani in pri malih zvereh, kjer se povečuje številčnost kune 
belice in jazbeca ter njun vpliv na talne gnezdilce. 

Preglednica 8: Uspešnost upravljanja z divjadjo v obdobju 2021-2030 

VRSTA A B C D 

SRNA 3 3 4 4 
NAVADNI JELEN 2 4 2 4 
DAMJAK / / / / 
GAMS 4 3 4 4 
MUFLON / / / / 
DIVJI PRAŠIČ 3 3 3 3 
ŠAKAL * * * * 
LISICA 3 4 3 3 
JAZBEC 3 3 3 3 
KUNA ZLATICA 4 4 4 4 
KUNA BELICA 2 3 3 3 
PIŽMOVKA 3 3 3 3 
POLJSKI ZAJEC 2 2 4 4 
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VRSTA A B C D 

NUTRIJA 2 3 3 3 
NAVADNI POLH 4 4 4 4 
RAKUNASTI PES / / / / 
FAZAN 2 2 4 4 
POLJSKA JEREBICA / / / / 
RACA MLAKARICA 4 4 4 4 
SRAKA 4 4 4 4 
ŠOJA 4 4 4 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 
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 

Ocenjujemo, da so bile usmeritve in načrtovani ukrepi preteklega načrta pri upravljanju s 
posameznimi vrstami divjadi  in njihovim življenjskim okoljem večinoma dobro zastavljeni, 
kot manj ustrezen pa se je pokazal le manjši del odločitev. 

Na podlagi usmeritev in načrtovanih ukrepov preteklega načrta se je predvsem v drugi 
polovici obdobja nekoliko zmanjšala številčnost jelenjadi, z adaptivnim gospodarjenjem pa 
se je stabiliziralo stanje pri srnjadi na območju stalne prisotnosti volka in risa. Sprostitev 
odvzema in določitev minimalne ustrezne višine odvzema rodnega dela pri divjem prašiču 
je ugodno vplivalo na realizacijo odvzema in zmanjšanje škod v kmetijstvu. 

Uspešno so bila opravljena tudi dela v okolju, katera izvajajo upravljavci lovišč. Osnovna 
usmeritev za doseganje ugodnega stanja življenjskega okolja divjadi je bila gojenje gozdnim 
rastiščem prilagojenega gozda v katerem se bo pospeševalo plodonosne drevesne in 
grmovne vrste, ohranjalo odmrlo biomaso, redke biotope kot so gozdne jase, gnezdišča, 
mesta poleganja in vzreje mladičev ter vzdrževal gozdni rob. Za poljsko divjad je bila  
osnovna usmeritev vzdrževanje obdelane kulturne krajine z malopovršinsko, raznoliko 
obdelavo, vzdrževanje in izdelava remiz, oblikovanje gozdnega roba, za vodno in obvodno 
divjad pa ohranitev čistega okolja in naravnih, nereguliranih vodotokov z obrežnim rastjem. 

Večina načrtovanih usmeritev (ukrepov) je bila realizirana v ustreznem obsegu, izvedeni 
ukrepi pa so se pokazali kot ustrezni. V preteklem desetletnem obdobju smo imeli pri 
ukrepih v gozdovih, ki predstavljajo večinski del okolja LUO, poleg načrtnega uvajanja 
sestojev v obnovo, tudi izdatno pomoč narave, ki je z ujmami sprožila velikopovršinske 
obnove gozdov in izboljšanje naravnih pogojev za divjad. 

 Preglednica 9: Presoja ustreznosti načrta za obdobje 2021-2030 

 CILJI USMERITVE NAČRTOVANI UKREPI 

V POPULACIJAH DIVJADI    

   SRNA 4 4 4 
   NAVADNI JELEN 4 4 4 
   DAMJAK / / / 
   GAMS 4 4 4 
   MUFLON / / / 
   DIVJI PRAŠIČ 4 4 4 
   ŠAKAL * * * 
   LISICA 3 3 3 
   JAZBEC 3 3 3 
   KUNA ZLATICA 4 4 4 
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 CILJI USMERITVE NAČRTOVANI UKREPI 

   KUNA BELICA 3 3 2 
   PIŽMOVKA 3 3 3 
   POLJSKI ZAJEC 4 3 3 
   NUTRIJA * * * 
   NAVADNI POLH 4 4 4 
   RAKUNASTI PES / / / 
   FAZAN 3 3 3 
   POLJSKA JEREBICA * * * 
   RACA MLAKARICA 4 4 4 
   SRAKA 4 4 4 
   ŠOJA 4 4 4 
   SIVA VRANA 3 3 3 
V OKOLJU 4 4 4 
V ODNOSU OKOLJE-DIVJAD 4 3 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 

Glavne prednosti in problemi upravljanja populacij divjadi in njenega življenjskega okolja so 
bili določeni upoštevajoč mnenja deležnikov obeh participativnih delavnic ter ekspertno 
oceno.  

Glavne prednosti upravljanja populacij 

Kot največje prednosti upravljanja populacij v preteklem obdobju so bile prepoznane dvig 
načrtovanega odvzema pri jelenjadi, zmanjšanje številčnosti jelenjadi, boljše sodelovanje 
med gozdarji in lovci in izdelava lovsko upravljavskih načrtov s strani ZGS. Navedene 
prednosti so rezultat strokovnega lovsko upravljavskega načrtovanja, ki je realno načrtovalo 
posege v populacije divjadi ob upoštevanju vpliva velikih zveri. Z adaptivnim upravljanjem 
se je zmanjšala številčnost jelenjadi in zaustavil trend upadanja številčnosti srnjadi v 
gozdnatih predelih Osrednje Kočevske, ohranila prehranska baza za velike zveri in uspela 
renaturacija risa. Dobro sodelovanje med gozdarji in lovci je omogočilo dobro realizacijo 
načrtovanih del v okolju. Z ustreznim načrtovanjem in sodelovanjem se lažje zagotavlja 
prostorska in časovna zaščita pomembnih habitatov ter s tem manjše vznemirjanje divjadi 
in trošenje njihove energije v kriznih obdobjih. Pomembno izboljšanje življenjskega okolja 
divjadi je podala veliko površinska obnova gozdov v preteklem obdobju. Pri načrtovanju 
odvzema divjadi so se ustrezno upoštevale zmožnosti okolja. K navedenemu pripomore 
sodelovanje gozdarjev in lovcev pri izdelavi načrtov GGE in načrtov LUO.  

Glavni problemi v povezavi s stanjem populacij 

Glavni problemi so:- nerealizacija načrtovanega odvzema, objedenost gozdnega mladja in 
preštevilčna jelenjad v posameznih delih LUO. Javnost ocenjuje, da se v enoti Osrednja 
Kočevska številčnost jelenjadi ni dovolj hitro zmanjšala. Problem je tudi širitev šakala in 
njegov vpliv na avtohtone vrste divjadi ter ekspanzija kune belice z vplivom na malo poljsko 
divjad in talne gnezdilce. 

Problemi, ki izhajajo iz stanja življenjskega okolja divjadi 

Pri problemih upravljanja v zvezi ohranjenosti življenjskega okolja divjadi je izpostavljeno 
neustrezno stanje pašnih in travnih površin.  Kmetijskih površin v enoti Osrednja Kočevska 
je malo, zato so bolj obremenjene po prostoživečih divjih živalih. Povečanje motenj v 
gozdovih (povečan obseg dela na sanacijah, povečan obisk v času korona krize, 
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vznemirjanje lovišč zaradi migracij beguncev in nadzora državne meje, ...) otežuje 
upravljanje z divjadjo ter povečuje lovni napor pri izvajanju odstrela. 

Problemi zaradi vplivov divjadi na okolje 

Pri problemih upravljanja zaradi vplivov divjadi na okolje so izpostavljene težave z obnovo 
nekaterih nosilnih drevesnih vrst ter velik vpliv divjadi na gozdne in kmetijske površine v 
enoti osredja Kočevska. Zimsko krmljenje divjadi povzroča koncentracije divjadi in 
posledično škode na kmetijskih površinah.  
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6. TEMELJNI VIDIKI UPRAVLJANJA DIVJADI IN NJENEGA 
ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA 

Temeljni vidiki upravljanja divjadi in njenega življenjskega okolja so podani ob upoštevanju 
splošnih značilnosti in posebnosti LUO, na podlagi na delavnicah opravljene SWOT analize 
in ekspertne ocene. Vsakemu vidiku je bilo glede na pomen v LUO pripisano določeno 
število točk in sicer tako, da je vsota vseh točk posameznih vidikov 100. Pomembnost 
posameznih vidikov je prikazana v obliki mrežnega grafikona. 

Upravljavski vidik (40 %) 

Upravljanje zagotavlja trajnostno ohranjanje vitalnih populacij vseh avtohtonih vrst divjadi 
in njihovih habitatov. Izvajanje upravljavskih ukrepov je poleg tega usmerjeno predvsem v 
zmanjševanje ali preprečevanje nastajanja neželenih vplivov v okolju. Predvsem jelenjad 
ima velik vpliv na naravno obnovo gozdov, divji prašič in jelenjad pa s škodami na kmetijskih 
površinah otežujeta kmetovanje. Območje predstavlja enega najboljših habitatov za 
jelenjad in velike zveri v državi. 

Znanstveno - raziskovalni vidik (10 %) 

Rezultati proučevanja in spremljanja populacij prosto živečih divjih živali in njihovih 
habitatov ključno prispevajo k sprejemanju ustreznih odločitev za ohranjanje populacij 
divjadi in zavarovanih vrst ter za njihovo sobivanje z ljudmi. V območju potekajo že 
desetletja monitoringi zavarovanih vrst (velike zveri, divji petelin) ter projekti preučevanja 
življenjskih navad medveda, volka, risa, divje mačke, polha, jelenjadi in divjega prašiča s 
pomočjo telemetrije in označevanja. V okviru projektov se preučujejo interakcije plenskih in 
plenilskih vrst ter njihove vplive na okolje. Spremljanje in popisovanje podatkov o škodah 
po divjadi in zavarovanih vrstah, spremljanje številčnosti, odvzema.  

Naravovarstveni vidik (15 %) 

Trajnostno upravljanje s populacijami divjadi zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
To pomeni tako gensko, kot vrstno in ekosistemsko raznovrstnost v prostoru ter vse vplive 
in ekološke vloge divjadi. Z ukrepi vzdrževanja življenjskega okolja divjadi v skladu s 
predpisi s področja ohranjanja narave se izboljšujejo tudi prehranske in bivalne razmere 
ostalih prostoživečih in zavarovanih vrst ter ohranja habitate redkih in ogroženih vrst (zveri, 
talni gnezdilci, duplarji, živali kraških jam, sove, ujede…). Z ukrepi se predvsem izboljšuje 
omejujoče dejavnike v okolju (vzdrževanje pasišč, starih sadovnjakov, plodonosnega 
drevja, vodnih virov v kraškem svetu, osnovanje ekocelic, ohranjanje odmrle biomase v 
gozdovih,…). Z mirnimi conami se prostorsko in časovno omeji vznemirjanje divjadi in 
zavarovanih vrst (območja rastišč, gnezdišč, zimovališč, rukališč, stalnih števnih mest,..). 
Izvajanje monitoringa zavarovanih vrst, izvajanje lovsko-čuvajske službe in stalna 
prisotnost lovcev v prostoru zagotavljajo pomoč pri izvajanju naravovarstvenega nadzora.  

Vidik nepotrošne rabe divjadi (10 %) 

Nepotrošna raba prosto živečih živali in rastlin nudi številne priložnosti za osveščanje 
javnosti o vlogi in pomenu divjadi in ostalih vrst ter njihovem življenjskem okolju, ob tem pa 
tudi za razvoj pomembnih dodatnih virov dohodka za upravljavce lovišč, lokalne skupnosti 
ter spreminja razmere znotraj turističnega sektorja. V območju se razvija nepotrošna raba 
divjadi predvsem v okviru lokalnih turističnih organizacij (Zavod Kočevsko), turističnih 
nastanitvenih obratov, v obliki eko – turizma povezanega z opazovanjem divjadi ali 
zavarovanih vrst v naravnem okolju, fotolova in preživetja v naravi. Pri omenjenem vidiku je 
pomembno sodelovanje upravljavcev lovišč, lastnikov gozdov in lokalnih skupnosti. 

Družbeno – ekonomski vidik (20 %) 
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Upravljanje z divjadjo pomeni tudi izvajanje lova in udejstvovanje v lovstvu, kar za več kot 
1.680 nepoklicnih lovcev predstavlja način kakovostnega preživljanja prostega časa. S tem 
se ohranja tudi lovsko izročilo, ki je pomemben del nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji. 
Upravljanje z divjadjo za 21 zaposlenih v okviru LPN na Kočevskem pomeni zagotavljanje 
delovnih mest. Optimalna trajnostna raba lovnih vrst z lovom prinaša neposredne dohodke 
od prodane divjačine in trofejnega lova ter posredne dohodke od tržnih storitev upravljavcev 
lovišč. Posredno je s predelavo divjačine omogočen dohodek zaposlenim v panogi. 
Divjačina predstavlja ekološko neoporečno lokalno pridelavo mesa in povečuje prehransko 
samooskrbo države. V lokalnem okolju prispeva k razvoju turizma in infrastrukture, vezane 
na lov ali nepotrošno rabo prostoživečih živali. Upravljanje z divjadjo tako zagotavlja lokalna 
delovna mesta, pomaga pri ohranjanju kulturne krajine, preko ukrepov za izboljšanje 
habitatov divjadi in s posegi v populacije divjadi manjša negativne vplive na okolje in 
preprečuje nastajanje škod. 

Izobraževalni vidik (5 %) 

Strokovna predstavitev značilnosti in načinov upravljanja divjadi ter njenega življenjskega 
okolja, organiziranosti lovstva ipd. kot pristop k razumevanju in ozaveščanju o pomenu 
odgovornega upravljanja s populacijami divjadi pri različnih skupinah javnosti: 

 predšolski in osnovnošolski otroci, dijaki in študentje; 

 različne zainteresirane skupine javnosti;  

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

 tuja zainteresirana laična in strokovna javnost..  

Z ustreznim ozaveščanjem javnosti se skrbi za zmanjševanje konfliktov v okolju. S 
pridobivanjem novih znanj znotraj strokovne javnosti se izboljšuje sam način upravljanja z 
divjadjo. 

 

 

Slika 66: Pomembnost posameznih vidikov v Kočevsko - belokranjskem 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 

 

 Trajnostno ohranjanje vitalnih populacij vseh avtohtonih vrst divjadi in drugih 
prostoživečih živali ter njihovih habitatov. Poseben poudarek je namenjen skrbi vrstam, 
ki so slabše vitalne ali celo ogrožene in uravnavanju številčnosti vrst divjadi. 
Zagotavljanje prehranskega vira za velike zveri (volk, ris). 

 

 Sooblikovanje življenjskega prostora divjadi in drugih prostoživečih živalskih in 
rastlinskih vrst. Ohranjanje gozdnih kompleksov, ohranjanje gozdnih jas, grmišč, 
plodonosnih vrst, sadovnjakov in vodnih teles v gozdni krajini. V gozdnati krajini je cilj 
vzdrževanje gozdnega roba in plodonosnega drevja, v kmetijski krajini pa ohranjanje 
remiz, gozdnih zaplat, posamičnega drevja ter drevesnih in grmovnih obvodnih pasov. 
Ohranjanje povezljivosti habitatov in koridorjev, ki omogočajo prehajanje živali in 
ohranjajo povezljivost populacij živalskih vrst. Zmanjšanje količine krme. Uporaba krme 
pretežno pridelane znotraj LUO. 

 

 Zmanjševanje ali preprečevanje nastajanja neželenih vplivov v okolju. Preprečevanje 
konfliktov med upravljavci lovišč in uporabniki prostora v vseh tipih krajin, zlasti v 
kmetijski in gozdnati krajini.  

o Zmanjšanje škod divjadi na kmetijskih površinah, predvsem škod po divjem 
prašiču. 

o Zmanjševanje vpliva rastlinojedov na območjih, kjer je ogroženo naravno 
pomlajevanje, t.j. vpliva jelenjadi na območju popisnih enot Rog in Goteniško 
pogorje, zlasti v jelovo bukovih in hrastovo bukovih gozdovih. 

 

 Optimalna trajnostna raba vrst divjadi z lovom, pri čemer je poudarek na parkljasti divjadi 
(srnjad, jelenjad, divji prašič). 

  

 Omejevanje prostorske razširjenosti in številčnosti invazivnih ter drugih tujerodnih vrst 
(zlasti nutrije). 
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7.1.2 Prednostne naloge 

Razvoj metode za ugotavljanje vpliva rastlinojede divjadi na pomlajevanje na večjih 
ogolelih površinah. Ugotovitve se ažurno upošteva pri izdelavi 2 letnih LUN in načrtov 
GGE. 

Ugotavljanje  neposredne številčnosti parkljaste divjadi s pomočjo štetja kupčkov 
iztrebkov in foto pasti (avtomatskih kamer) ob sodelovanju z upravljavci lovišč/LPN. 

Izvedba raziskave o vplivu šakala na plenske vrste in upoštevanje ugotovitev pri 
načrtovanju posegov v populacije divjadi. 

Zagotavljanje ustreznega prehranskega vira za velike zveri ter sobivanja kmetijstva z 
divjadjo in velikimi zvermi. 

Izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer za gozdnega jereba in divjega petelina 
(prehranske ograje, zaščita mravljišč, sadnja plodonosnih drevesnih in grmovnih vrst) 
in intenziviranje odvzema divjadi iz reda zveri na območju habitatov gozdnih kur. 

Raziskava vpliva prepovedi izvajanja lova v gozdnih rezervatih na povečanje 
koncentracij divjadi in posledično vpliva divjadi na okolje na območju gozdnih rezervatov 
in njihove okolice. 

Preprečevanje zaraščanja in izgube pašnih površin za divjad (medsektorsko 
sodelovanje, razširitev nabora finančnih mehanizmov itd.). 

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. 

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

Priprava strokovnih podlag za izdajo dovoljenj in prilagoditve zakonodaje glede lovnih 
dob ter nočnega lova nekaterih vrst divjadi. 
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7.2 Cilji in usmeritve za posamezne vrste divjadi 

7.2.1 Evropska srna 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje okolju primerne številčnosti na celotnem LUO, kot po posameznih 
načrtovalskih enotah (LPN, Bela Krajina, Kočevsko, Zahodna Dolenjska). V bolj 
gozdnatih loviščih z manjšo številčnostjo evropske srne (dalje: srnjadi) in večjim 
vplivom velikih zveri se ohranja številčnost s pomočjo prilagojenega (adaptivnega) 
gospodarjenja in nižjega načrtovanega odvzema. V LPN Snežnik Kočevska Reka in 
LPN Medved se poveča številčnost srnjadi.  

- Vzdrževanje trenutne spolne in starostne strukture. Morebitnim višjim izgubam 
zaradi velikih zveri v predreproduktivnem razredu se bo prilagajala struktura 
odvzema na osnovi ugotavljanja prisotnosti volka in risa ter analiz v dveletnih 
načrtih.   

- V okolju je treba v celotnem LUO zagotavljati vzdrževanje pašnih površin, grmišč in 
gozdnega roba ter ustrezen delež pomlajenih sestojev. 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Minimalno priporočena kvota odvzema za nivo LUO bo za naslednje desetletje vsaj 1,10 
osebka na 100 ha lovne površine LUO. Manjša intenziteta odvzema je lahko v loviščih, kjer 
je gostota srnjadi zmanjšana zaradi prisotnosti drugih konkurenčnih vrst divjadi, velikih zveri 
ali manj ugodnega habitata (večja gozdnatost). 

Starostno-spolni razredi 

S pričujočimi smernicami pri srnjadi 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 oziroma mladic in srn, kakor tudi 
zaradi poenostavitve ter večje prožnosti pri načrtovanju upravljanja srnjadi oziroma 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+ 

 
Ne glede na enoten/združen razred mladiči M in lanščaki oziroma 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 
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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 nižjih načrtovalskih enot (znotraj 

LUO). 

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

na odstrel srnjakov 2+ se razlikuje glede na gostoto srnjadi oziroma 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 
- Na območjih z redno prisotnostjo in velikim vplivom volka/risa/šakala se pri 

načrtovanju višine odvzema v največji meri upošteva predloge upravljavcev lovišč. 
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7.2.2 Navadni jelen 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Zmanjšanje številčnosti na delu osrednjega območja, ki obsega načrtovalski enoti 

(v nadaljevanju enoti) osrednja Kočevska in Bela Krajina do števila, ki bo zagotavljal 

trajno uspešno pomlajevanje. Zmanjšanje številčnosti se časovno izvede primarno 

v prvem šestletju veljavnosti območnega načrta. 

- Ohranjanje številčnosti na delu osrednjega območja, ki ga obsegata enoti Obrobje 

Kočevske in Zahodna Dolenjska. 

- Predvsem v osrednjem območju jelenjadi je treba ohranjati število kot tudi površino 

pašnih površin, ohranjati modelno površino mladovij in sestojev v obnovi, število 

vodnih virov ter površino grmišč.  

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

V osrednjem delu LUO se do doseganje zastavljenih ciljev v prvih štirih letih veljavnosti 
načrta ohranja višina odvzema na ravni predhodnega dvoletnega načrtovalskega obdobja. 
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/LPN) v uvrščamo v dve kategoriji:  

1. osrednje območje populacije jelenjadi, 
2. robno območje populacije jelenjadi. 
 
Osrednje območje populacije jelenjadi obsega lovišča, kjer je (skoraj) v celoti primeren 

habitat za jelenjad, vrsta lovišče poseljuje v 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 

15). 

Ob izdelavi tega načrta se v osrednje območje jelenjadi uvrščajo vsa tri LPN in vsa lovišča 

z izjemo tistih, ki so navedena v robnem območju. 

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

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

gostota jelenjadi, poselitev le dela lovišča in/ali večja medletna oziroma medsezonska 

nihanja v gostoti jelenjadi. Robno območje ni v celoti namenjeno trajni poselitvi z jelenjadjo, 

dopušča pa delno poseljenost oziroma poseljenost v določenih obdobjih leta. Zaradi manj 

primernih oziroma 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, 
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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. 

Ob izdelavi tega načrta se v robno območje jelenjadi uvršča lovišča Grosuplje, Taborska 

jama, Krka, Suha krajina, Adlešiči, Suhor, Metlika in Gradac. 

Uvrstitev lovišč v osrednje ali robno območje populacije jelenjadi se izvede v dvoletnih 

načrtih LUO in torej velja dve leti. 

Starostno-spolni razredi 

S pričujočimi smernicami združujemo starostne razrede jelenov 5-9 in jelenov 10+ v enoten 
razred odraslih jelenov 5+ (preglednica 13). V določenih okoliščinah (npr. kjer je cilj nižanje 
številčnosti ali preprečevanje širjenja jelenjadi) je možno tudi združevanje jelenov v enoten 
razred 2+. Za razliko od dosedanje rabe združujemo tudi teleta po spolu (M+Ž).  

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+ 

 

Ne glede na združen razred telet obeh spolov se ob odvzemu ugotavlja in evidentira tudi 

spol telet. 

Struktura odvzema po starostno-spolnih razredih  

Struktura odvzema je prikazana v preglednici 14. Odvzem v prikazani strukturi se načrtuje 

na ravni LUO in na ravni lovišč osrednjega območja populacije jelenjadi. 

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. 
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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 oziroma -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 

- Priporočeno je čim hitreje izvršiti odstrel telet, junic in košut, predvidoma najmanj 
70 % do 1. decembra. 

- Naseljevanje in doseljevanje (dodajanje) jelenjadi v prosto naravo ni potrebno in 
strokovno ni dopustno. 

- Stanje številčnosti jelenjadi se tudi v naslednjem 10-letnem obdobju ne bo 
spremljalo absolutno, temveč relativno glede na pojavljanje jelenjadi v posameznem 
letu. To je ena izmed osnov za določevanje višine odvzema. Poleg rednega 
spremljanja z opazovanji naj upravljavci lovišč, v kolikor je le mogoče, ugotavljajo 
vse ostale kazalnike kontrolne metode v populaciji in njenem okolju. Odvzem naj 
odgovorne osebe v LD/LPN beležijo kronološko v evidenčno knjigo odvzema velike 
divjadi z vsemi podatki. 
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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 

Na celotnem LUO je cilj upravljanja lokalna izločitev vrste iz narave in odvzem navzgor ni 
omejen, možen pa je kakršen koli režim upravljanja, ki najbolj učinkovito zagotavlja dosego 
tega cilja. 

Starostno-spolni razredi 

Skladno z združevanjem razredov pri navadnem jelenu tudi pri damjaku združujemo jelene 
starostnih razredov 5-8 in 9+ v enoten razred odraslih jelenov 5+ in teleta obeh spolov v 
enoten razred telet (preglednica 7) 

Preglednica 16: Starostno-spolni razredi pri damjaku 

razred po Pravilniku  združen razred 

moški spol 

teleta teleta M+Ž 

lanščaki lanščaki 

jeleni 2-4 jeleni 2-4 

jeleni 5-8 
jeleni 5+ 

jeleni 9+ 

ženski spol 

teleta teleta M+Ž 

junice junice 

košute 2+ košute 2+ 

 

Po odvzemu se evidentira izločene živali po razredih navedenih v Pravilniku. 
Struktura odvzema po starostno-spolnih razredih  

Posamezni osebki, ki se priložnostno pojavijo v območjih izven prostorskih okvirov 

načrtovanja, niso predmet trajnostnega upravljanja z vrsto in jih je kot take v teh loviščih 

treba odstreliti skladno z lovno dobo in drugimi določili predmetne zakonodaje. 

Ostalo 
 

- Za reševanje problemov, ki so posledica uhajanja divjadi iz obor za rejo divjadi, naj 
se upošteva naslednje ukrepe: Če lastnik obore ugotovi pobeg živali, je dolžan o 
tem takoj obvestiti upravljavce lovišč, lovsko inšpekcijo in ZGS, ki ukrepajo skladno 
s 50. členom ZDLov-1A. Lastnik oziroma imetnik obore mora pobeglo divjadi ujeti v 
osmih dneh od dneva, ko je bil pobeg ugotovljen, sicer se pobegle živali štejejo za 
prostoživečo divjad. O nadaljnjem ravnanju s pobeglo divjadjo odloča ZGS. V 
dogovoru z lastniki živali, pristojnim upravljavcem lovišča in lovsko inšpekcijo je 
treba opredeliti možnosti privabljanja pobeglih živali nazaj v oboro za vsak konkreten 
primer posebej. Upravljavci obor so odgovorni za škode, ki jih vrsta povzroča na 
gozdnih in kmetijskih zemljiščih. Glede na konfiguracijo terena, tehnične možnosti 
odlova, vrsto in strukturo pobegle divjadi ter ostale dejavnike se določi način rešitve 
problema. 
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- Pri gradnjah in obratovanju obor je treba upoštevati zakonske predpise s področja 
lovstva (50 čl. ZDLov-1) in gradnje objektov (Zakon o graditvi objektov, Ur. l. RS, št. 
110/2002). Reja divjadi v oborah se izvaja v skladu s predpisi o živinoreji in veterini. 
Dovoljenja za obratovanje morajo biti skladna s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, 
manj zahtevnih in enostavnih objektov... (Ur. l. RS, št. 114/03 in sprem.). Sestavni 
del dokumentacije je tudi soglasje ZGS za poseg v gozdni prostor. 

7.2.4 Gams 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti. 

- Ohranjanje spolne in starostne strukture  

- Cilji vezani na okolje gamsa: ohranjanje pašnih površin in goličav na nekdanjih planinah 

v kolpskem grebenu in v bližini skalnih osamelcev, vzpostavitev in vzdrževanje režima 

mirnih con v habitatih gamsa (prepoved plezanja, planinarjenja v neugodnih zimskih 

razmerah). 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Zaradi različne številčnosti gamsov v območju se načrtovani odvzem gamsov razdeli na 
skupino lovišč na območju kanjona reke Kolpe (lovišča Osilnica, Banja Loka, Draga, 
Predgrad), kjer se načrtuje odvzem po posameznih loviščih in skupino preostalih lovišč, kjer 
se zaradi majhne številčnosti načrtuje odvzem za vsa lovišča skupno. 
 
Starostno-spolni razredi 

S pričujočimi smernicami bistveno poenostavljamo starostne razrede gamsov 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 9). 

Preglednica 17: 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  
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Struktura odvzema je prikazana v preglednici 10. Pri tem ločujemo strukturo za velike 
populacije in manjše populacije oziroma skupine gamsov. Pri manjših populacijah oziroma 
skupinah manj (primerjalno z velikimi populacijami) posegamo med starejše (reproduktivne) 
živali. 
 
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 18: 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. 
 
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 
 
Glede na to, da gams v LUO ni problematična vrsta in v okolju ne povzroča škode, v 
območju pa zaseda le določena področja, kjer je zanjo ustrezen habitat, njenega 
prostorskega širjenja ne oviramo.  
 
V loviščih s skupnim načrtom odvzema je lov gamsa dovoljen v višini 1 živali / lovišče/LPN. 
S 1. 12. se nerealizirani odvzem sprosti za vsa lovišča/LPN.  Nadzor nad izvrševanjem 
odvzema vrši OZUL in ZGS. 
  
Lov na gamsa naj se začne izvajati takoj po začetku lovne dobe. Priporočljivo je, da se 50 
% odvzema realizira do konca oktobra. 
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7.2.5 Muflon 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Popolna izločitev osebkov, ki izvirajo iz obor. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
Posamezni osebki, ki se priložnostno pojavijo v območjih izven prostorskih okvirov 

načrtovanja, niso predmet trajnostnega upravljanja z vrsto in jih je kot take v teh loviščih 

treba odstreliti skladno z lovno dobo in drugimi določili predmetne zakonodaje. 

7.2.6 Divji prašič 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 
- Zmanjšanje številčnosti na območju pojavljanja večjih škod v kmetijstvu. 

- Preprečevanje prostorskega širjenja populacije. 

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

samic). 

- Različni cilji vezani na okolje divjega prašiča (sadnja, ohranjanje plodonosnih drevesnih 

in grmovnih vrst v gozdu, osnovanje in vzdrževanje vodnih virov, krmnih njiv). 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
  
Načrtovana višina odvzema se določa minimalno v višini realizacije preteklega 4 letnega 
obdobja. Prostorska razporeditev se določi po načrtovalskih enotah (LPN, Bela Krajina, 
Kočevsko, Zahodna Dolenjska) glede na številčnost populacije in višino izplačanih škod v  
preteklem obdobju. 
 
Starostni in spolni razredi  
 
Pri divjem prašiču za potrebe načrtovanja ohranjamo združene starostne razrede kot so 

prikazani v preglednici 14. 

Preglednica 19: 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 
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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. 

Struktura odvzema po starostno-spolnih razredih  

Preglednica 20: 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 oziroma 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. 

- Kakršne koli administrativne omejitve lova divjega prašiča (individualnega ali 
skupinskega), ki jih oziroma bi jih izvajali upravljavci lovišč so v nasprotju z načrti za 
upravljanje z divjadjo in pomenijo njihovo kršitev. Notranji režimi lova, kot ga vodijo 
LD, morajo biti takšni, da bodo zagotavljali dosego načrta po količini in 
kvaliteti/strukturi oziroma da bodo zagotavljali doseganje v tem načrtu navedenih 
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ciljev upravljanja. Upravljavci lovišč so dolžni organizirati lov na divje prašiče celo 
leto tako, da povečajo odstrel divjih prašičev na območjih, krajih ali v neposredni 
bližini (kmetijske površine, bližina kmetijskih gospodarstev…), kjer ti povzročajo 
škodo, priporočamo da celo stimulirajo odstrel divjih prašičev na čakanje (predvsem 
od spomladi do pričetka jesenskih skupinskih lovov) v okoljih, kjer le ti povzročajo 
škodo. 

- V skladu z 12. členom ZNUAPK [9] in Sklepom o določitvi visoke stopnje ogroženosti 
zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Ur.l. RS, št. 10/21) [10] je pri 
intenzivnem odstrelu divjih prašičev dovoljena uporaba umetnih virov svetlobe, 
strelnih namerilnikov z napravo za elektronsko ojačevanje svetlobe oziroma z 
infrardečo napravo ali namerilnikov s termičnim (IR) senzorjem. 

- Upravljavci lovišč so dolžni izvajati ukrepe preventivnega zdravstvenega varstva 
divjadi in v ta namen odvzeti vzorce oziroma poslati določene vzorce uplenjene, 
poginule ali povožene divjadi v preiskavo, v skladu s programom Uprave RS za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). 

- Pred in v primeru pojava APK so LD dolžne izvajati določila vseh predmetnih 
predpisov, predvsem »Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih 
prašičih (Ur.l. RS, št. 200/20; dalje zakon)« in ostalih, ki se navezujejo na omenjen 
zakon (npr. »Sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje 
kuge pri divjih prašičih (Ur.l. RS št. 10/21; v veljavi od 23. 1. 2021)). Zakon med 
drugim določa, da mora vsak (torej tudi lovec), ki v naravi najde poginulega divjega 
prašiča (ne glede na vzrok pogina, npr. neznan vzrok, bolezen, povoz,…) o tem 
obvestiti Center za obveščanje na telefonsko številko 112. Posebej opozarjamo na 
prepoved odstranjevanja spodnjih čeljusti oziroma ločevanja drugih delov trupel 
najdenih poginulih divjih prašičev, ne glede na ocenjeni vzrok pogina. Za namene 
evidentiranja izgub upravljavec lovišča kot dokaz za izgubo komisiji lovsko 
upravljavskega območja predloži podatke o odvozu najdenih poginulih divjih 
prašičev za svoje lovišče, ki jih pridobi od VHS. 
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7.2.7 Evrazijski šakal 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje ugodnega stanja 

Šakal je uvrščen na Prilogo V Direktivi Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 

ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (dalje: 

Habitatna direktiva), kar pomeni, da je na nivoju EU zavarovana živalska vrsta. 

Glavni varstveni cilj direktive je ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatov. 

Ugodno stanje šakala v Sloveniji je bilo ugotovljeno leta 2018 v sklopu omenjenega 

projekta. Glede na zavezanost Habitatni direktivi smo v Sloveniji dolžni vzdrževati 

ugotovljeno ugodno stanje, 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. 

- zmanjšanja vplivov šakala na druge domorodne prostoživeče živalske vrste. 

Podrejeno cilju, ki nam ga pri upravljanju šakala v Sloveniji nalaga Habitatna 

direktiva, pri upravljanju vrste zasledujemo cilj zmanjšanja vplivov vrste na druge 

domorodne živalske vrste (plenske vrste, npr. srna). 

- omejevanje škod na domačih/rejnih živalih 

Podrejeno cilju, ki nam ga pri upravljanju šakala v Sloveniji nalaga Habitatna 
direktiva, pri upravljanju vrste zasledujemo cilj omejevanje škod na domačih/rejnih 
živalih. V ta namen želimo omejiti/ustaviti nadaljnje naraščanje številčnosti in 
prostorsko širjenje šakala. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Odvzem se načrtuje na ravni LUO oziroma 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, 
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- hitrost realizacije odvzema, 

- višina in delež izgub v odvzemu 

- obseg škod na domačih/rejnih živalih. 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Načrtovanega odvzema šakala ni treba dosegati, presega se ga lahko za 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 
 
Izplačevanje odškodnin za nastalo škodo od šakala do 1. 5. 2023 prevzema Republika 
Slovenija v skladu z »Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu« 
in sicer ne glede na odškodninsko odgovornost v skladu s predpisi o divjadi in lovstvu. Od 
1. 5. 2023 dalje oceno in izplačevanje odškodnin za nastalo škodo od šakala prevzemajo 
LD v LUO. 
 

7.2.8 Lisica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti vrste na ravni LUO.  

- Zmanjšanje številčnost v nižinskih loviščih (Grosuplje, Gradac, Suhor, Metlika) z 

ugodnejšimi pogoji za malo poljsko divjad. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
V loviščih z večjo številčnostjo in intenzivnejšim upravljanjem z malo poljsko divjadjo ter v 
loviščih z prisotnostjo gozdnega jereba in divjega petelina se načrtuje intenzivnejši lov in 
večji odvzem lisice. 
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 

- Pri lisici je dovoljeno preseganje odvzema za 100 %. 

- Dopustno odstopanje navzdol je  - 30 %.  

- Ne glede na navedeno je pri lisici minimalno dopustno odstopanje za lovišča z 

načrtom odvzema do 10 živali navzdol - 3 živali navzgor pa + 10 živali. V 

posameznih loviščih je preseganje načrta lahko tudi večje, če s tem ni presežen 

dopustni odvzem za območje. 

Druge usmeritve 
 

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

ter poljskih kur.  
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- Dovoljen je lov tudi s pastmi (dvigalko). 

- Kakršne koli administrativne omejitve lova na lisico (individualnega ali 

skupinskega), ki jih oziroma bi jih izvajali upravljavci lovišč s sklepi organov LD so 

v nasprotju z načrti upravljanja z divjadjo in pomenijo njihovo kršitev. 

- Upravljavci lovišč morajo zagotoviti tudi izvajanja ukrepov preventivnega 

zdravstvenega varstva divjadi in v ta namen odvzeti vzorce oziroma poslati 

določene vzorce uplenjenih, poginulih ali povoženih lisic v preiskavo, v skladu s 

programom Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). 

 

7.2.1 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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7.2.2 Jazbec 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti vrste v loviščih, kjer ni večjega negativnega vpliva vrste na 

okolje. Zmanjšanje številčnosti vrste na območju habitatov gozdnih kur in v predelih 

nižinskih lovišč z intenzivnejšim gospodarjenjem z malo poljsko divjadjo. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Načrtuje se le skupen odvzem. Delitev na spolne in starostne kategorije ni potrebna. 

Odvzem se načrtuje za vsa lovišča v LUO, glede na predloge LD ter prednostno tam, kjer 
je zaznati lokalno pojav škodnih dogodkov. 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

- Pri vseh obravnavanih vrstah je dovoljeno preseganje odvzema za 100 %. 

- Dopustno odstopanje navzdol pri jazbecu -50 %. 

- Za lovišča, ki imajo načrt odvzema 10 jazbecev ali manj, je dopustno odstopanje 
realizacije od načrta navzdol do 5 jazbecev, navzgor pa do 100 % ali do 3 jazbece, 
kar je več. V posameznih loviščih lahko tudi več, če s tem ni presežen dopustni 
odvzem za LUO. 

Druge usmeritve 

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

kur. 

7.2.3 Kuna zlatica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti vrste. 

- Skladno z določili Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju 
naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (t.i. »habitatna 
direktiva«) ter prilogo V, kjer je kuna zlatica na območju članic EU navedena med 
zavarovane živalske vrste z možnostjo upravljanja ob izpolnjenih pogojih. Glavni 
varstveni cilj direktive je ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatov. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 

- Načrtuje se le skupen odvzem. Delitev na spolne in starostne kategorije ni potrebna. 

- Lov na kuno zlatico se lahko izvaja v vseh loviščih, neglede na razdelilnik. 
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
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- Dovoljeno je preseganje odvzema za  + 100 %. 

- Dopustno odstopanje navzdol je - 50 %. 

- Za lovišča, ki imajo načrt odvzema do vključno 10 kun ali manj, je dopustno 

odstopanje realizacije od načrta navzdol do 5 kun, navzgor pa do 100 % ali do 3 

kune, kar je več. 

- V posameznih loviščih je preseganje lahko tudi večje, če s tem ni presežen dopustni 

odvzem za območje. 

 

Druge usmeritve 
 

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

gozdnih kur. 

- Dovoljen je lov tudi s pastmi (dvigalko in drevesnim pahom). 

7.2.4 Kuna belica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

- Ohranjanje/zmanjšanje številčnosti vrste. Zmanjšanje številčnosti vrste na območju 

naselij, območju con gozdnega jereba in divjega petelina in predelov lovišč z 

intenzivnejšim upravljanjem z malo poljsko divjadjo. Na preostalem območju proste 

narave ohranjati, oziroma skrbeti, da se številčnost kune belice ne poveča.   

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Načrtuje se le skupen odvzem. Delitev na spolne in starostne kategorije ni potrebna. Lov 
na kuno belico se lahko izvaja v vseh loviščih, neglede na razdelilnik. 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

- Dovoljeno je preseganje odvzema za + 100 %. 

- Dopustno odstopanje navzdol je - 50 %. 

- Za lovišča, ki imajo načrt odvzema do vključno 10 kun ali manj, je dopustno 
odstopanje realizacije od načrta navzdol do 5 kun, navzgor pa do 100 % ali do 3 
kune, kar je več. V posameznih loviščih lahko tudi več, če s tem ni presežen dopustni 
odvzem za območje. 

Druge usmeritve 

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

habitatih gozdnih kur. 

- Lov kune belice naj se izvaja čim bliže naseljem, tako da se njihovo gostoto ob in v 

naseljih čim bolj zmanjša. 

- Dovoljen je lov tudi s pastmi (dvigalko in drevesnim pahom). 
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7.2.5 Poljski zajec 

 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 

- Povečanje številčnosti vrste na območju manj gozdnatih nižinskih lovišč v Beli 

Krajini in Zahodni Dolenjski. Ohranjanje številčnosti poljskega zajca v preostalih, bolj 

gozdnatih loviščih. 

- Izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer. Vzdrževanje remiz, puščanje grmovne 

zarasti na omejkih, vzdrževanje krmnih njiv.    

- Intenziviranje odvzema plenilcev. 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

 V LUO je populacija poljskega zajca nizka, vendar vitalna. Za nižinska lovišča z višjo 

številčnostjo poljskega zajca, z načrtovanim odvzemom 5 ali več živali se bo načrtoval 

odvzem po loviščih, za preostala lovišča pa se bo načrtoval skupen odvzem. Lovišča brez 

načrtovanega odvzema morajo vsak odvzem nad 2 osebkoma takoj javiti OZUL in ZGS, ki 

vodita evidenco odvzema iz skupne kvote nerazporejenega odvzema poljskega zajca. 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

 

Načrtovane višine odvzema pri poljskem zajcu 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, kar se opredeli v dvoletnih načrtih LUO. 

Za realizacijo odvzema po loviščih je po 1. 11. tekočega leta navzgor dovoljeno dodatno 

odstopanje v višini števila živali do realizacije načrta na nivoju LUO v okviru dopustnih 

odstopanj. Dovoljeno dodatno odstopanje se ugotovi prvi dan v tednu za tekoči teden. 

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 oziroma 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. 
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7.2.6 Pižmovka 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

- Pižmovka na območjih, kjer se pojavi na novo: zgodnje odkrivanje in popolni odvzem 

osebkov. 

- Pižmovka na območjih obstoječe razširjenosti: preprečevanje širjenja populacije in 

naraščanja številčnosti populacije. 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Pižmovka na območjih, kjer se pojavi na novo: izvaja se neomejen odvzem osebkov. 

Pižmovka na območjih obstoječe razširjenosti: izvaja se neomejen odvzem osebkov. Za 

pižmovko se lahko odvzem načrtuje številčno za posamezna lovišča. Ob tem je dopustno 

odstopanje navzdol - 30 %, preseganje odvzema pa ni omejeno. 

Dovoljen je tudi lov s pastmi (dvigalko). 

 

7.2.7 Nutrija 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

- Nutrija na območjih, kjer se pojavi na novo: zgodnje odkrivanje in popolni odvzem 

osebkov. 

- Nutrija na območjih obstoječe razširjenosti: preprečevanje širjenja populacije in 

naraščanja številčnosti populacije. 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Nutrija na območjih, kjer se pojavi na novo: izvaja se neomejen odvzem osebkov. 

Nutrija na območjih obstoječe razširjenosti: izvaja se neomejen odvzem osebkov. Za 

pižmovko se lahko odvzem načrtuje številčno za posamezna lovišča. Ob tem je dopustno 

odstopanje navzdol - 30 %, preseganje odvzema pa ni omejeno. 

Dovoljen je tudi lov s pastmi (dvigalko). 

7.2.8 Navadni polh 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

- Ohranitev vrste. 

- Vzdrževanje primernih okoljskih razmer. Ohranjanje dreves z dupli, plodonosnega 
drevje z večjimi krošnjami, grmovnega sloja, ki ne ovira pomlajevanja gozda. 
Gojenje rastiščem primernega mešanega gozda. 

- Trajnostna raba z lovom. 
 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Odvzema se številčno ne načrtuje.  



Lovsko upravljavski načrt III. Kočevsko - Belokranjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje                                                    109 
 

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. 

Lov polha je dovoljen s pastmi. 

Krajevno pristojni upravljavec lovišča - LD izdaja polharsko dovolilnico tudi svojim članom. 

Upravljavec lovišča/LPN je dolžan voditi predpisane evidence odvzema. 

Predvidene smernice za varovanje habitatov, ki se upoštevajo pri načrtih gospodarjenja z 
gozdovi: gojenje rastišču primernega naravnega gozda, ohranjanje in pospeševanje 
plodonosnega drevja in grmovja, puščanje dreves z dupli, vzdrževanje gozdnega roba, 
puščanje dreves z večjimi krošnjami in pogostejšim obrodom, puščanje večje količine 
odmrle biomase v gozdu in nameščanje gnezdnic. 

7.2.9 Fazan 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

- Izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer. Vzdrževanje remiz v kmetijskem prostoru, 

vzdrževanje stopničasto grajenega gozdnega roba z dosadnjo plodonosnih 

grmovnih vrst. Obdelava krmnih njiv s puščanjem pridelka preko zime.   

- Intenziviranje odvzema plenilcev. 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Načrtuje se le skupen odvzem. Delitev na spolne in starostne kategorije ni potrebna.  

Odvzem se načrtuje zgolj v loviščih, ki imajo v svojih letnih načrtih predvidene tudi ukrepe 
za izboljšanje življenjskega okolja za malo poljsko divjad.  

Načrt odvzema fazana je odvisen izključno od načrtovanega vlaganja te vrste v okolje iz 
umetne vreje. Vrsta ima  ustrezne naravne pogoje v LUO v grosupeljski kotlini (lovišče 
Grosuplje) in v nižinskem delu Bele Krajine (lovišča Suhor, Gradac in Metlika). Naravnega 
fazana v LUO praktično ni.  

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). 



Lovsko upravljavski načrt III. Kočevsko - Belokranjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje                                                    110 
 

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 
kjer LD izvajajo tudi ciljne ukrepe z letnimi načrti (osnovanje in vzdrževanje remiz, sadnja 
in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, oblikovanje gozdnega roba, osnovanje in 
obdelava krmnih njiv, zimsko krmljenje…).  

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. 

7.2.10 Poljska jerebica (gojena) 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer z vzpodbujanjem malopovršinskega, okolju 

prijaznega kmetovanja s kolobarjenjem in sadnjo žit. Vzdrževanje remiz v 

kmetijskem prostoru, vzdrževanje stopničasto grajenega gozdnega roba z dosadnjo 

plodonosnih grmovnih vrst.  

- Intenziviranje odvzema plenilcev. 

 
 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Naravne poljske jerebice v LUO praktično ni. Načrt odvzema je odvisen izključno od 
načrtovanega vlaganja te vrste v okolje. 
 
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 
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in letnim načrtom lovišča. Dodajanje divjadi mora upoštevati določila veljavne zakonodaje 

s področja ohranjanja narave ter zaščite živali. 

7.2.11 Raca mlakarica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

- Izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer z ohranjanjem zaraščenega obvodnega pasu 

vodotokov, ribnikov, kalov in jezer.  

- Intenziviranje odvzema plenilcev. 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

V LUO je prisotnost vrste povezana z življenjskim prostorom - vodo, zato so življenjski pogoji 
za raco mlakarico v območju zelo različni. Za lovišča z višjo številčnostjo, z načrtovanim 
odvzemom 5 ali več ptic se bo načrtoval odvzem po loviščih, za preostala lovišča pa se bo 
načrtoval skupen odvzem. Lovišča brez načrtovanega odvzema morajo vsak odvzem nad 
3 pticami javiti OZUL in ZGS, ki vodita evidenco odvzema iz skupne kvote nerazporejenega 
odvzema race mlakarice. Za realizacijo odvzema po loviščih je od 1. 11. tekočega leta 
naprej dovoljeno dodatno odstopanje v višini števila živali do realizacije načrta na nivoju 
LUO v okviru dopustnih odstopanj. Dovoljeno dodatno odstopanje se ugotovi prvi dan v 
tednu za tekoči teden.  

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

Načrtovane višine odvzema pri vrstah male poljske divjadi 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, kar bo opredeljeno v dvoletnih načrtih 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. 

Upravljavci lovišč so dolžni izvajati ukrepe preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in 
v ta namen odvzeti vzorce, oziroma poslati določene vzorce uplenjenih, poginulih ali 
povoženih rac v preiskavo, v skladu s programom Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin (UVHVVR). 
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7.2.12 Sraka 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti vrste srake. 

- 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. 

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

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

dvoletnem načrtu LUO določi spodnja meja dopustnih odstopanj od načrtovanega 

odvzema. 

Druge usmeritve 
 
Odstrel  se prednostno izvaja na predelih, kjer se upravlja z malo poljsko divjadjo. 
Upravljavci lovišč naj z opazovanji spremljajo stanje populacije in naj si prizadevajo za 
preprečevanje škode od srak na kmetijskih površinah in v sadovnjakih. V ta namen naj 
izvajajo ustrezne posege v populacije, odganjanje z lovom t.j. odvračalni odstrel, uporabijo 
zvočna in vizualna plašila, uporabijo fizične ovire za preprečevanje dostopa (mreže) ter 
uporabijo odvračalne kemične snovi. 
 

7.2.13 Šoja 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti vrste. 

- 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.  

 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
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Načrta odvzema srake in 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 naj z opazovanji spremljajo stanje populacije in naj si prizadevajo za 
preprečevanje škode od šoj na kmetijskih površinah in v sadovnjakih. V ta namen naj 
izvajajo ustrezne posege v populacije, odganjanje z lovom t.j. odvračalni odstrel, uporabijo 
zvočna in vizualna plašila, uporabijo fizične ovire za preprečevanje dostopa (mreže) ter 
uporabijo odvračalne kemične snovi. 

7.2.14 Siva vrana 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Zmanjšanje številčnosti sive vrane. 

- Odvračanje od kmetijskih površin. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Načrtuje se le skupen odvzem. Delitev na spolne in starostne kategorije ni potrebna. 
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).  

Povečan odvzem s ciljem znižanja številčnosti se bo načrtoval v loviščih, kjer se bodo 

pojavljale škode in problemi s sivo vrano.  

 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Za sivo vrano je dopustno odstopanje navzdol -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). 
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- Uporaba drugih odvračal (elektronske, pirotehnične in druge plašilne naprave). 

Usmeritve za učinkovitejše zadrževanje naraščanja/zmanjševanje številčnosti sive vrane 
 

- Povečanje interesa za lov srake in 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. V primeru 
nastajanja škode na nelovni površini (in da ustreznega odvračalnega odstrela ni 
mogoče izvajati na bližnji lovni površini) ali v času izven lovne dobe lahko 
upravljavec lovišča na podlagi 42. člena Zakona o divjadi in lovstvu zahteva izredni 
poseg v populacijo, ki ga dovoli minister pristojen za lovstvo, t.j. minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ali lovski inšpektor. Priporočamo, da se 
upravljavci lovišč, ki želijo izvajati tovrstne ukrepe, povežejo in enotno v okviru OZUL 
z eno vlogo zaprosijo MKGP za izdajo dovoljenja za lovišča in na lokacijah, ki jih 
vnaprej opredelijo v vlogi. 

Druge usmeritve 

Upravljavci lovišč naj z opazovanji spremljajo stanje populacije in naj si prizadevajo za 
preprečevanje škode od sivih vran na kmetijskih površinah. V ta namen naj izvajajo 
ustrezne posege v populacije, odganjanje z lovom t. j. odvračalni odstrel, uporabijo zvočna 
in vizualna plašila, uporabijo fizične ovire za preprečevanje dostopa (mreže), uporabijo 
odvračalne kemične snovi in smiselno upoštevajo določila »Akcijskega načrta za reševanje 
problemov, povezanih s sivo vrano v Sloveniji«. 
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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 z 
vzdrževanjem ustreznega deleža pomlajenih gozdov. Za jelenjad se v sklenjenih 
gozdovih ohranja in vzdržuje pašne površine. Za srnjad se na celotnem območju 
vzdržuje in oblikuje gozdni rob. S sadnjo in pospeševanjem plodonosnih drevesnih 
vrst ter ohranjanjem grmovnega sloja se pri gospodarjenju z gozdovi zagotavlja 
prehranske razmere za parkljasto divjad, gozdne kure in ptice pevke. 

- Zagotavljanje ekološke povezljivosti v primeru vrst divjadi z večjim območjem 
gibanja. Na mestih znanih prehodov divjadi preko prometnic se izvede ukrepe za 
zmanjšanje izgub (prometne oznake, nadhodi, podhodi), v prostorskih načrtih se 
zagotovi ohranitev znanih migracijskih poti, v okviru začasnih tehničnih ovir na južni 
meji se zagotavlja funkcijo izvedenih prehodov za divjad.   

- Zmanjševanje neželenih vplivov na okolje z aktivnim sodelovanjem pri načrtovanih 
posegih v prostoru. 

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 divjadi, populacijske trende 

divjadi, stanje habitatov, potrebe po delih v okolju, spremlja in omejuje neprimerne 

dejavnosti v okolju, presoja potrebnost dodajanja divjadi v lovišče, določa dobe mirovanja, 

izvaja 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 80 % 

načrtovanih ur, navzgor je dovoljeno neomejeno preseganje. 

 

BIOMELIORATIVNI UKREPI 
 
Biomeliorativne ukrepe se izvaja v skladu z Naravovarstvenimi smernicami za III. Kočevsko 
– Belokranjsko LUO podanimi v prilogi 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. 
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- 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). 

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

nizkimi deleži travniških oziroma 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. 

 

Gnojenje travnikov 
 

Opis. Ukrep se izvaja predvsem na površinah s strojno košnjo oziroma 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. 
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- 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 

oziroma 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. 

 

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

agrarni krajini. Namenjene so kritju male divjadi, uporabljajo jih tudi druge prostoživeče 

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 oziroma njihove predele z 

intenzivnim kmetijstvom in brez oziroma 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. 
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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 oziroma 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. 

 

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: 
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- 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.  

 

Pretekla dinamika in obseg. V obdobju 2009-2018 je obseg ukrepa medletno precej nihal. 

(med 475 in 789 gnezdnic). Razlike v obsegu med posameznimi območji so zelo velike in 

so v razponu med povprečno 3 gnezdnicami letno v Triglavskem LUO in 167 gnezdnicami 

v Zahodno visoko kraškem LUO. 

 

Usmeritve, določila: 

- 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 
 
Biotehniške ukrepe se izvaja v skladu z Naravovarstvenimi smernicami za III. Kočevsko – 
Belokranjsko LUO podanimi v prilogi 1. 
 
 
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. 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. 

 

                                                
1 Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Ur. l. RS 200/20) 
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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) 

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

- divji prašič (P) 

- lisica (P) 

- jazbec (P) 

- kuna belica, kuna zlatica (P) 

- šakal (P) 

 

Namensko krmljenje srnjadi in gamsa, 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 oziroma območje krmljenja, 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.  

Zimsko krmljenje 
 

Zimsko krmljenje navadnega jelena 

 

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. V loviščih, ki te gostote v letu 2020 

ne presegajo povišanje gostote krmišč ni dovoljeno.  

- V LUO Notranjske bo treba v NNE Snežnik zmanjšati število zimskih krmišč v dveh 

zaporednih Dvoletnih načrtih LUO (v vsakem obdobju za polovico preseženih 

dovoljenih zimskih krmišč). V ostalih loviščih, kjer je skupno dovoljeno število 

zimskih krmišč v primerjavi z letom 2020 preseženo se bo število zimskih krmišč 

zmanjšalo že v Dvoletnem načrtu LUO za obdobje 2022 - 2023. Količina zimske 

krme se bo zmanjševala proporcionalno z zmanjševanjem števila krmišč v LUO. 

- 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 
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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 oziroma 

na način, da divjad odtegnejo v predele, kjer ni pomlajenih površin oziroma 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 sestoje uvajati v 

pomlajevanje oziroma 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 oziroma bodo z načrti obnovljene do vključno leta 2024. Zamenjavo 

neustreznih 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. 

- 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.  
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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 za gojitev rac mlakaric v račnjakih. Število 

krmišč in količina krme naj se smiselno prilagodi velikosti račnjaka in številu ptic, ki 

v njem bivajo. 

- 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 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 

 

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. 

- 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 oziroma 

posameznih loviščih znotraj LUO z manjšo gostoto odvzema jelena se lahko 

predpiše tudi manjša dovoljena dnevna količina krme. 
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Ostale usmeritve, določila in omejitve 

 

- Privabljalno krmljenje se lahko izvaja le v času lovne dobe (redne, predčasne, 

podaljšane) za jelenjad. 

- Na območju rastišč gozdnih kur je dovoljeno privabljalno krmljenje jelenjadi 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 

 

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 oziroma 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. 
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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 

 

- 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. 

 

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. 

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 
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v primerjavi s 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, lahko pa se ga 

neomejeno 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). 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrt se izvaja v obsegu najmanj 80 % in je 

lahko presežen. 

-  

LOVSKOTEHNIŠKI OBJEKTI 
 
 
Lovskotehniške objekte se postavlja v skladu z Naravovarstvenimi smernicami za III. 
Kočevsko – Belokranjsko LUO podanimi v prilogi 1. 
 
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. 

 
Lovske preže 
 

- Enota za načrtovanje obsega: število. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrta ni treba dosegati in se ga lahko 

presega 

- Postavitev lovske preže v gozdnem prostoru mora biti v dogovoru z revirnim 

gozdarjem ZGS. Za postavitev lovske preže je potrebno pridobiti soglasje lastnika 

zemljišča. 

 
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 
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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, 

- krmišča za privabljalno krmljenje navadnega jelena, 

- krmišča za privabljalno krmljenje divjega prašiča, 

- krmišča za privabljalno krmljenje malih zveri. 

 
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 naj se izvaja v dogovoru z revirnim gozdarjem ZGS. Postavljanje 

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. 

 
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. 

                                                
2 živalski stranski proizvodi 



Lovsko upravljavski načrt III. Kočevsko - Belokranjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje                                                    128 
 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: Načrta ni treba dosegati in se ga lahko 

presega. 

 
 
Lovske koče, domovi, bivaki, zbiralnice uplenjene divjadi 

- Enota za načrtovanje obsega novogradnje in obnove: število. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrta ni treba dosegati in se ga lahko 

presega. 

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 
vključno z usmeritvami opredeljena v gozdnogospodarskem delu območnega načrta za 
GGO Kočevje, in sicer v okviru funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in 
lovnogospodarske funkcije s 1. ali 2. stopnjo poudarjenosti. V GGN GGO in podrobneje v 
GGN GGE so opredeljene usmeritve za zagotavljanje funkcij gozdov ter omejitve pri 
gospodarjenju z gozdovi in aktivnostih uporabnikov gozdnega prostora. 

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 
oziroma v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko živali potrebujejo mir, zlasti 
v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev ter prezimovanja. V prilogi 
GGN GGE »Opis gozda« (obrazec E4) so navedene vse ključne usmeritve za 
zagotavljanje funkcij s časovnimi in drugimi omejitvami kot »Usmeritve za 
zagotavljanje funkcij gozdov«.Tu so navedena tudi pripadajoča Natura 2000 
območja, EPO, upravljavske cone, rukališča, zimovališča ter ekocelice na ravni 
odseka.  

 Pri izvajanju gozdnogospodarskih del se je treba izogibati aktivnim gnezdiščem, 
brlogom ali zavetiščem. 

 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. 

 Zapore slepih krakov gozdnih cest s pripadajočo prometno signalizacijo in 
ustreznimi obvestilnimi tablami na območju upravljavske cone divjega petelina (UC 
C). 

 Na območju gozdnih rezervatov, je izvajanje lova prepovedano, prav tako je 
prepovedana postavitev, gradnja vseh lovskih objektov. 

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 
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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 oziroma 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. 

 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 zagotovi 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: 

· 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; 

· prepovedani so kakršnikoli posegi, ki bi slabšali povezljivost območij, zlasti 
pozidave (npr. širitve industrijskih con) oziroma kakršna koli urbanizacija 
tega prostora, 

· 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 so v trajanju 1 meseca prepovedane 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 

Izmed potencialnih nevarnosti in tveganj, ki lahko ogrozijo doseganje zastavljenih ciljev v 
naslednjem desetletju, lahko vplivajo na realizacijo strateških ciljev ali pa na cilje 
posamezne vrste, velja izpostaviti sledeča področja z nevarnostmi: 

- Lovstvo: S padanjem ugleda lovstva ter manjšanjem aktivnosti in staranjem članstva 
lovskih družin bo ogrožena trajnostna raba vrst divjadi z lovom in preprečevanje 
širjenja invazivnih tujih vrst. V desetletnem obdobju potečejo koncesijske pogodbe, 
hkrati se pretresa upravičenost obstoja LPN, ki brez ustreznega financiranja in kadra 
ne bodo uspela v celoti opravljati načrtovanih nalog. Kot največja nevarnost je 
izpostavljeno (ne)doseganje načrtovanega odvzema, na kar ima ZGS vpliv kot 
načrtovalec, v LPN pa tudi kot izvajalec del. 

- Gozdarstvo: V primeru nerealizacije možnih posekov in izvedbe načrtovanih 
gojitvenih del bo ogrožena prehranska ponudba za rastlinojedo parkljasto divjad, kar 
bo imelo za posledico povečanje vpliva rastlinojedov na naravno pomlajevanje. 
Neustrezni prostorski posegi v gozdni prostor bodo neugodno vplivali na ohranjanje 
življenjskega prostora divjadi. 

- Posegi v prostor: Neustrezni posegi v gozdni prostor lahko neugodno vplivajo na 
ohranjanje življenjskega prostora divjadi. 

- Kmetijstvo: V primeru zaraščanje kmetijskih površin in izsekavanja remiz se bo 
slabšal življenjski prostor divjadi. 

- Infrastruktura: - V primeru postavitve vetrnih elektrarn na območju Velike gore bodo 
ogroženi habitati velikih zveri. 

- Turizem: Prevelik, nenačrtovan obisk gozdov in vznemirjanje vrst v naravnem okolju 
ogrožajo cilj trajnostnega ohranjanje vitalnih populacij vseh avtohtonih vrst divjadi in 
drugih prostoživečih živali ter njihovih habitatov. Povečajo se potrebe po hrani, 
motnje v procesu razmnoževanja, poleganja mladičev kot tudi lovski napor za 
doseganje realizacije načrtov odvzema. 

- Zunanji deležniki: V primeru neupoštevanja stroke in prevelikega vpliva raznih 
civilnih iniciativ se bodo kazali negativni vplivi na vse cilje povezane z divjadjo, 
drugimi prostoživečimi živalmi ter njihovimi habitati. V povezavi s tem je zlasti 
problematično (Ne)upravljanje s populacijami volka in rjavega medveda. Trajnostno 
in smotrno upravljanje volka in rjavega medveda, ki vključuje selektivni odstrel 
osebkov obeh vrst, v zadnjih letih močno omejujejo pobude nekaterih predstavnikov 
civilne družbe in odločitve sodišč. Navedeno so-pogojuje naraščanje lokalnih 
populacijskih gostot (zlasti medveda) in širjenje območja prisotnosti obeh vrst. Če 
se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnje, to ne bo povzročalo zgolj naraščanja 
obsega škod na človekovem premoženju in ostalih neposrednih konfliktov s 
človekom, ampak bo imelo bistveno povečan vpliv tudi na določene vrste divjadi in 
njihovo upravljanje. Volk lahko s plenjenjem parkljaste divjadi v kombinaciji z 
neugodnimi okoljskimi dejavniki negativno vpliva na dinamiko njihovih populacij, kar 
lahko le deloma kompenziramo s prilagojenim upravljanjem parkljaste divjadi. 
Medved poleg plenjenja mladičev (zlasti srnjadi) preko rednega pojavljanja na 
privabljalnih krmiščih za parkljasto divjad ponekod močno ovira izvajanje odstrela 
divjadi in s tem doseganje upravljavskih ciljev. Vse navedeno predstavlja dodaten 
razlog za ponovno vzpostavitev trajnostnega poseganja v populaciji volka in rjavega 
medveda. 
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- Klimatske spremembe: V primeru večjih klimatskih sprememb se bodo slabšali 
življenjski pogoji za divjad, kar lahko privede do ogroženosti ohranjanja vitalnih 
populacij avtohtone divjadi. Poleg tega lahko privede do pojava in širjenja 
neavtohtone divjadi. 

- Tujerodne vrste; Pojav tujerodnih vrst lahko negativno vpliva na divjad in na njihovo 
življenjsko okolje. 
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9. METODOLOGIJA IZDELAVE NAČRTA 

Dolgoročni načrt za Kočevsko - Belokranjsko 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lovsko upravljavski načrt III. Kočevsko - Belokranjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje                                                    133 
 

10. LITERATURA 

 

[1]  Reliefni tipi Slovenije. 2021. https://gis.si/egw/GSS_T09_P03/index.html# (15. 2. 
2021).  

[2]  Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja.pdf, ARSO 2019, 
https://meteo.arso.gov.si › text › publications.,“ [Elektronski].  

[3]  ARHIV - opazovani in merjeni meteorološki podatki po Sloveniji. ARSO, 2021. 
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/ (18. 2. 2021).  

[4]  Osnutek Območnega načrta – Gozdnogospodarski del za GGO Kočevje (2021-2030). 
2021. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije.  

[5]  Osnutek Območnega načrta – Gozdnogospodarski del za GGO Novo mesto (2021-
2030). 2021. Novo mesto, Zavod za gozdove Slovenije..  

[6]  Bončina A., Rozman A., Dakskobler I., Klopčič M., Babij V., Poljanec A. 2021. 
Ljubljana. Gozdni rastiščni tipi Slovenije. Biotehniška fakulteta Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire, Zavod za gozdove Slovenije: 575 str..  

[7]  Raba tal. 2009. MKGP. http://rkg.gov.si/GERK/documents/RABA_old/index.html/ (1. 
3. 2021).  

[8]  Hafner M. in sod. 2021. Analiza stanja poškodovanosti gozdnega mladja od 
rastlinojede parkljasti divjadi v letih 2010, 2014, 2017 in 2020. 2021. Ljubljana, Zavod 
za gozdove Slovenije, neobjavljeno.  

[9]  Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih - ZNUAPK. 
Uradni list RS, št. 200/20.  

[10]  Sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih 
prašičih. Uradni list RS, št. 10/21.  

[11]  Kos, I. in sod. 2018: Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov 
in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus L.) v Sloveniji, (V1-1626), 
139 str..  

[12]  Jelenko Turinek, I. in sodel. 2016. Značilnosti, problematika in upravljanja populacij 
(sive) vrane v urbanem okolju (V4-1437): zaključno poročilo. Velenje, Inštitut ERICo, 
132 str..  

[13]  Geografski atlas Slovenije: država v prostoru in času. 1998. Ljubljana, Državna 
založba Slovenije.  

[14]  Direktiva o habitatih. 1992. Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Uradni list 
EU, št. L 206..  

[15]  Lovsko upravljavski načrt za III. Kočevsko - Belokranjsko lovsko upravljavko območje 
za obdobje 2011 – 2020. 2012. Kočevje, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota 
Kočevje, 117 str..  

[16]  Naravovarstvene smernice za lovsko upravljavski načrt za Kočevsko - Belokranjsko 
lovsko upravljavsko območje (2021-2030). Ljubljana, Zavod RS za varstvo narave – 
OE Ljubljana, marec 2021. 30 str..  

[17]  Navodila za izdelavo lovsko upravljavskega načrta za lovsko upravljavska območja 
(2021-2030). 2021. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije.  

[18]  Podatki o padavinah in temperaturah za obdobje 1971-2019 za ključne meteorološke 
postaje v Sloveniji. 2021. Ljubljana, Agencija RS za okolje.  

[19]  Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020). RS, Vlada Republike 
Slovenije, 9. 4. 2015, 44 str..  



Lovsko upravljavski načrt III. Kočevsko - Belokranjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje                                                    134 
 

[20]  Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo. Uradni list RS, 
št. 91/10 in 200/20.  

[21]  Resolucija o nacionalnem gozdnem programu. Uradni list RS, št. 111/07.  

[22]  Zakon o divjadi in lovstvu – ZDLov-1. Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 
46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr.  

[23]  Zakon o gozdovih – ZG. Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-
1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. 
US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lovsko upravljavski načrt III. Kočevsko - Belokranjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje                                                    135 
 

11. NAČRT SO IZDELALI 

Avtor načrta: 

- Miran Bartol, univ. dipl. inž. gozd., 

Sodelavci pri izdelavi načrta: 

- mag. Tomaž Devjak, univ. dipl. inž. gozd., 

- Bojan Kocjan, univ. dipl. inž. gozd., 

- Katja Konečnik, univ. dipl. inž. gozd., 

- Primož Dovč, mag ekon. in biodiverzitete, 

- Tina Kotnik, univ. dipl. inž. gozd. 

- dr. Matija Stergar, univ. dipl. inž. gozd. 

 

 

 
 
Datum določitve osnutka: 

 

 
 
 
 
Vodja odseka za načrtovanje razvoja gozdov                Vodja sektorja za načrtovanje 

mag. Tomaž Devjak, univ. dipl. inž. gozd.               Miha Marenče, univ. dipl. inž. gozd. 

 
 
 
 
 
 

            Vodja ZGS OE Kočevje                                                v.d. direktorja ZGS  

   Katja Konečnik, univ. dipl. inž. gozd.                    mag. Janez Logar, univ. dipl. inž. gozd. 
 
 
 



Lovsko upravljavski načrt III. Kočevsko - Belokranjskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje                                                    136 
 

12. PRILOGE  

Priloga 1: Naravovarstvene smernice za Kočevsko - Belokranjsko 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 

Lipov gaj pri 
Sv. Antonu 
 
NV območja 
id. št. 3506 

SON Odlok o 
razglasitvi 
Lipovega gaja pri 
Sv. Antonu za 
spomenik 
oblikovane 
narave (Uradni 
list RS, št. 1/96) 
 

Velja varstveni režim naveden v 5. členu Odloka o 
razglasitvi Lipovega gaja pri Sv. Antonu za spomenik 
oblikovane narave. 
 
5. člen 
Na zavarovanem območju je prepovedano: 
– uničevati ali poškodovati lipe; 
– odlagati odpadke, razen tam kjer je to določen prostor; 
– postavljati reklamna in druga obvestila, ki niso v skladu 
z namembnostjo spomenika; 
– graditi ali postavljati stavbe, poti ali naprave, ki ne 
izhajajo iz namembnosti spomenika in bi se gradili 
povsem na novo; 
– spreminjati vrstno sestavo dreves in talno ureditev; 
– uničevati, poškodovati ali odnašati sigastih tvorb jame; 
– kakorkoli onesnaževati stene in tla jame; 
– uničevati, loviti ali odnašati primerke jamske faune; 
– skladiščiti kakršenkoli material v jami. 

Svetoantonska 
jama 

NS 

Reka Krupa in 
kraška jama 
Judovska hiša 
 
NV območja 
id. št.  380 

NS Odlok o 
razglasitvi reke 
Krupe za naravno 
znamenitost in 
kraške jame 
Judovske hiše za 
kulturni spomenik 
(Uradni list RS, št. 
81/97) 
 

4. člen 
Na območju izvira in struge reke Krupe, na območju 
Judovske hiše ter na njunem varovanem območju med 
drugim ni dovoljeno: 
– graditi nove vodnogospodarske objekte ter izvajati 
ukrepe in posege v vodotok, s katerimi se spreminja 
količina, kakovost, prostorska in časovna razporeditev 
vode oziroma se spreminjajo naravne razmere na vodnih 
in pribrežnih zemljiščih, razen če to zahteva oskrba s 
pitno vodo ali ukrepi za omejevanje erozijskih procesov; 
– graditi vse vrste objektov, razen na tistih območjih, na 
katerih prostorsko ureditveni plani določajo drugače; 
– spreminjati oblikovanost in sestavo površja z 
zemeljskimi deli, razen v tlorisu obstoječih objektov in za 
potrebe že obstoječe rabe prostora (mlinarstvo, 
žagarstvo) in sanacijskih posegov, povezanih z 
onesnaženostjo; 
– omejevati dostop do vode po označenih stezah ali 
poteh; 
– odvzemati pesek ali mivko z obrežja ali dna struge ali 
izvirnega jezera, razen v povezavi s sanacijskimi posegi 
zaradi onesnaženja reke; 
– čistiti brežine na golo, razen površine, ki so v 
zemljiškem katastru navedene kot obdelovalne površine; 
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IME STATUS 
URADNA 
OBJAVA 

VARSTVENI REŽIM 

– spreminjati obstoječo avtohtono gozdno združbo, 
spreminjati mikroklimatske značilnosti gozdnega 
ekosistema (npr. z nadelavo preseka ipd.); 
– vnašati alohtone živalske in rastlinske vrste; 
– loviti in nabirati ogrožene rastlinske in živalske vrste po 
Rdečem seznamu RS, razen v izjemnih primerih in v 
soglasju s pristojno organizacijo za varstvo naravne in 
kulturne dediščine; 
– kakorkoli onesnaževati vodo ali tla na varovanem 
območju (s spuščanjem tehnoloških odpadnih voda, 
tekočih odpadkov, kanalizacijskih odplak, z odlaganjem 
žagovine in drugih lesnih odpadkov oziroma odpadkov 
vseh vrst); 
– povzročati hrup, ki presega 55 Leq (dBA), razen pri 
rednih dejavnostih vzdrževanja zavarovanega območja 
reke; 
– postavljati reklamne in druge table in znamenja, razen 
za potrebe označitve in predstavitve naravne 
znamenitosti in kulturnih spomenikov ter za dovoljene 
dejavnosti; 
– odtujevati ali poškodovati predmete in plasti arheoloških 
ali kulturnozgodovinskih vrednosti iz struge reke, iz 
Judovske hiše ter njunega varovanega območja; 
– izkopavati, nabirati in odnašati petrografske, 
mineraloške in paleontološke vzorce; 
– uničevati, poškodovati ali odstranjevati sigaste tvorbe in 
drugi inventar kraških jam na zavarovanem območju; 
– izvajati lov, ribolov v nasprotju z lovskogojitvenimi in 
ribolovnimi načrti. 

Ledena jama 
pri Jelenici 

NS Odlok o 
razglasitvi 
naravnih 
znamenitosti in 
nepremičnih 
kulturnih in 
zgodovinskih 
spomenikov v 
občini Novo 
mesto (Uradni list 
RS, št. 38/92 in 
37/99) 
 

V jamskem vhodu in njegovi neposredni okolici je 
prepovedano:  
- vse vrste gradenj in zemeljska dela,  
- odlaganje odpadkov ter zasipavanje vhoda,  
- kakršno koli zakrivanje ali zapiranje vhoda, 
- poseganje v estetsko podobo neposredne okolice vhoda 
(skladiščenje lesa, prekomeren posek), 
- spreminjanje vegetacijske združbe. 
 
Na širšem ali vplivnem območju jame (površje nad 
znanimi rovi jame, ponornice, ki tečejo v jamo oziroma 
skozi njo) je prepovedano: 
- vse vrste gradenj, ki bi lahko posredno poškodovale ali 
onesnaževale podzemlje, 
- spreminjanje vegetacijske odeje ali njeno 
odstranjevanje, ki bi lahko vplivalo na kemične ali 
količinske spremembe pronicajoče skalne vode, 
- odlagati odpadke, 
- onesnažiti tekoče vode, ki tečejo v jamo, 
- kakorkoli spreminjati vodni režim vodotoka, ki teče v 
jamo. 

Ledena jama 
pri Kunču 

NS 

Velika Knežja 
jama 

NS 

Ahnenloch NS 

Cinkov križ NS 

Jazbina NS 

Pihalnik NS 

Šolnovo 
brezno 

NS 

Skedenc NS 

Zvrnilca NS 

Rožeška 
koliševka 

NS Prepovedano je: 
- graditi kakršne koli objekte (tudi gozdno infrastrukturo), 
odkopavanje ali zasipavanje terena, 
- zakrivanje ali kvarjenje značilnih razgledov (npr. 
skladiščenje lesa, prekomeren posek), 
- sekati, obsekavati, lomiti, ruvati in kako drugače 
uničevati oziroma poškodovati drevesa, grmovje in 
zelišča ter njihove dele, 
- spreminjati rastiščne pogoje z odstranjevanjem zemlje, 
odkrivanjem korenin, zasipavanjem debla in površine nad 
koreninami, spreminjati višino talne vode in kislost 
oziroma bazičnost tal, spuščati škodljive tekočine ali 

Podsteniška 
koliševka 

NS 
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plinaste snovi na območju rastišča ter odlagati odpadne 
snovi, 
- spreminjati obstoječo osončenost dreves in rastišča, 
- krmljenje divjadi, postavljanje solnic, gradnja obor za 
divjad. 

Črmošnjiška 
jelka 

NS Prepovedano je: 
- sekati, obsekovati, lomiti oziroma drugače uničevati ali 
poškodovati drevesa ali njihove dele, 
- spreminjati rastiščne pogoje, npr. odstranjevati zemljo, 
odkrivati korenine, zasipavati deblo, zasipavati rastišče 
oziroma površino nad koreninami, odlagati odpadke,… 
- spreminjati obstoječo osončenost dreves in rastišča, 
- zgraditi stalne objekte na območju neposrednega 
rastišča. 

Pragozd 
Pečke 

NR V rezervatu so prepovedane vse gospodarske, 
rekreacijske, raziskovalne in ostale dejavnosti, ki bi 
kakorkoli spremenile obstoječe naravno stanje in vplivale 
na nemoten razvoj v prihodnosti. Dovoljeno je 
znanstveno-raziskovalno delo, vendar le v soglasju s 
pristojno organizacijo za varstvo narave. 

Stara lipa v 
Dolnjih Retjah 
 
NV točke id. št. 
46 

NS Odlok o 
razglasitvi 
etnološkega 
spomenika in 
naravni 
znamenitosti v 
Dolnjih Retjah pri 
Velikih Laščah 
(Uradni list SRS, 
št. 32/84) 

4. člen (del) 
2. dendrološki spomenik: 
a) Varstveni režim določa prepovedi: 
- sekati, obsekavati, lomiti, ali kako drugače nasilno 
uničevati ali poškodovati drevo, deblo, korenine, veje, 
- spreminjati rastiščne pogoje, 
- spreminjati obstoječo osončenost drevesa in rastišča, 
obešati ali postavljati tuja telesa na deblo, korenine in 
veje.  
b) Izjemoma in po predhodnem soglasju strokovne 
organizacije je možno izvajati potrebne sanacijske 
ukrepe. 
c) Dovoljeno je znanstveno raziskovanje, ki ne vpliva na 
biološko stanje drevesa in gospodarsko koriščene, ki ni v 
nasprotju z interesi varstva. 

Pečina, vodna 
jama 

NS Odlok o 
razglasitvi 
krajinskega parka 
Lahinja  
(Skupščinski 
Dolenjski list, št. 
3/88) 
 
Odlok o 
spremembah in 
dopolnitvah 
odloka o 
razglasitvi 
krajinskega parka 
Lahinja (Uradni 
list RS, št. 73/98, 
80/20) 

V skladu s 7. členom Odloka je na celotnem območju 
krajinskega parka Lahinja prepovedano: 
- izvajati posege v vodotoke in vodna zemljišča, s katerimi 
se spreminja količina in kakovost voda oziroma se 
spreminjajo naravne razmere na vodnih in pribrežnih 
zemljiščih, razen pod določenimi pogoji, 
- onesnaževati površne in talne vode, 
- sekati na golo ali spreminjati vegetacijo, 
- puščati sečne odpadke v strugah potokov, 
- pogozdovati površine območja, razen če to terjajo ukrepi 
za zavarovanje pred erozijo ali če je s planskimi akti 
določena sprememba kmetijskega zemljišča v gozdno, 
- vnašati neavtohtone gozdne rastlinske vrste, 
- loviti divjad s pregonom, s pritiskom, z gonjači in s pastmi 
ter nastavljati strupe za divjad. 

Zjot, kraško 
polje z izviri in 
ponornimi 
jamami 

NS 

Glušenka, 
vodna jama 

NS 

Reka Lahinja 
od izvira do 
Pustega 
Gradca 

NS 

Potok 
Nerajčica z 
izviri Okno, 
Stepanjec in 
Krnica 

NS 

Izvir Topličice NS 

Krajinski park 
Lahinja 

KP – 
celotno 
območje 

Naravni 
rezervat 
Lahinjske luge 

NR 

Močvirje Mlaka NS 
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Naravni 
rezervat 
Nerajske luge 

NR 

Krajinski park 
Radensko 
polje 

KP - prvo 
varstveno 
območje 

Uredba o 
Krajinskem parku 
Radensko polje 
(Uradni list RS, št. 
104/11 in 80/18) 

Velja varstveni režim naveden v 13. členu Uredbe o 
Krajinskem parku Radensko polje. 
 
13. člen (varstveni režim v prvem varstvenem območju) 
(1) V prvem varstvenem območju poleg prepovedi iz 11. 
člena te uredbe in prvega odstavka prejšnjega člena tudi 
ni dovoljeno: 
1.      intenziviranje obstoječe kmetijske pridelave, če to 
neugodno vpliva na ugodno stanje rastlinskih in živalskih 
vrst, njihovih habitatov ali habitatnih tipov, in 
2.      pasti živali. 

Turjaški grajski 
kompleks 

SON Odlok o 
razglasitvi 
Turjaškega 
grajskega 
kompleksa za 
kulturni in 
zgodovinski 
spomenik ter 
naravno 
znamenitost 
(Uradni list SRS, 
št. 43/88) 

Velja varstveni režim naveden v  5. členu Odloka o 
razglasitvi Turjaškega grajskega kompleksa za kulturni in 
zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost. 

Soteska 
"Kadice" 

NS Odlok o 
razglasitvi 
soteske Kadice 
za naravni 
spomenik 
(Skupščinski 
Dolenjski list, št. 
8/89) 

5. člen med drugim prepoveduje: 
- gradnjo vseh vrst stavb, objektov in prometnic, 
odkopavanje ali zasipavanje terena; 
- odlaganje odpadkov na območju spomenika ali v vplivni 
okolici kakorkoli onesnaževati vodo; 
- vsako poseganje, ki bi spremenilo rastiščne razmere. 

Taborska jama NS Odlok o 
razglasitvi 
pomembnejših 
objektov 
podzemeljske 
geomorfološke 
dediščine v 
Občini Grosuplje 
za naravne 
spomenike 
(Uradni list RS, št. 
34/96) 

Velja varstveni režim naveden v 4. členu Odloka o 
razglasitvi pomembnejših objektov podzemeljske 
geomorfološke dediščine v Občini Grosuplje za naravne 
spomenike. 
 
4. člen 

1. Na zavarovanem območju nad jamskim sistemom je 
dovoljena sedanja ekstenzivna kmetijska obdelava in 
gospodarjenje z gozdom, prepovedano pa je:  

– graditi kakršnekoli objekte, razen adaptacije obstoječih 
objektov,  

– izvajati zemeljska dela,  

– odlagati tekoče ali trdne odpadke,  

– zasipavati, zakrivati, zapirati ali kako drugače 
preoblikovati vhod v jame,  

– vrtati ali povzročati vibracije,  

– spreminjati vegetacijsko odejo ali jo odstranjevati.  

Podpeška 
jama 

NS 

Sistem 
Zatočnih jam 
in sistem 
ponornih jam 
potoka Šice 

NS 

Potok Bičje in 
močvirski 
biotopi 

NR Odlok o 
razglasitvi potoka 
Bičje in 
močvirskih 
biotopov  z 
vplivnim 
območjem za 

Velja varstveni režim naveden v 5. členu Odloka o 
razglasitvi potoka Bičje in močvirskih biotopov z vplivnim 
območjem za naravni rezervat. 
Za območje naravnega rezervata se z namenom 
ohranjanja in varstva lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev 
določi, varstveni režim: 
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naravni rezervat 
(Uradni list RS, št. 
23/1997) 

Na celotnem varovanem območju so dovoljene 
dejavnosti, ki so usklajene z biotopsko funkcijo: 
– obstoječa travniška raba, priporoča se pričetek prve 
košnje po 15. juniju, 
– ohranjati sedanji način izrabe površin, 
– vzdrževanje grmovne in drevesne vegetacije ter 
vzdrževanje odvodnih jarkov s soglasjem pristojne 
naravovarstvene službe, 
– po predhodnem soglasju pristojne naravovarstvene 
službe je v naravnem rezervatu mogoče v okviru 
gozdnega, lovnega in vodnega gospodarjenja izvajati 
posege za renaturacijo in revitalizacijo obstoječega 
stanja, 
V naravnem rezervatu je prepovedano: 
– spreminjanje vodnega režima kot npr. regulacijska dela 
na vodnih tokovih, zajemanje izvirov, graditev objektov na 
vodah, zniževanje ali zviševanje vodne gladine v 
vodotoku, 
– poseganje v vodno in obrežno rastlinstvo, kot je npr. 
sečnja v poplavnih gozdovih, 
– izvajati gradbena in zemeljska dela kot so npr. gradnja 
stavb, naprav in prometnic, odvzemanje gramoza, proda 
peska ali mivke z obrežja, prodišča ali z dna struge, 
izkopavanje, nasipavanje, odstranjevanje zemlje in 
zasipavanje deponij, izkoriščanje rudnin, odlaganje 
odpadnih materialov ipd., če to ni v skladu z namensko 
rabo tega prostora, 
– lovljenje, nabiranje, vznemirjanje, preganjanje ali 
uničevanje vseh vrst živali, tako odrasle osebke kot 
njihove razvojne oblike, 
– spreminjati sestavo zoocenoze z naseljevanjem vrst, 
– poškodovanje in uničevanje gnezdišč in prostorov, kjer 
se živali zadržujejo ali razmnožujejo ali s prisotnostjo 
motiti živali, 
– voditi pse in druge domače živali, 
– izvajati lov in ribolov, 

– povzročati eksplozije ali vibracije (vendar z dovoljeno 
uporabo kmetijskih strojev), 
– umetno osvetljevati živali, njihova gnezdišča, zavetišča 
in bivališča, 
– gibati se zunaj glavnih poti in se voziti z motornimi vozili, 
– onesnaževati vodo, tla in zrak s škodljivimi ali strupenimi 
trdnimi, tekočimi ali plinastimi snovmi kot so npr. 
komunalne odplake, insekticidi, herbicidi, aerosoli, 
strupeni plini, trdni odpadki, ipd., 
– sekati, obsekavati, lomiti, ruvati in kako drugače 
uničevati oziroma poškodovati vegetacijo, 
– spreminjati travnike v njive, 
– krmljenje divjadi, postavljanje 
lovnogospodarstvenih objektov, 

– spreminjati naravno sestavo, zmes in gostoto rastlinskih 
in živalskih vrst, 
– kako drugače ravnati v nasprotju s cilji zavarovanja. 

Željnske jame NS Odlok o 
razglasitvi 
Željnskih jam za 
naravni spomenik 
(Uradni list RS, št. 
52/98) 

Zaradi ohranitve in varovanja obstoječega stanja na 
območju jam kot naravnega spomenika se določi dvojni 
varstveni režim (v samih jamah ter nad jamskim sistemom 
in njegovo okolico): 
1. Na zavarovanem območju nad jamskim sistemom in 
okoli njega je med drugim prepovedano: 
– graditi kakršne koli objekte, razen adaptacije obstoječih 
objektov, 
– izvajati zemeljska dela, 
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– odlagati tekoče in trde odpadke, 
– zasipati, zakrivati, zapirati ali kako drugače preoblikovati 
vhod v jame, 
– spreminjati obstoječo rabo vegetacijske odeje ali 
gospodariti v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti, 
– opravljati posege, ki lahko kakorkoli ogrozijo naravni 
spomenik. 

Lipe na Veliki 
Slevici 

NS Odlok o 
razglasitvi 
podružnične 
cerkve Marije 
Kraljice angelov 
in lip na Veliki 
Slevici za kulturni 
in zgodovinski 
spomenik ter 
naravno 
znamenitost 
(Uradni list RS, št. 
8/99) 

7. člen 
Spomenik varujemo v njegovi izvirni in neokrnjeni podobi. 
Vsi posegi se podrejajo spomeniški pričevalnosti in 
funkciji in morajo služiti ohranjanju, sanaciji in prenovi 
spomenika.  
Naravno znamenitost varujemo v izvirni podobi. 
Prepovedani so posegi in dejavnosti, ki bi spremenile in 
okrnile podobo in ekološke pogoje.  
V območju spomenika so dovoljeni le posegi in razvojne 
usmeritve, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim in 
katerih cilj je nadaljnji obstoj spomenika. Dovoljeni so 
strokovni posegi, ki so namenjeni raziskavam, ohranjanju 
in sanaciji spomenika ter izboljšavi estetskega stanja.  
Za posege, ki niso v skladu z varstvenim režimom in 
spreminjajo lastnosti spomenika, je povzročitelj kazensko 
odgovoren. Škodo ali spremembe, ki so nastale na 
spomeniku mora povzročitelj odstraniti in vzpostaviti 
prejšnje stanje. 
 
8. člen 
V vplivnem območju spomenika je dovoljena dosedanja 
kmetijska raba prostora in prepovedana vsaka gradnja, 
tudi za potrebe kmetijskega gospodarstva.  

Marindolska 
loza 

NS Uredba o 
krajinskem parku 
Kolpa (Uradni list 
RS, št. 85/06) 

V skladu s 6. členom Uredbe je potrebno na območju 
parka pri gospodarjenju z naravnimi viri uporabljati okolju 
prijazne tehnologije in metode, tako da se ohranja njihova 
ekosistemska vrednost in obnovljivost ter da se ohranjajo 
življenjski prostori rastlinskih in živalskih vrst in naravne 
vrednote. 
 
8. člen prepoveduje izvajati posege in dejavnosti oziroma 
rabo zemljišč na način, ki bi lahko prizadel krajinsko 
pestrost oziroma spremenil značilno podobo krajine. 
 
9. člen Uredbe v prvem varstvenem območju parka 
prepoveduje: 
- ograjevati zemljišč z nenaravnimi materiali razen s 
transparentnimi žičnatimi ograjami, 
- gradnjo novih objektov, 
- obnavljanje gozdov s tujerodnimi drevesnimi vrstami. 
 
10. člen Uredbe v drugem varstvenem območju parka 
prepoveduje: 
- ograjevati zemljišč z nenaravnimi materiali razen s 
transparentnimi žičnatimi ograjami, 
- obnavljanje gozdov s tujerodnimi drevesnimi vrstami. 
 
V strogem naravnem rezervatu Hrastova loza, 12. člen 
Uredbe prepoveduje približevanje gnezdišču sive čaplje v 
času gnezdenja.   
 
12. člen Uredbe tudi prepoveduje posegati v brežino reke 
Kolpe in obrežno vegetacijo, razen v primerih nujnih 
sanitarnih in vzdrževalnih del ter ureditev dostopov do 

Dolenjski 
zdenec 

NS 

Fučkovski 
zdenec 

NS 

Zdenec Jarbol NS 

Vrhovske 
vrtače 

NS 

Marindolski 
steljniki 

NS 

Kolpa NS 

Dečinska 
stena 

NS 

Hrastova loza SNR 

Krajinski park 
Kolpa 

KP 

Velika stena 
nad Radenci 

NS 

Jama v 
kamnolomu 
 
NV jame id. št. 
42950 

NS 

Kobiljača NS 

Ziljske vrbe NS 

Marindolska 
lipa 

NS 

Lipa v vasi 
Marindol 

NS 
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vode na območjih rekreacijskih površin v skladu z 
načrtom upravljanja parka. 

Strajanov breg NR Uredba o 
Krajinskem parku 
Ljubljansko barje 
(Uradni list RS, št. 
112/2008) 

Velja varstveni režim naveden v 10., 11. in 13. členu 
Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje. 
 
13. člen (varstveni režimi v ožjih zavarovanih območjih) 
(1) Poleg prepovedi iz 10. člena te uredbe v ožjih 
zavarovanih območjih ni dovoljeno: 
1.      urejati novih pešpoti in stez, razen v primeru 
ureditev, določenih v načrtu upravljanja; 
5.    odvzemati rastlin in živali iz narave, razen tujerodnih 
vrst ter pri opravljanju kmetijske, gozdarske, lovske, 
ribiške in raziskovalne dejavnosti v skladu s predpisi, ki 
urejajo te dejavnosti, in sprejetimi načrti na teh področjih; 
6.      odvzemati ptic iz narave; 

8.      uporabljati fitofarmacevtskih sredstev in gnojil. 

Krajinski park 
Ljubljansko 
barje 

KP Velja varstveni režim naveden  v 10. členu Uredbe o 
Krajinskem parku Ljubljansko barje. 
 
10. člen (splošni varstveni režim) 
(1) V krajinskem parku ni dovoljeno ravnati, posegati, 
umeščati ali opravljati dejavnosti in aktivnosti v obsegu, 
času in na način, ki bi lahko ogrozil cilje krajinskega parka 
in poslabšal hidrološke, geomorfološke in ekološke 
lastnosti krajinskega parka. 
(2) V krajinskem parku zlasti med drugim ni dovoljeno: 
1.      izvajati posegov in dejavnosti, ki bi lahko poslabšali 
ekološke razmere in posledično slabo vplivali na ugodno 
stanje rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in 
habitatnih tipov; 
9.      naseljevati rastlin in živali tujerodnih vrst; 
11.   uničevati ali poškodovati prostorov, na katerih se 
živali razmnožujejo ali zadržujejo; 
13.   izvajati vzdrževalnih del na vodotokih, jarkih, stoječih 
vodah in linijskih vegetacijskih strukturah v obdobju med 
15. marcem in 30. septembrom; 
14.   redčiti, sekati in strojno krčiti lesne vegetacije v 
obdobju med 15. marcem in 30. septembrom; 
15.   ograjevati novih zemljišč za gojitev divjadi ali živali 

tujerodnih vrst ter urejati novih ribogojnic in 
komercialnih ribnikov 

Krajinski park 
Radensko 
polje 

KP – 
celotno 
območje 

Uredba o 
Krajinskem parku 
Radensko polje 
(Uradni list RS, št. 
104/11 in 80/18) 

Velja varstveni režim naveden v 11. in 12. členu Uredbe 
o Krajinskem parku Radensko polje. 
 
11. člen (splošni varstveni režim): 
(1) V krajinskem parku se posegi, dejavnosti in ravnanja 
lahko izvajajo v obsegu, času in na način, ki je v skladu z 
varstvenimi cilji te uredbe. 
 
(2) V krajinskem parku med drugim ni dovoljeno: 
1.      izvajati posegov, dejavnosti in ravnanj, ki bi lahko 
poslabšale hidrološke, geomorfološke in ekološke 
razmere na območju krajinskega parka in vplivale na 
poslabšanje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, 
njihovih habitatov in habitatnih tipov; 
2.      izvajati posegov, dejavnosti in ravnanj na naravnih 
vrednotah tako, da se uničijo, poškodujejo ali bistveno 
spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave 
opredeljen za naravno vrednoto; 
3.      izvajati posegov, dejavnosti in ravnanj, ki bi lahko 
spremenile za krajinski park značilno krajinsko pestrost 
ter značilne krajinske in poselitvene vzorce; 
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IME STATUS 
URADNA 
OBJAVA 

VARSTVENI REŽIM 

4.      ograjevati zemljišč za gojitev divjadi ali živali 
tujerodnih vrst ter urejati novih ribogojnic in komercialnih 
ribnikov; 
5.      taboriti, šotoriti, kuriti, urejati prostorov za piknike ter 
objektov in naprav za vadbo ali rekreacijo, postavljati 
bivalnih prikolic oziroma drugih začasnih bivalnih vozil in 
objektov zunaj za to urejenih in v načrtu upravljanja ali v 
prostorskih aktih določenih območij; 
7.      urejati novih poti, razen za potrebe kmetijstva in 
gozdarstva ter novih dovoznih poti v vasi, v obsegu, času 
in na način, da se ne poslabša ugodno stanje rastlinskih 
in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov ter 
da ne bi škodovale naravnim vrednotam; 

Krajinski park 
Radensko 
polje 

KP - 
drugo 
varstveno 
območje 

12. člen (varstveni režim v drugem varstvenem 
območju): 
V drugem varstvenem območju poleg prepovedi iz 
prejšnjega člena med drugim ni dovoljeno: 
1.      spreminjati hidroloških, geomorfoloških in 

ekoloških razmer vodotokov in drugih mokrišč; 
2.      izvajati novih hidromelioracij in zahtevnih 

agromelioracij; 
3.      izvajati vzdrževalnih del na vodotokih, odvodnikih, 

stoječih vodah in linijskih vegetacijskih strukturah v 
obdobju med 1. marcem in 31. avgustom; 

4.      odkopavati in nasipavati materiala zunaj stavbnih 
zemljišč in obstoječih poti, cestnih teles in 
kolovozov; 

5.      graditi novih objektov; 
6.      sekati in strojno krčiti grmovne vegetacije v 

obdobju med 1. marcem in 31. avgustom; 
7.      spreminjati strukturno in vrstno pestro obrežno 

vegetacijo; 
8.      sproščati gensko spremenjenih organizmov v 

okolje in jih uporabljati; 
9.      naseljevati in gojiti živali in rastlin tujerodnih vrst; 
12.   pluti s plovili na motorni pogon ali skuterji; 
14.   voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati voženj z 

vozili na motorni pogon in s kolesi v naravnem 
okolju, razen za službene vožnje javne gozdarske, 
naravovarstvene, zdravstvene, reševalne in 
veterinarske službe, pri inšpekcijskem nadzoru, 
delu preiskovalnih sodnikov in državnih tožilcev, 
obrambe, zaščite in reševanja, policije, gorskih in 
jamarskih reševalcev ter gasilcev, za vožnje pri 
opravljanju lovskočuvajske in ribiškočuvajske 
službe, gospodarjenja z gozdovi in divjadjo, 
opravljanja kmetijskih, geodetskih, geoloških del, 
urejanja voda in vzdrževanja infrastrukturnih 
objektov; 

15.   požigati vegetacije. 

Zatočna jama 
– Viršnica – 
Lazarjeva 
jama 

NS 

 
 
 
 

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 
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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 
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 
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 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 
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.  
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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. 

 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. 
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- 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. 
 

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.  
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 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, 
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 

IDENT. 
ŠT. 

IME ZVRST KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE 

vse drevesne naravne vrednote DREV – Na drevesa naj se ne postavlja lovskih prež oziroma 
drugih lovskih objektov. Lovski objekti naj bodo od 
zunanjega tlorisa drevesnih krošenj oddaljeni vsaj 20 
m. 

vse oblikovane naravne 
vrednote ONV 

vse geološke naravne vrednote 

GEOL 

– 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 geomorfološke površinske  
naravne vrednote 

GEOMORF 

– Na točkovne geomorfološke naravne vrednote naj se 

ne postavlja lovskih objektov (npr. lovskih prež, 
krmišč, solnic, itd.). 

– Na točkovnih geomorfoloških naravnih vrednotah naj 

se praviloma ne izvaja biomeliorativnih in biotehničnih 
ukrepov. 

– Z namenom, da se ohranja morfologija uravnanega 
dna polj, naj se na kraških poljih ne izdeluje kaluž.   
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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 naravnih vrednotah oziroma v razdalji vsaj 50 

metrov od vodnih teles naj se ne vzpostavlja pasišč, 
krmišč, krmnih ter pridelovalnih njiv, ter ne postavlja 
solnic. Lovske objekte naj se postopoma odstrani 
oziroma prestavi. 

– V razdalji vsaj 15 metrov od vodnih teles naj se ne 
postavlja visokih prež. 

– Vzdrževanje vodnih virov naj se izvaja v sodelovanju 
z ZRSVN. 

– Naravnih izvirov naj se ne ureja. Možno je selektivno 
odstranjevanje grmovne in drevesne vegetacije. 
Morfološke in hidrološke lastnosti izvirov naj se 
ohrani. 

– Vzdrževanje vodnih virov naj se izvaja izven obdobja 
razmnoževanja dvoživk, to je pozno jeseni oziroma 
pozimi. Pri tem 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. 

 

4041 Turjak - ribnik pod 
gostilno Pri Murnu 

EKOS 

4264 Orehovec 

4508 Sinjevrški kal 

7575 Koprivnik - mlaka 

7579 Rekarca 

7652 Kočevska Reka - 
jezero 

7926 Stara luža EKOS 

8511 Radenski kal EKOS, ZOOL 

8586 Grabrna 
 

EKOS 

8596 Miliči - kal EKOS, ZOOL 

1267 Kopanjski studenec HIDR, BOT 

1880 Kotnica - izviri HIDR, BOT 

1970 Rakitnica - izviri HIDR 

2708 Jelenov studenec HIDR 

3504 Poltarca HIDR 

3559 Podlomščica - izvir HIDR 

3590 Lipovka HIDR 

4159 Rakitnica - ponori HIDR, 
GEOMORF 

4385 Šica - izvir HIDR, ZOOL 

4386 Krka - izvir HIDR, 
GEOMORF, 

(GEOMORFP)
, (ZOOL) 

4513 Bajer - ribnik pri 
Mlakah 

HIDR, EKOS, 
ZOOL 

7036 Potiskavec - močvirja, 
barja in ponori 

HIDR, 
GEOMORF, 

EKOS, ZOOL, 
BOT 

7577 Prednja Rinža - izviri HIDR 

7609 Peči HIDR, 
GEOMORF 

7615 Spodnji Log - izvir in 
mlaka 

HIDR, EKOS 

7624 Goriča vas - ponori 
Bistrice 

HIDR, 
GEOMORF 

7715 Mrzli studenec HIDR 

7952 Krška vas - izviri HIDR 

7956 Beč - izviri HIDR, 
GEOMORF 

8099 Podstenščica HIDR, 
GEOMORF 

8246 Prilozje - Ribnik HIDR, ZOOL, 
EKOS 

8308 Resa - izvir HIDR, ZOOL, 
EKOS 

8317 Brstovec - Vodenica HIDR, EKOS 

8477 Žvirče - luža HIDR, EKOS, 
ZOOL 

8626 Rožnodolski bajer HIDR, ZOOL, 
EKOS 

87 Ribnica - izvir HIDR 
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vse linijske hidrološke naravne 

vrednote 

HIDR, EKOS 

– V razdalji vsaj 50 metrov od vodotokov naj se ne 
vzpostavlja pasišč, krmišč, krmnih ter pridelovalnih njiv, 
ter ne postavlja solnic. Navedene lovske objekte naj se 
postopoma odstrani oziroma prestavi na ustrezno 
razdaljo od vodotokov. 

– V razdalji vsaj 15 metrov od vodotokov naj se ne 
postavlja visokih prež. 

– 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. 

– Lovskih priprav kot so pasti, zanke, mreže in limanice 
naj se na območju pojavljanja vidre in bobra ne 
uporablja. 

vse botanične naravne 
vrednote 

BOT 

– Na botanične naravne vrednote naj se ne pripravlja 
novih pasišč, krmišč, krmnih in pridelovalnih njiv ter ne 
postavlja visokih prež, solnic in lovskih koč.  

– Na naravne vrednote naj se ne naseljuje živali ter 
vnaša rastlin tujerodnih in rastišču neustreznih vrst. 

– Trave naj se ne balira v sveže silažne bale, temveč se 
jo posuši na travniku. 

– Gnojenja košenic se ne izvaja. 

1335 Krempa BOT 
– S košnjo in drugimi potrebnimi ukrepi se preprečuje 

zaraščanje travniških površin. Intenzivneje se ukrepa 
na površinah v zaraščanju (s strojnim mulčenjem se 
revitalizira degradirane travniške površine), na 
ohranjenih travnikih pa se s pozno košnjo vzdržuje 
obstoječe stanje.  

– Košnja naj se izvaja po odcvetu večine travniških 
rastlin, po 30.6.. 

– Gnojenje suhih in mokrotnih travnikov naj se ne izvaja. 
– Kemičnih pripravkov za zatiranje škodljivcev in plevela 

naj se ne uporablja.  
– Trave naj se ne balira v sveže silažne bale, temveč se 

jo posuši na travniku. 
– Ohranja ter vzdržuje naj se gozdni rob ter linijske 

vegetacijske strukture 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. 

– Na mokrotnih habitatnih tipih naj se sečnja in spravilo 
izvajata zgolj po suhih ali zamrznjenih tleh. Uporabljajo 
naj se biološko razgradljiva olja in tehnično brezhibni 
stroji. 

 

1505 
Kaplanovo - močvirje v 
Šrangah 

HIDR, EKOS 

1506V 
Žaga pri Velikih 
Laščah - helokren izvir 

BOT 

1762 Veliki log pri Raščici 
HIDR, BOT, 

ZOOL 

1763 
Krkovo pri Karlovici - 
povirje 

BOT, HIDR 

1913V Vinomerski steljniki EKOS, BOT 

2825 Ravni dol - mrazišče BOT 

3543 Krkovo HIDR, EKOS 

4475V 
Prigorica - 
zadrževalnik 

ZOOL, BOT 

4497 Ponikve - kraško polje 
GEOMORF, 

EKOS, (HIDR) 

4544 Marindolski steljniki EKOS 

7036 
Potiskavec - močvirja, 
barja in ponori 

HIDR, 
GEOMORF, 

EKOS, ZOOL, 
BOT 

7665 Strajanov breg 
HIDR, BOT, 

ZOOL 

7730 Vodena draga HIDR, EKOS 

7836 
Blata - mokrotne 
površine 

EKOS 

7927V Mlake pri Kompoljah ZOOL 

7992 Smrečjak HIDR, EKOS 

8029 
Črni potok pri Velikih 
Laščah 

EKOS 

8030 Tržiščica HIDR, EKOS 

8031 Laščica HIDR, EKOS 

8033V Bistrica HIDR 

8034V Sajevec - mokrišča EKOS, ZOOL 

8035V Ribnica - vodotok 
HIDR, 

GEOMORF, 
(ZOOL) 

8036 
Gajniče - Tlake - 
mokrotna dolina 

EKOS 

8037 Črna dolina HIDR, EKOS 
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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 

8038 Veliki potok - mokrišča EKOS 

8080 
Medvedjek - mokrotni 
travniki ob Cereji 

EKOS 

8081 
Dvorska voda - 
mokrotni travniki 

EKOS 

8403 Žuniči – steljniki EKOS 

8585 Kunč - košenica EKOS 

vse zoološke naravne vrednote 

ZOOL 

– Na zoološke naravne vrednote naj se ne pripravlja 
pasišč, krmišč, krmnih in pridelovalnih njiv ter ne 
postavlja visokih prež, solnic in lovskih koč.  

– Na naravne vrednote naj se ne naseljuje živali ter 
vnaša rastlin tujerodnih in rastišču neustreznih vrst. 

1329V Pugled - Žiben EKOS 
EKOS 

– Lova oziroma drugih biomeliorativnih in biotehničnih 
ukrepov naj se na naravni vrednoti ne izvaja. 

– Lovskih objektov naj se na območje naravne vrednote 
ne umešča. Obstoječe naj se premakne izven 
območja. 

1331 Liplje v Poljanski dolini 

1332 
Krajc - Bukovje - sestoj 
jelke 

EKOS 

1333 Stružnica EKOS, BOT 

140 Kopa - pragozd EKOS, ZOOL 

158 Krokar - pragozd EKOS 

212 Pečka - pragozd EKOS 

227 Podsteniška koliševka 
EKOS, 

GEOMO
RF 

251 
Rajhenavski Rog - 
pragozd 

EKOS 

305 Strmec - pragozd EKOS 

4342 Dolga gorica EKOS 

7752 Šahen - udornica 1 
GEOMORF, 

EKOS 

7753 Šahen - udornica 2 
GEOMORF, 

EKOS 

80342 Borovec - gozd EKOS 

8140 Hrastova loza ZOOL, EKOS 

8253  Planina 1 EKOS, BOT 

vse podzemeljske 
geomorfološke naravne 
vrednote GEOMORFP 

– V neposredni okolici jamskih vhodov (najmanj 25 m) 
naj se ne pripravlja pasišč, krmišč, krmnih in 
pridelovalnih njiv; ne postavlja visokih prež in solnic; 
ter ne izdeluje kaluž.  

– V jame naj se ne vnaša organskih snovi. 
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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 KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE 

30115 
Zatočna jama - Viršnica - 
Lazarjeva jama 

Smiselno naj se upoštevajo usmeritve podane v poglavju 
5.2.1 pri posebnih varstvenih območjih.  
  

30119 Krška jama 

30125 Kompoljska jama 

30131 Potiskavška jama 

30132 Zelenka 

30137 Vodna jama v Jelendolu 

30141 Vodna jama pri Klinji vasi 1 

30143 Jama v Šahnu 

30151 Bilpa 

31100 Kočevsko 

31400 Ljubljansko barje 

34500 Ribniška dolina 

34800 Bloščica 

35400 Radensko polje - Bičje 

35900 Županova jama 

36500 Mišja dolina z Velikimi logi 

36600 Škocjan 

36700 Skedenca nad Rajnturnom 

37100 Podpeška jama 

37500 Potiskavec 

37900 Vodena jama 

38300 Lučka jama 

38500 Kadice, Mateča voda in Bistrica 

39400 Črna dolina pri Grosuplju 

39500 Skobčev mlin 

39700 Mala Loka pri Višnji Gori 

60127 Stolbe 

61400 Gorjanci 

64500 Krupa 
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KODA IME KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE 

64600 Veliko bukovje 

64700 Kolpa 

64800 Lahinja 

64900 Metlika 

65100 Krka - reka 

66200 Šumberk 

66300 Dobličica 

67900 Petrišina jama 

68500 Bezgovka 

69400 Gornji kal 

80000 
Osrednje območje življenskega 
prostora velikih zveri 

91100 Bajdinc 

91600 Cereja 

92400 Dolenji Suhor 

94700 Marindol 

97600 Tržiščica s pritoki 

97700 Veliki potok 

 
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. 
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Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih 
organizmov. 
Konkretne varstvene usmeritve 

 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 rastlinski vrst (npr. lepega čeveljca, kranjskega jegliča, Loeselijeve 
grezovke, močvirskega mečka), zatočišč živali ter drugih posebnih habitatov se ne 
pripravlja pasišč, krmišč, krmnih in pridelovalnih njiv ter ne postavlja visokih prež, 
solnic in lovskih koč.  

 Živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov naj se ne vnaša.  

 Na krmnih in pridelovalnih njivah naj se ne uporablja tujerodnih rastlin (npr. 
topinamburja). 

 Alohtoni vrsti muflon in damjak naj bosta prisotni le v oborah. Iz narave naj se ju 
odstranjuje.  

 Prisotnost populacij šakala ter alohtone vrste pižmovka naj se zmanjšuje oziroma 
vzdržuje na taki ravni, da le te ne vplivajo na ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in 
habitatnih tipov. 

 Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj 
prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin.  

 Pri upravljanju z divjadjo naj se upoštevajo usmeritve, ki so navedene v strategijah 
ter akcijskih načrtih upravljanja z velikimi zvermi v Sloveniji.  

 Pri načrtovanju višine in starostne strukture odvzema divjadi naj se upošteva 
prehranske potrebe velikih zveri. 

 Intenzivnost dopolnilnega krmljenja medveda naj se postopoma zmanjša.  

 Zagotavlja naj se takšne gostote parkljaste divjadi, da bo omogočeno naravno 
pomlajevanje rastišču primernih vrst. 

 Zaradi onemogočene obnove ključnih drevesnih vrst gozdnih habitatnih tipov (jelke 
in plemenitih listavcev) v ekološki enoti Osrednja Kočevska (LPN Snežnik, LPN 
Medved, LPN Žitna Gora, lovišča Kočevje, Mala gora, Banja loka in Predgrad), naj 
se nadaljuje z redukcijskim odstrelom jelenjadi (odstrelom nad prirastkom). 

 Obnova gozdov naj se ne izvaja s sadnjo tujerodnih in rastišču neprimernih vrst. 

 V gozdnem prostoru naj se ne postavlja novih obor, obstoječe pa se po možnosti 
ukinja. 

 V neposredni okolici jamskih vhodov (najmanj 25 m) naj se ne pripravlja pasišč, 
krmišč, krmnih in pridelovalnih njiv; ne postavlja visokih prež in solnic; ter ne izdeluje 
kaluž.  

 V jame naj se ne vnaša organskih snovi. 

 V kolikor se ugotovi povečan obisk jame oziroma nabiranje jamskih živali naj se 
obvesti ZRSVN. 

 

Preglednica 4: Pregled upravljavskih con Natura 2000 in pripadajočih varstvenih 
usmeritev 
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UPRAVLJAVSKA 
CONA 

VRSTE IN 
HABITATNI TIPI 

KODA IN IME OBMOČJA 
NATURA 2000 

KONKRETNE VARSTVENE 
USMERITVE ZA UPRAVLJANJE 

Z DIVJADJO 

Upravljavska 
cona A – izviri, 
kali, manjša 
vodna telesa 

hribski urh 
(Bombina 
variegata) 

 

SI3000075 Lahinja 
SI3000171 Radensko polje - 
Viršnica 
SI3000263 Kočevsko 
SI3000271 Ljubljansko barje 
SI3000297 Mišja dolina 

 Vzdržuje naj se majhne 
vodne in močvirne biotope 
kot so mlake, luže in 
kaluže. Najprimernejši čas 
za izvajanje posegov je 
izven obdobja 
razmnoževanja dvoživk, to 
je  pozno jeseni oziroma 
pozimi. 

 V razdalji vsaj 50 metrov od 
izvirov, kalov in ostalih 
manjših vodnih teles naj se 
ne vzpostavlja pasišč, 
krmišč, krmnih ter 
pridelovalnih njiv, ter ne 
postavlja solnic. Lovske 
objekte naj se postopoma 
odstrani oziroma prestavi 
na ustrezno razdaljo od 
vodnih teles. 

 V razdalji vsaj 15 metrov od 
izvirov, kalov in ostalih 
manjših vodnih teles naj se 
ne postavlja visokih prež. 

 
Napotki za upravljanje oziroma 
vzdrževanje vodnih virov: 

 Veliki pupek: Mlaka naj bo 
vsaj del dneva osončena, 
različno globoka (najgloblji 
del je lahko globok več kot 
1 m), vsebuje naj vodno 
rastlinje, brežine naj bodo 
položne.  

 Hribski urh: Mlaka, luža, 
kaluža naj bo vsaj del 
dneva osončena, do 30 cm 
globoka, zaželene so 
vodne rastline. 

 

veliki pupek 
(Triturus carnifex) 

 

SI3000129 Rinža 
SI3000171 Radensko polje - 
Viršnica 
SI3000263 Kočevsko 
SI3000271 Ljubljansko barje 

navadni netopir 
(Myotis myotis) 
 

SI3000026 Ribniška dolina 
SI3000048 Dobličica 
SI3000063 Metlika 
SI3000170 Krška jama 
SI3000263 Kočevsko 
SI3000271 Ljubljansko barje 
SI3000316 Dolenji Suhor 
SI3000338 Krka s pritoki 

vejicati netopir 
(Myotis 
emarginatus) 

SI3000063 Metlika 
SI3000075 Lahinja 
SI3000160 Škocjan 
SI3000188 Ajdovska planota 
SI3000263 Kočevsko 
SI3000048 Dobličica 

južni podkovnjak 
(Rhinolophus 
euryale) 

SI3000072 Petrišina jama 
SI3000263 Kočevsko 

veliki podkovnjak 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

SI3000188 Ajdovska planota 
SI3000263 Kočevsko 

širokouhi netopir 
(Barbastella 
barbastellus) 

SI3000263 Kočevsko 
SI3000267 Gorjanci - Radoha 

veliki navadni 
netopir (Myotis 
bechsteini) 

SI3000263 Kočevsko 
SI3000267 Gorjanci - Radoha 

mali podkovnjak 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

SI3000152 Vodena jama 
SI3000156 Županova jama 
SI3000160 Škocjan 
SI3000170 Krška jama 
SI3000263 Kočevsko 
SI3000271 Ljubljansko barje 

vejicati netopir 
(Myotis 
emarginatus) 

SI3000063 Metlika 
SI3000075 Lahinja 
SI3000160 Škocjan 
SI3000188 Ajdovska planota 
SI3000263 Kočevsko 
SI3000048 Dobličica 
 

Upravljavska 
cona B – 
območje 
vodotokov 

vidra (Lutra lutra) SI3000075 Lahinja 
SI3000175 Kolpa 
SI3000263 Kočevsko 
SI3000271 Ljubljansko barje 
SI3000338 Krka s pritoki 

 V razdalji vsaj 50 metrov od 
vodotokov naj se ne 
vzpostavlja pasišč, krmišč, 
krmnih ter pridelovalnih njiv, 
ter ne postavlja solnic. 
Navedene lovske objekte naj bober (Castor 

fiber) 
SI3000048 Dobličica 
SI3000338 Krka s pritoki 
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UPRAVLJAVSKA 
CONA 

VRSTE IN 
HABITATNI TIPI 

KODA IN IME OBMOČJA 
NATURA 2000 

KONKRETNE VARSTVENE 
USMERITVE ZA UPRAVLJANJE 

Z DIVJADJO 

navadni koščak 
(Austropotamobius 
torrentium*) 

SI3000005 Mateča voda in 
Bistrica 
SI3000048 Dobličica 
SI3000263 Kočevsko 
SI3000267 Gorjanci - Radoha 
SI3000271 Ljubljansko barje 
SI3000297 Mišja dolina 
SI3000320 Tržiščica s pritoki 
SI3000326 Bajdinc 
SI3000338 Krka s pritoki 
SI3000342 Cereja 
SI3000343 Veliki potok 
SI3000353 Ščurkov potok 
SI3000387 Divji potok 
SI3000388 Vrčica 
SI3000389 Rožnodolski potok 

se postopoma odstrani 
oziroma prestavi na ustrezno 
razdaljo od vodotokov. 

 V razdalji vsaj 15 metrov od 
vodotokov naj se ne 
postavlja visokih prež. 

 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. 

 Uporabljajo naj se le pasti, ki 
omogočajo selektivni lov. 

veliki studenčar 
(Cordulegaster 
heros) 

SI3000005 Mateča voda in 
Bistrica 
SI3000263 Kočevsko 

močvirski krešič 
(Carabus 
variolosus) 
 

SI3000263 Kočevsko 

Upravljavska 
cona C – 
območje divjega 
petelina 

divji petelin (Tetrao 
urogallus) 
 

SI5000013 Kočevsko – Pri izvajanju biomeliorativnih 
del naj se upoštevajo tudi  
potrebe divjega petelina in 
gozdnega jereba: 

 Sadijo in vzdržujejo naj 
se plodonosne vrste 
namenjene prehrani 
divjega  petelina 
(jerebika, mokovec, 
češmin, glog, borovnica, 
malina). 

 Obstoječe jase naj se 
ohranja in vzdržuje. 
Košnja naj se izvaja 
enkrat letno. Gozdnih 
jas naj se ne gnoji z 
umetnimi gnojili.  

 
– Izboljšuje naj se 

konkurenčnost divjega 
petelina napram lovni divjadi: 

 Novih krmišč za divjad 
naj se ne postavlja. 

 Z močno krmo naj se ne 
krmi. 

 Krmljenje divjega 
prašiča in malih zveri naj 
se ne izvaja.   

 Izvaja naj se 
intenzivnejši odstrel 
divjadi (kun, jelenjadi, 
divjih prašičev).    

 

– Vsakršna opažanja (znakov 
prisotnosti) vrste v času 
razmnoževalnih aktivnosti 
naj se skrbno beleži.  
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UPRAVLJAVSKA 
CONA 

VRSTE IN 
HABITATNI TIPI 

KODA IN IME OBMOČJA 
NATURA 2000 

KONKRETNE VARSTVENE 
USMERITVE ZA UPRAVLJANJE 

Z DIVJADJO 

– V času parjenja, to je od 1. 
marca do 30. junija naj se 
znotraj cone ne izvaja 
dejavnosti.  

 

Upravljavska 
cona D - območje 
gozdnega jereba 

gozdni jereb 
(Bonasa bonasia) 

SI5000013 Kočevsko 
 

– Pri izvajanju biomeliorativnih 
del naj se upoštevajo tudi  
potrebe divjega petelina in 
gozdnega jereba: 

 Vzdržujejo naj se 
strukturiran, vrstno 
pester gozdni rob s 
prisotnostjo 
plodonosnih drevesnih 
vrst. 

 Sadijo in vzdržujejo naj 
se plodonosne vrste 
namenjene prehrani 
gozdnega jereba 
(leska, breza, jelša, 
jerebika, mokovec, 
brek, češmin, glog). 

 

– Izboljšuje se konkurenčnost 
gozdnega jereba z lovno 
divjad: 

 Postavitev novih krmišč 
naj se izvaja le 
izjemoma, vendar le 
izven znanih stanišč 
gozdnega jereba. 
Stanišča gozdnega 
jereba so velika cca. 40 
ha (radij cca 400 m od 
videnja vrste). Vrsta je 
najštevilčnejše 
zastopana na območju 
Travne gore. 

 Na območju Travne 
gore naj se izvaja 
intenzivnejši odstrel 
divjadi (kun, jelenjadi, 
divjih prašičev).    

 

– Vsakršna opažanja (znakov 
prisotnosti) vrste – stanišče, 
naj se skrbno beleži. 

– V polmeru najmanj 400 m 
(razdalja se prilagodi terenu) 
okoli znanih stanišč 
gozdnega jereba naj se od 
1.4. do 31.7. ne izvaja del. 
 

Upravljavska 
cona E – 
območje orla 
belorepca 

belorepec 
(Haliaeetus 
albicilla) 

 

SI5000013 Kočevsko  V skladu z zakonodajo je na 
krmiščih zaželeno zimsko 
krmljenje orla belorepca. 

 Kakršnakoli dela naj se 
znotraj oddelkov 54032B, 
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UPRAVLJAVSKA 
CONA 

VRSTE IN 
HABITATNI TIPI 

KODA IN IME OBMOČJA 
NATURA 2000 

KONKRETNE VARSTVENE 
USMERITVE ZA UPRAVLJANJE 

Z DIVJADJO 

54033, 54034 in 54035B ne 
izvajajo v času od 1. januarja 
do 30. julija. 

 

Upravljavska 
cona F –območje 
barij, močvirij, 
travišč in grmišč 

(6210) Polnaravna 
suha travišča in 
grmiščne faze na 
karbonatnih tleh 
(Festuco-
Brometalia) 

SI3000026 Ribniška dolina 
SI3000075 Lahinja 
SI3000168 Črna dolina pri 
Grosuplju 
SI3000171 Radensko polje - 
Viršnica 
SI3000199 Dolenja vas pri 
Ribnici 
SI3000271 Ljubljansko barje 
SI3000297 Mišja dolina 

 S košnjo in drugimi 
potrebnimi ukrepi se 
preprečuje zaraščanje 
travniških površin. 
Intenzivneje se ukrepa na 
površinah v zaraščanju (s 
strojnim mulčenjem se 
revitalizira degradirane 
travniške površine), na 
ohranjenih travnikih pa se s 
pozno košnjo vzdržuje 
obstoječe stanje.  

 Košnja naj se izvaja po 
odcvetu večine travniških 
rastlin, po 30.6.. 

 Gnojenje suhih in mokrotnih 
travnikov naj se ne izvaja. 

 Kemičnih pripravkov za 
zatiranje škodljivcev in 
plevela naj se ne uporablja.  

 Trave naj se ne balira v 
sveže silažne bale, temveč 
se jo posuši na travniku. 

 Ohranja ter vzdržuje naj se 
gozdni rob ter linijske 
vegetacijske strukture 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. 

 Na mokrotnih habitatnih tipih 
naj se sečnja in spravilo 
izvajata zgolj po suhih ali 
zamrznjenih tleh. 
Uporabljajo naj se biološko 
razgradljiva olja in tehnično 
brezhibni stroji. 

 

(6410) Travniki s 
prevladujočo 
stožko (Molinia 
spp.) na 
karbonatnih, šotnih 
ali glineno-
muljastih tleh 
(Molinion 
caeruleae), 
 

SI3000046 Bela Krajina 
SI3000075 Lahinja 
SI3000171 Radensko polje - 
Viršnica 
SI3000199 Dolenja vas pri 
Ribnici 
SI3000271 Ljubljansko barje 
SI3000296 Marindol 

(6510) Nižinski 
ekstenzivno gojeni 
travniki 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis) 

SI3000046 Bela Krajina 
SI3000048 Dobličica 
SI3000296 Marindol 

(7140) Prehodna 
barja 

SI3000199 Dolenja vas pri 
Ribnici 

(7230) Bazična 
nizka barja 

SI3000026 Ribniška dolina 
SI3000075 Lahinja 
SI3000168 Črna dolina pri 
Grosuplju 
SI3000271 Ljubljansko barje 
SI3000297 Mišja dolina  

 
Priloga 2: 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 470 485 385 384 418 354 398 345 339 356 3934 30,0 15,3 

lanščaki 313 298 302 392 341 371 347 338 337 336 3375 25,7 13,1 
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srnjaki 2+ 606 627 533 567 601 593 577 567 575 574 5820 44,3 22,7 

skupaj SRNJAKI 1.389 1.410 1.220 1.343 1.360 1.318 1.322 1.250 1.251 1.266 13129 100,0 51,2 

mladiči Ž 492 517 420 425 399 404 399 373 390 355 4174 33,3 16,3 

mladice 265 252 269 295 328 304 290 268 306 303 2880 23,0 11,2 

srne 2+ 607 532 547 515 569 529 602 549 510 523 5483 43,7 21,4 

skupaj SRNE 1.364 1.301 1.236 1.235 1.296 1.237 1.291 1.190 1.206 1.181 12537 100,0 48,8 

realiziran odvzem 2.753 2.711 2.456 2.578 2.656 2.555 2.613 2.440 2.457 2.447 25666   100,0 

              
Odstrel in izgube 
v primerjavi z 
načrtom              
kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj   
načrt odvzema 2900 2750 2475 2550 2680 2680 2640 2610 2524 2494 26303   
odstrel in izgube / 
načrt 94,9 98,6 99,2 101,1 99,1 95,3 99,0 93,5 97,3 98,1 97,6   
delež SRNJAKOV 50,5 52,0 49,7 52,1 51,2 51,6 50,6 51,2 50,9 51,7 51,2   
delež  srnjakov 2+ 22,0 23,1 21,7 22,0 22,6 23,2 22,1 23,2 23,4 23,5 22,7   
delež mladih 
(mladiči, enoletni) 
ne glede na spol 55,9 57,2 56,0 58,0 55,9 56,1 54,9 54,3 55,8 55,2 56,0   

              
Izgube               
kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %  

nenaravne izgube 377 363 354 332 334 274 309 286 270 277 3176 72,2  

naravne izgube 160 91 175 91 121 95 108 176 91 113 1221 27,8  

skupaj izgube 537 454 529 423 455 369 417 462 361 390 4397 100,0  
delež izgub v 
odvzemu 19,5 16,7 21,5 16,4 17,1 14,4 16,0 18,9 14,7 15,9 17,1   
odstrel 2.216 2.257 1.927 2.155 2.201 2.186 2.196 1.978 2.096 2.057 21269   

              
Vzroki izgub              
vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %  

neznan 66 38 94 40 68 48 53 94 26 35 562 12,8  

bolezen 33 15 22 7 12 18 17 18 11 9 162 3,7  

krivolov 4 3 4 3 3 2 2 1 1 1 24 0,5  

cesta 307 322 291 283 279 240 278 252 256 254 2762 62,8  

železnica 8 1 2 3 2 2 4 4 1 1 28 0,6  

plenilci 47 36 33 27 28 23 28 49 49 60 380 8,6  

psi 23 9 23 16 20 16 13 4 2 5 131 3,0  

kosilnica  35 28 34 27 30 14 12 25 10 16 231 5,3  

drugo 14 2 26 17 13 6 10 15 5 9 117 2,7  

              
Telesne mase 
(biološka telesna 
masa)              
Starostna in 
spolna 
kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    
mladiči M 9,4 9,5 8,7 9,4 8,9 9,2 8,9 8,8 9,4 9,4    
indeks  100,0 101,1 92,6 99,7 94,6 98,1 94,5 94,0 100,0 100,0    
lanščaki 12,7 13,6 12,4 13,4 13,3 13,3 13,5 12,9 13,6 13,6    
indeks  100,0 107,1 97,6 105,4 105,0 104,8 106,5 101,8 107,1 106,8    
srnjaki 2+ 18,4 18,7 17,9 18,6 17,9 17,4 18,3 18,0 18,8 18,9    
indeks  100,0 101,6 97,0 101,3 97,4 94,3 99,3 97,9 102,2 102,5    
mladiči Ž 9,2 9,3 8,6 9,2 8,9 9,2 8,7 8,7 9,4 9,1    
indeks  100,0 101,1 93,2 100,0 96,6 99,9 94,7 94,5 102,2 98,6    
mladice 13 13,4 13,1 13,5 13,5 13,7 14,0 13,3 13,7 13,8    
indeks  100,0 103,1 101,0 103,6 103,5 105,1 107,4 102,2 105,4 106,0    
srne 2+ 16,0 16,0 15,7 16,0 15,6 16,0 15,9 15,9 15,9 16,2    
indeks  100,0 100,0 97,9 100,1 97,6 99,9 99,4 99,3 99,3 101,1    
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Masa trofej 
srnjakov 2+ (g)              

Povprečna masa 
trofej / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    
srnjaki 2+ 252,0 228,1 250,5 245,8 245,8 241,2 243,4 232,6 253,9 254,2    
indeks  100,0 90,5 99,4 97,5 97,5 95,7 96,6 92,3 100,8 100,9    

 
JELENJAD               
              
Odstrel in izgube              

Starostna in 
spolna 
kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj 

%/ 
spol 

%/ 
skupaj 

teleta M 436 452 362 421 424 420 473 393 428 381 4190 43,6 19,7 

lanščaki 140 157 175 147 157 199 228 183 204 219 1809 18,8 8,5 

jeleni 2-4 129 154 138 141 132 135 226 199 165 195 1614 16,8 7,6 

jeleni 5-9 128 125 127 111 136 144 173 168 197 192 1501 15,6 7,0 

jeleni 10 + 44 48 48 53 58 56 45 54 41 49 496 5,2 2,3 

skupaj JELENI 877 936 850 873 907 954 1145 997 1035 1036 9610 100,0 45,1 

teleta Ž 434 401 378 431 449 419 537 476 459 442 4426 37,8 20,8 

junice 163 201 162 181 161 216 262 231 240 234 2051 17,5 9,6 

košute 2+ 366 363 468 505 436 586 736 654 551 565 5230 44,7 24,5 

skupaj KOŠUTE 963 965 1008 1117 1046 1221 1535 1361 1250 1241 11707 100,0 54,9 

realiziran odvzem 1840 1901 1858 1990 1953 2175 2680 2358 2285 2277 21317   100,0 

              

Odstrel in izgube 
v primerjavi z 
načrtom              
kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj   
načrt odvzema 1925 1925 2085 2085 2085 2400 3000 2900 2700 2590 23695   

odstrel in izgube / 
načrt 95,6 98,8 89,1 95,4 93,7 90,6 89,3 81,3 84,6 87,9 90,0   
delež JELENOV 47,7 49,2 45,7 43,9 46,4 43,9 42,7 42,3 45,3 45,5 45,1   

delež trofejnih 
jelenov 2+ in več 16,4 17,2 16,8 15,3 16,7 15,4 16,6 17,9 17,6 19,1 16,9   

delež mladih 
(mladiči, enoletni) 
ne glede na spol 63,8 63,7 58,0 59,3 61,0 57,7 56,0 54,4 58,2 56,0 58,5   

              
Izgube              
kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %  

nenaravne izgube 62 63 54 44 51 53 72 67 63 72 601 15,0  

naravne izgube 236 151 531 250 224 231 475 604 358 339 3399 85,0  

skupaj izgube 298 214 585 294 275 284 547 671 421 411 4000 100,0  

delež izgub v 
odvzemu 16,2 11,3 31,5 14,8 14,1 13,1 20,4 28,5 18,4 18,1 18,8   
odstrel 1542 1687 1273 1696 1678 1891 2133 1687 1864 1866 17317   

              
Vzroki izgub              
vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %  

neznan 55 38 377 57 86 87 160 332 116 61 1369 34,2  

bolezen 12 3 10 1 0 5 1 0 1 2 35 0,9  

krivolov 6 1 3 2 2 6 2 2 1 3 28 0,7  

cesta 48 62 49 41 47 46 70 64 59 68 554 13,9  

železnica 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0,1  

plenilci 159 103 124 190 128 129 296 233 237 269 1868 46,7  
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psi 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 11 0,3  

kosilnica 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 6 0,2  
OGRAJE 
,POŠKODBE, 
DRUGO 

10 7 20 2 10 10 18 39 4 7 
127 3,2  

               

Telesne mase 
(biološka telesna 
masa)              

Starostna in 
spolna 
kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    
teleta M 43,8 40,9 40,2 42,0 40,2 41,4 40,5 40,6 41,7 41,2    
indeks 100,0 93,4 91,8 95,8 91,8 94,5 92,4 92,6 95,2 94,0    
lanščaki 59,5 64,3 61,7 62,6 60,6 62,4 62,2 61,7 63,1 61,9    
indeks 100,0 108,1 103,6 105,2 101,8 104,8 104,5 103,7 106,1 104,0    
jeleni 2-4 106,3 107,2 98,8 102,4 101,3 99,7 97,0 106,0 106,0 99,5    
indeks 100,0 100,8 92,9 96,3 95,3 93,8 91,3 99,7 99,7 93,6    
jeleni 5-9 129,2 134,4 130,3 131,7 125,5 126,5 128,0 130,3 130,3 135,1    
indeks 100,0 104,0 100,8 101,9 97,2 97,9 99,1 100,9 100,9 104,5    
jeleni 10 + 131,0 132,7 136,5 137,7 139,0 130,1 132,5 128,3 128,3 128,9    
indeks 100,0 101,3 104,2 105,1 106,1 99,3 101,1 97,9 97,9 98,4    
teleta Ž 41,1 38,4 37,8 38,8 38,1 39,1 39,2 38,4 39,0 37,6    
indeks 100,0 93,4 92,0 94,4 92,7 95,1 95,4 93,4 94,9 91,6    
junice 53,7 56,8 55,3 55,7 53,0 54,7 54,9 53,5 55,3 54,5    
indeks 100,0 105,8 102,9 103,7 98,7 101,9 102,3 99,7 103,0 101,5    
košute 2+ 76,0 72,8 75,9 75,9 73,1 73,8 73,1 67,9 74,5 71,4    

 
GAMS               
              
Odstrel in 
izgube              

Starostna in 
spolna 
kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %/spol %/skupaj 

kozliči 3 2 2 1 2 3 4 4 3 2 26 15,2 7,8 

kozli 1+ 2 4 2 1 2 2 3 2 5 2 25 14,6 7,5 

kozli 2+ 3 2 6 4 3 4 2 5 4 2 35 20,5 10,5 

I. starostni 
razred 8 8 10 6 7 9 9 11 12 6 86 50,3 25,9 

kozli 3-7 6 7 5 6 5 7 6 8 5 6 61 35,7 18,4 

kozli 8+ 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 24 14,0 7,2 

skupaj KOZLI 16 17 17 14 14 19 17 22 20 15 171 100,0 51,5 

kozice 2 3 2 4 3 3 3 4 6 2 32 19,9 9,6 

koze 1+ 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 23 14,3 6,9 

koze 2+  2 3 4 1 1 2 2 2 3 2 22 13,7 6,6 

I. starostni 
razred 5 9 8 7 7 8 7 8 12 6 77 47,8 23,2 

koze 3-10 7 7 5 7 7 3 5 7 7 5 60 37,3 18,1 

koze 11+ 2 4 2 3 3 2 3 2 2 1 24 14,9 7,2 

skupaj KOZE 14 20 15 17 17 13 15 17 21 12 161 100,0 48,5 

realiziran 
odvzem 30 37 32 31 31 32 32 39 41 27 332   100,0 

              
Odstrel in 
izgube v 
primerjavi z 
načrtom              
kategorija / 
leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj   
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načrt odvzema 45 40 40 40 40 36 36 40 46 46 409   

odstrel in 
izgube / načrt 66,7 92,5 80,0 77,5 77,5 88,9 88,9 97,5 89,1 58,7 81,2   
delež KOZLOV 53,3 45,9 53,1 45,2 45,2 59,4 53,1 56,4 48,8 55,6 51,5   

delež kozlov 
2+ in več 36,7 29,7 40,6 38,7 32,3 43,8 31,3 41,0 29,3 40,7 36,1   
delež koz 2+ in 
več 36,7 37,8 34,4 35,5 35,5 21,9 31,3 28,2 29,3 29,6 31,9   
delež mladih 
(mladiči, 1+)  
ne glede na 
spol 26,7 32,4 25,0 25,8 32,3 34,4 37,5 30,8 41,5 29,6 31,9   

              
Izgube               
Kategorija / 
leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %  
nenaravne 
izgube 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 5 25,0  
naravne 
izgube 0 0 2 1 1 1 2 7 0 1 15 75,0  

skupaj izgube 0 1 2 1 1 1 2 11 0 1 20 100,0  

delež izgub v 
odvzemu 0,0 2,7 6,3 3,2 3,2 3,1 6,3 28,2 0,0 3,7 6,0   
odstrel 30 36 30 30 30 31 30 28 41 26 312   

              
Vzroki izgub              
vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %  

1 neznan 0 0 1 0 1 0 0 6 0 1 9 45,0  

2 bolezen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5,0  

3 krivolov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0  

4 cesta 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5,0  

5 železnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0  

6 plenilci 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 5 25,0  

7 psi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0  

8 ostali vzroki 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4 20,0  

9 garje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0  

              

Telesne mase 
(biološka 
telesna masa)              

Starostna in 
spolna 
kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    
kozliči 10 9,5 7 8 8,5 7,67 11 11,5 8 10    
indeks  100,0 95,0 70,0 80,0 85,0 76,7 110,0 115,0 80,0 100,0    
kozli 1+ 15,0 14,3 13,0 14,0 15,0 15,8 15,2 15,3 15,5 14    
indeks  100,0 95,3 86,7 93,3 100,0 105,0 101,1 101,7 103,3 93,3    
kozli 2+  18,0 17,0 17,1 14,6 15,7 19,0 16,0 18,0 17,3 16    
indeks  100,0 94,4 94,8 81,3 87,1 105,6 88,9 100,0 96,1 88,9    
kozli 3+ do 7+ 21,1 20,7 19,2 22,7 22,8 21,2 20,5 19,9 22,4 18,83    
indeks  100,0 98,1 91,0 107,4 108,1 100,3 97,2 94,5 106,2 89,2    
kozli 8+ in več 18,5 16,5 20,0 19,5 20,5 22,0 20,5 18,5 20,7 22,5    
indeks  100,0 89,2 108,1 105,4 110,8 118,9 110,8 100,0 111,9 121,6    
kozice 9,0 8,0 8,0 9,7 6,0 8,0 8,0 8,3 9,9 7,25    
indeks  100,0 88,9 88,9 107,4 66,7 88,9 88,9 91,7 110,0 80,6    
koze 1+ 17,0 14,8 12,5 19,0 16,3 14,5 14,8 16,0 16,0 12    
indeks  100,0 87,1 73,5 111,8 95,9 85,3 86,8 94,1 94,1 70,6    
koze 2+ 17,0 16,3 14,9 15,0 18,0 14,0 14,5 18,8 14,7 18,0    
indeks  100,0 95,9 87,4 88,2 105,9 82,4 85,3 110,3 86,5 105,9    
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koze 3+ do 
10+ 

18,9 17,2 16,6 18,3 18,1 17,0 17,4 16,8 18,3 18 
   

indeks 100,0 91,0 87,8 96,8 96,0 89,9 92,1 88,6 96,8 96,3    
koze 11+ in 
več 

18,0 18,0 16,5 18,7 16,3 17,0 14,7 17,0 16,5 19,0 
   

indeks  100,0 100,0 91,7 103,7 90,6 94,4 81,5 94,4 91,7 105,6    
 
DIVJI 
PRAŠIČ               
              
Odstrel in izgube              

Starostna in 
spolna 
kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj 

%/ 
spol 

%/ 
skupaj 

ozimci 236 461 204 516 296 307 530 215 525 280 3570 51,1 27,6 

lanščaki 207 393 242 331 257 237 356 162 345 263 2793 40,0 21,6 

merjasci 2+ 34 63 55 104 44 67 91 65 61 38 622 8,9 4,8 

skupaj PRAŠIČI 477 917 501 951 597 611 977 442 931 581 6985 100,0 54,0 

ozimke 196 461 169 424 251 251 481 169 500 238 3140 52,7 24,3 

lanščakinje 139 278 186 239 201 147 239 141 230 138 1938 32,5 15,0 

svinje 2+ 31 104 76 178 81 68 106 63 118 58 883 14,8 6,8 

skupaj SVINJE 366 843 431 841 533 466 826 373 848 434 5961 100,0 46,0 

realiziran odvzem 843 1760 932 1792 1130 1077 1803 815 1779 1015 12946   100,0 

              

Odstrel in izgube 
v primerjavi z 
načrtom              
kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj   
načrt odvzema 1050 980 1200 1060 1120 1120 1120 1330 1230 1300 11510   

odstrel in izgube / 
načrt 80,3 179,6 77,7 169,1 100,9 96,2 161,0 61,3 144,6 78,1 112,5   
delež PRAŠIČEV 56,6 52,1 53,8 53,1 52,8 56,7 54,2 54,2 52,3 57,2 54,0   

delež mladičev ne 
glede na spol  51,2 52,4 40,0 52,5 48,4 51,8 56,1 47,1 57,6 51,0 51,8   

delež lanščakov 
ne glede na spol  41,0 38,1 45,9 31,8 40,5 35,7 33,0 37,2 32,3 39,5 36,5   
delež večletnih - 
2+ ne glede na 
spol  7,7 9,5 14,1 15,7 11,1 12,5 10,9 15,7 10,1 9,5 11,6   

              
Izgube in odvzem              
kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %  

nenaravne izgube 6 9 9 17 1 7 11 12 9 4 85 47,8  

naravne izgube 5 4 23 6 5 10 7 26 6 1 93 52,2  

skupaj izgube 11 13 32 23 6 17 18 38 15 5 178 100,0  

delež izgub v 
odvzemu 1,3 0,7 3,4 1,3 0,5 1,6 1,0 4,7 0,8 0,5 1,4   
odstrel 832 1747 900 1769 1124 1060 1785 777 1764 1010 12768   

              
Vzroki izgub              
vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj %  

1 neznan 2 4 19 6 5 6 6 22 2 1 73 41,0  

2 bolezen 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 2,2  

3 krivolov       0 0 0 0 0 0 0 0 0,0  

4 cesta 1 2 1 2 0 5 9 7 6 3 36 20,2  

5 železnica 3 3 7 8 0 0 0 0 1 1 23 12,9  

6 plenilci 2 0 3 0 0 2 1 4 4 0 16 9,0  

7 psi         0 0 0 0 0 0 0 0,0  
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8 drugi vzroki 2 4 1 7 1 2 2 5 2 0 26 14,6  

9 garje         0 0 0 0 0 0 0 0,0  

              

Telesne mase 
(biološka telesna 
masa)              

Starostna in 
spolna 
kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    
ozimci 23,1 17,7 21,7 16,6 19,3 20,2 19,0 23,4 20,2 24,6    
indeks  100,0 76,6 93,9 71,8 83,4 87,4 82,2 101,4 87,4 106,3    
lanščaki 47,1 51,3 42,6 48,8 42,8 45,5 52,7 46,3 53,6 50,2    
indeks  100,0 108,9 90,4 103,5 90,8 96,5 111,8 98,3 113,8 106,7    
merjasci 2+ 84,1 80,3 79,1 79,8 74,7 76,9 78,7 82,4 84,0 88,0    
indeks  100,0 95,5 94,0 94,9 88,8 91,4 93,6 97,9 99,9 104,7    
ozimke 22,1 16,9 19,8 16,87 19,33 19,63 17,56 23,2 19,2 22,7    
indeks  100,0 76,5 89,6 76,3 87,5 88,8 79,5 105,1 86,9 102,8    
lanščakinje 41,0 45,8 39,7 44,5 39,6 40,9 46,2 46,2 47,8 44,2    
indeks  100,0 111,7 96,8 108,6 96,6 99,6 112,7 112,7 116,6 107,9    
svinje 2+ 65,9 66,0 66,4 61,8 64,8 69,9 64,9 75,8 71,5 76,5    
indeks  100,0 100,2 100,8 93,7 98,4 106,0 98,5 115,0 108,5 116,1    

 
LISICA             
             
Odstrel in izgube             

Starostna in spolna 
kategorija/leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj  

samci 275 356 284 391 375 351 414 327 493 426 3692  

samice 260 352 272 369 399 354 411 278 502 346 3543  

skupaj odstrel in 
izgube 535 708 556 760 774 705 825 605 995 772 7235  

načrt odvzema 824 802 681 730 660 770 705 825 712 810 7519  

odstrel in izgube / 
načrt 64,9 88,3 81,6 104,1 117,3 91,6 117,0 73,3 139,7 95,3 96,2  

             
Izgube             
Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

nenaravne izgube 62 75 54 73 63 50 63 63 96 48 647 80,2 

naravne izgube 15 10 6 7 9 36 14 15 35 13 160 19,8 

skupaj izgube 77 85 60 80 72 86 77 78 131 61 807 100,0 

delež izgub v 
odvzemu 14,4 12,0 10,8 10,5 9,3 12,2 9,3 12,9 13,2 7,9 11,2  

realiziran odvzem 458 623 496 680 702 619 748 527 864 711 6428  

             
Vzroki izgub             
vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

1 neznan 4 5 3 5 8 16 10 6 12 8 77 9,5 

2 bolezen 3 2 3 2 1 1 4 9 1 5 31 3,8 

3 krivolov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

4 cesta 58 70 49 69 60 47 59 58 96 47 613 76,0 

5 železnica 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,2 

6 plenilci 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,1 

7 psi 2 1 1 2 1 0 1 1 0 1 10 1,2 

8 kosilnica 1 4 4 2 2 2 3 4 0 0 22 2,7 

9 garje 8 3 0 0 0 19 0 0 21 0 51 6,3 
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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 59 93 63 67 73 81 126 75 107 107 851  

samice 34 58 38 49 55 66 97 54 95 78 624  

realiziran odvzem 93 151 101 116 128 147 223 129 202 185 1475  

načrt odvzema 114 98 110 115 135 149 171 205 205 233 1535  

odstrel in izgube / 
načrt 81,6 154,1 91,8 100,9 94,8 98,7 130,4 62,9 98,5 79,4 96,1  

             
Izgube             
kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

nenaravne izgube 28 32 26 34 33 47 44 44 51 54 393 97,8 

naravne izgube 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 9 2,2 

skupaj izgube 30 33 26 35 34 48 44 45 52 55 402 100,0 

delež izgub v 
odvzemu 32,3 21,9 25,7 30,2 26,6 32,7 19,7 34,9 25,7 29,7 27,3  

odstrel 63 118 75 81 94 99 179 84 150 130 1073  

             
Vzroki izgub             
vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

1 neznan 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6 1,5 

2 bolezen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 

3 krivolov 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,2 

4 cesta 28 32 26 34 31 46 43 44 51 54 389 96,8 

5 železnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

6 plenilci 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0,5 

7 psi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

8 kosilnica 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0,7 

9 garje                     0 0,0 

 
KUNA 
BELICA             
             
Odstrel in izgube             

Odstrel in izgube / 
leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj  

realiziran odvzem 38 51 53 48 47 53 73 48 54 36 501  

načrt odvzema 55 45 45 60 60 70 70 70 80 80 635  

odstrel in izgube / 
načrt 69,1 113,3 117,8 80,0 78,3 75,7 104,3 68,6 67,5 45,0 78,9  

             
Izgube             
Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

nenaravne izgube 27 27 18 18 18 25 43 24 32 19 251 95,8 

naravne izgube 1 1 2 4 1 0 0 0 1 1 11 4,2 

skupaj izgube 28 28 20 22 19 25 43 24 33 20 262 100,0 

delež izgub v 
odvzemu 73,7 54,9 37,7 45,8 40,4 47,2 58,9 50,0 61,1 55,6 52,3  

odstrel 10 23 33 26 28 28 30 24 21 16 239  

             
Vzroki izgub             
Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

1 neznan 0 1 1 3 1 0 0 0 1 1 8 3,1 
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2 bolezen 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,8 

3 krivolov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

4 cesta 27 25 18 18 17 25 41 23 32 19 245 93,5 

5 železnica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,4 

6 plenilci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

7 psi 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1,1 

8 kosilnica 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0,8 

9 garje 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,4 

 
KUNA 
ZLATICA             
             
Odstrel in izgube             

Odstrel in izgube / 
leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj  

realiziran odvzem 7 3 5 1 5 6 4 2 2 2 37  

načrt odvzema 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 125  

odstrel in izgube / 
načrt 70,0 30,0 50,0 10,0 50,0 40,0 26,7 13,3 13,3 13,3 29,6  

             
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 

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

skupaj izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

delež izgub v 
odvzemu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

odstrel 7 3 5 1 5 6 4 2 2 2 37  

             
Vzroki izgub             
Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

1 neznan                     0 0 

2 bolezen                     0 0 

3 krivolov                     0 0 

4 cesta   0   0   0 0 0 0 0 0 0 

5 železnica                     0 0 

6 plenilci                     0 0 

7 psi                     0 0 

8 kosilnica                     0 0 

9 garje           0     0 0 0 0 

 
PIŽMOVKA             
             
Odstrel in izgube             
Odstrel in izgube / 
leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj  

realiziran odvzem 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3  

načrt odvzema 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30  
odstrel in izgube / 
načrt 0,0 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 10,0  

             
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 1 100,0 

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

skupaj izgube 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100,0 

delež izgub v 
odvzemu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3  
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odstrel 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

             
Vzroki izgub             
Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

1 neznan                     0 0,0 

2 bolezen                     0 0,0 

3 krivolov                     0 0,0 

4 cesta         0   1       1 100,0 

5 železnica                     0 0,0 

6 plenilci         0           0 0,0 

7 psi                     0 0,0 

8 kosilnica                     0 0,0 

9 garje                     0 0,0 

 
POLJSKI 
ZAJEC             
             
Odstrel in izgube             

Odstrel in izgube / 
leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj  

realiziran odvzem 112 107 91 87 82 71 69 63 79 65 826  

načrt odvzema 129 113 121 121 121 109 100 100 100 100 1114  

odstrel in izgube / 
načrt 86,8 94,7 75,2 71,9 67,8 65,1 69,0 63,0 79,0 65,0 74,1  

             
Izgube             
Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

nenaravne izgube 50 41 30 21 26 22 28 26 42 27 313 97,5 

naravne izgube 0 1 3 1 0 1 0 1 0 1 8 2,5 

skupaj izgube 50 42 33 22 26 23 28 27 42 28 321 100,0 

delež izgub v 
odvzemu 44,6 39,3 36,3 25,3 31,7 32,4 40,6 42,9 53,2 43,1 38,9  

odstrel 62 65 58 65 56 48 41 36 37 37 505  

             
Vzroki izgub             
Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

1 neznan 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4 1,2 

2 bolezen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

3 krivolov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

4 cesta 49 39 29 21 25 22 28 26 42 27 308 96,0 

5 železnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

6 plenilci 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 1,2 

7 psi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,6 

8 kosilnica 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0,9 

9 garje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

 
FAZAN             
             
Odstrel in izgube             

Odstrel in izgube / 
leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj  

realiziran odvzem 84 143 189 217 225 237 243 259 160 217 1974  

načrt odvzema 250 225 200 220 270 270 270 270 320 285 2580  

odstrel in izgube / 
načrt 33,6 63,6 94,5 98,6 83,3 87,8 90,0 95,9 50,0 76,1 76,5  
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Izgube             
Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 50,0 

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 50,0 

skupaj izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 100,0 

delež izgub v 
odvzemu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,5 0,2  

odstrel 84 143 189 217 225 237 243 259 157 216 1970  

             
Vzroki izgub             
Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

1 neznan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

2 bolezen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

3 krivolov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

4 cesta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 50,0 

5 železnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

6 plenilci 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 50,0 

7 psi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

8 kosilnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

9 garje                     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 86 106 130 134 120 91 81 95 97 62 1002  

načrt odvzema 140 140 140 140 140 161 145 145 145 145 1441  

odstrel in izgube / 
načrt 61,4 75,7 92,9 95,7 85,7 56,5 55,9 65,5 66,9 42,8 69,5  

             
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 1 0 1 0 0 0 0 2 100,0 

skupaj izgube 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 100,0 

delež izgub v 
odvzemu 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2  

odstrel 86 106 130 133 120 90 81 95 97 62 1000  

             
Vzroki izgub             
Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

1 neznan 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 100,0 

2 bolezen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

3 krivolov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

4 cesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

5 železnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

6 plenilci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

7 psi                     0 0,0 

8 kosilnica                     0 0,0 

9 garje                     0 0,0 

 
SRAKA             
             
Odstrel in izgube             
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Odstrel in izgube / 
leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj  

realiziran odvzem 61 69 84 75 60 50 58 51 53 73 634  

načrt odvzema 125 115 120 110 90 90 90 90 81 81 992  

odstrel in izgube / 
načrt 48,8 60,0 70,0 68,2 66,7 55,6 64,4 56,7 65,4 90,1 63,9  

             
Izgube             
Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 66,7 

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 33,3 

skupaj izgube 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 100,0 

delež izgub v 
odvzemu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 3,9 0,0 0,0 0,5  

odstrel 61 69 84 75 60 50 57 49 53 73 631  

             
Vzroki izgub             
Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

1 neznan             1       1 33,3 

2 bolezen                     0 0,0 

3 krivolov                     0 0,0 

4 cesta               2     2 66,7 

5 železnica                     0 0,0 

6 plenilci                     0 0,0 

7 psi                     0 0,0 

8 kosilnica                     0 0,0 

9 garje                     0 0,0 

 
ŠOJA             
             
Odstrel in izgube             

Odstrel in izgube / 
leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj  

realiziran odvzem 127 139 201 148 118 128 124 104 116 93 1298  

načrt odvzema 275 250 295 220 220 230 210 180 180 180 2240  

odstrel in izgube / 
načrt 46,2 55,6 68,1 67,3 53,6 55,7 59,0 57,8 64,4 51,7 57,9  

             
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 0 0 0 0 0,0 

skupaj izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

delež izgub v 
odvzemu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

odstrel 127 139 201 148 118 128 124 104 116 93 1298  

             
Vzroki izgub             
Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

1 neznan                     0 0,0 

2 bolezen                     0 0,0 

3 krivolov                     0 0,0 

4 cesta                     0 0,0 

5 železnica   0                 0 0,0 

6 plenilci     0               0 0,0 

7 psi                     0 0,0 

8 kosilnica                     0 0,0 
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9 garje                     0 0,0 

 
SIVA VRANA             
             
Odstrel in izgube             

Odstrel in izgube / 
leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj  

realiziran odvzem 124 128 124 179 141 147 212 184 192 185 1616  

načrt odvzema 200 175 185 200 210 210 210 210 210 210 2020  

odstrel in izgube / 
načrt 62,0 73,1 67,0 89,5 67,1 70,0 101,0 87,6 91,4 88,1 80,0  

             
Izgube             
Kategorija / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

nenaravne izgube 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 66,7 

naravne izgube 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 33,3 

skupaj izgube 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 6 100,0 

delež izgub v 
odvzemu 0,0 0,8 0,8 1,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,4  

odstrel 124 127 123 177 141 146 212 184 191 185 1610  

             
Vzroki izgub             
Vzrok / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj % 

1 neznan     1 1 0   0 0     2 33,3 

2 bolezen                     0 0,0 

3 krivolov                     0 0,0 

4 cesta   1   1   1     1   4 66,7 

5 železnica                     0 0,0 

6 plenilci                     0 0,0 

7 psi                     0 0,0 

8 kosilnica                     0 0,0 

9 garje                     0 0,0 
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Priloga 3: Načrtovalne enote v Kočevsko - Belokranjskem LUO 
 

 

Slika 67: Načrtovalske enote v Kočevsko - Belokranjskem LUO 

 
 
 
 


