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1. POVZETEK 

Pohorsko lovsko upravljavsko območje leži na severovzhodu Slovenije na površini preko 
165.000 ha. Meji na 3 sosednja lovsko upravljavska območja. Na vzhodu na Slovensko 
Goriško, na jugu na Savinjsko-Kozjansko, na jugozahodnem delu pa na Kamniško-
Savinjsko LUO. Na severu poteka meja območja po meji z Avstrijo. V LUO je vključenih 36 
lovišč in LPN Pohorje. LUO leži na območju treh gozdnogospodarskih območij in 20 
gozdnogospodarskih enot, upravno obsega 22 občin in 8 upravnih enot. 

Vegetacijsko spada območje v alpski fitogeografski prostor. Območje je med najbolj 
gozdnatimi v državi. Po podatkih rabe tal je gozd s 68,6 % deležem prevladujoča kategorija 
v LUO, kmetijskih površin je 25,3 %, urbanih površin 5,2 % in ostalih zemljišč 0,9 %. 

Na podlagi podatkov o stanju gozdov ugotavljamo, da so se v zadnjem desetletju prehranski 
in bivalni pogoji za večino živalskih vrst za spoznanje izboljšali. V smislu bioloških zahtev 
rastlinojedih parkljarjev, v gozdovih LUO še vedno primanjkuje pomlajenih površin, 
listavcev, plodonosnega drevja, vrstne pestrosti drevesne in grmovne sestave, polnilnega 
sloja, pestrega zeliščnega sloja (malina, robida …), gozdnih jas in travišč, primernih gozdnih 
robov in podobno. V kmetijski krajini se prehranske razmere za divjad še vedno slabšajo. 
Ob tem pa s povečevanjem turističnih in rekreativnih dejavnosti in splošnih motenj v 
prostoru, prihaja še do tega, da je za številne vrste manj kritja, poti umikanja so daljše, živali 
so previdnejše, prehranjevalni ciklusi se omejujejo na temnejše dele dneva. Pri tem v 
območju še posebej izstopajo negativni vplivi voženj v naravnem okolju. 

Za LUO so značilne nizke stopnje objedenosti gozdnega mladja. Skupna objedenost je bila 
med vsemi popisi v okviru LUO največja v PE Pohorje, v ostalih dveh popisnih enotah pa 
beležimo ene najnižjih stopenj objedenosti na ravni države. Čeprav stopnja objedenosti 
osebkov bukve med posameznimi popisi precej niha, pri večini popisov ni bilo ugotovljenih 
značilnih razlik v stopnji objedenosti te drevesne vrste. V primerjavi z ostalimi LUO v 
Sloveniji, spada Pohorsko LUO v zadnjem petletnem obdobju, med pet LUO z najmanjšimi 
ovrednotenimi škodami od divjadi. Obseg ovrednotene škode od divjadi v obdobju 2011 – 
2020 v povprečju znaša 15,13 EUR/100 ha ovrednotene škode na leto. Pretežni del škode 
so povzročili parkljarji. Med njimi s 76,8 % deležem izstopa divji prašič. 

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 214 
ha, medtem ko je bilo v povprečju vnesene za cca 197 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, raca mlakarica…). Nasprotno pa smo slabše uresničili 
postavljene cilje pri nekaterih vrstah, ki imajo na navedeni dejavnosti večji vpliv (navadni 
jelen, siva vrana …). Pri večini živalskih vrst in v večini let so bili načrti realizirani znotraj 
dopustnih odstopanj. Med pomembnejšimi vrstami smo boljšo realizacijo beležili pri srni in 
divjem prašiču, slabšo pa pri navadnem jelenu, gamsu in muflonu (predvsem v starejših 
kategorijah ženskega spola). 

S pričujočim načrtom smo definirali tudi glavne probleme, s katerimi se soočamo pri 
upravljanju s populacijami in njenim življenjskim okoljem. Glavni problemi so visoka 
številčnost jelenjadi in njeno prostorsko širjenje ter s tem povezani negativni učinki v okolju, 
stanje gozdov ter problematika voženj v naravnem okolju. Glede na izpostavljene probleme 
so bili oblikovani temeljni strateški cilji, ki so: ohranjanje vitalnih populacij divjadi vseh 
avtohtonih vrst in drugih prostoživečih živali ter njihovih habitatov, sooblikovanje 
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življenjskega prostora divjadi in drugih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, optimalna 
trajnostna raba vrst divjadi z lovom, zmanjševanje ali preprečevanje nastajanja neželenih 
vplivov v okolju (objedenost, škode v kmetijstvu). Oblikovane so bile tudi prednostne naloge, 
ki so pomembne za upravljanje s posameznimi populacijami divjadi.  

Za vse vrste divjadi v LUO je v načrtu podana ocena stanja, ki temelji na analizah kazalnikov 
stanja in trendov razvoja populacije. Glede na izraženost problematike so bili pri 
posameznih vrstah opredeljeni operativni cilji ter določene usmeritve za določitev ukrepov 
v populacijah. Pri navadnem jelenu je tako cilj znižati številčnost v loviščih osrednjega 
populacijskega območja, znižati delež košut in junic ter vztrajati pri preprečevanju širjenja 
populacije v robna lovišča. Podoben cilj imamo določen tudi pri upravljanju z gamsom in 
divjim prašičem v nekaterih loviščih. Nižja številčnost je cilj tudi pri lisici, kuni belici in sivi 
vrani. Pri tujerodnih vrstah je cilj zgodnje odkrivanje prisotnosti živali in popolni odvzem, 
medtem ko je pri ostalih vrstah cilj ohranjanje vrste in njene ekološke vloge ali povečanje 
številčnosti. V načrtu so oblikovani tudi cilji za življenjsko okolje kot tudi usmeritve za 
določitev ukrepov v populacijah in njihovem življenjskem okolju. 

Upravljanje s populacijami divjadi in njenim življenjskim okoljem je že in bo tudi v bodoče, 
izpostavljeno različnim spremembam, tveganjem in nevarnostim. Nevarnosti in tveganja 
izhajajo iz različnih področij kot so lovstvo, gozdarstvo, kmetijstvo, infrastruktura, turizem, 
družbeno okolje ter klimatske spremembe. 
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2. UVOD 

Temeljni namen Lovsko upravljavskega načrta za VI. Pohorsko 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 Slovenj Gradec. Skupaj predstavljata celovit pristop načrtnega gospodarjenja 
oziroma upravljanja z gozdnim ekosistemom na navedenih območjih. Je že tretji dolgoročni 
lovsko upravljavski načrt za to LUO. 

Načrt je strategija upravljanja populacij divjadi in 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 za VI. Pohorsko lovsko upravljavsko območje 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 

 Osnutkom Gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarsko območja Slovenj Gradec 
za obdobje 2021 – 2030. 

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

 LUO – VI. Pohorsko lovsko upravljavsko območje, 

 LD – lovska družina, 

 LPN – lovišče s posebnim namenom, 

 EE – ekološka enota, 

 GGO – gozdnogospodarsko območje, 

 DLUN – I in III participativna delavnica na temo obnove načrta za Pohorsko LUO, 

 ZGS – Zavod za gozdove Slovenije, 

 MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

 UVHVVR – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 

 IRSKGLR – Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. 
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3. OPIS LOVSKO UPRAVLJAVSKEGA OBMOČJA 

3.1 Lega in upravna ureditev 

Pohorsko lovsko upravljavsko območje leži na severovzhodu Slovenije na površini preko 
165.000 ha. Sega od Maribora na vzhodu, prek Pohorja in Kozjaka, Košenjaka, Uršlje gore, 
Smrekovca vse do Raduhe, Olševe in Pece na zahodu. Meji na 3 sosednja lovsko 
upravljavska območja. Na vzhodu na Slovensko Goriško, na jugu na Savinjsko-Kozjansko, 
na jugozahodnem delu pa na Kamniško-Savinjsko LUO. Na severu poteka meja območja 
po meji z Avstrijo. 

To je ekološko zaokroženo območje pretežno gozdnate krajine od sredogorja do 
visokogorja s podobnimi življenjskimi razmerami, ki zagotavljajo življenjske pogoje večini 
vrst divjadi. Skoraj v celoti se prekriva s populacijskim območjem dveh ekološko bolj vplivnih 
vrst divjadi in sicer jelena in gamsa. 

 

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

Šifra 

lovišča 

Ime 

lovišča 

Skupna površina 

(ha) 

Lovna površina 

(ha) 

Površina gozda 

(ha) 

Delež gozda 
(%) 

0601 Koprivna - Topla 4.911 4.845 4.138 84 

0602 Bistra 5.519 5.445 5.019 91 

0603 Peca 4.485 4.234 3.186 71 

0604 Pogorevc 3.745 3.612 3.090 83 

0605 Podgorje 4.950 4.793 3.528 71 

0606 Slovenj Gradec 4.097 3.674 2.208 54 

0607 Prežihovo 3.470 3.146 2.125 61 

0608 Jamnica 5.850 5.502 3.617 62 

0609 Strojna 2.342 2.196 1.317 56 

0610 Libeliče 2.514 2.332 1.422 57 

0611 Dravograd 3.849 3.641 2.538 66 

0612 Bukovje Otiški vrh 3.734 3.419 1.988 53 

0613 Gradišče 2.580 2.417 1.647 64 

0614 Golavabuka 5.048 4.698 2.641 52 

0615 Mislinja 3.266 3.067 1.885 58 

0616 Dolič 2.921 2.797 1.783 61 

0617 LPN Pohorje 27.513 27.172 24.700 90 

0618 Zeleni vrh 4.415 4.181 2.957 67 

0619 Muta 4.191 3.938 2.358 56 

0620 Radlje 3.037 2.816 1.627 54 

0621 Orlica 3.123 3.003 2.329 75 

0622 Janžev vrh 3.228 3.114 2.393 74 

0623 Remšnik 3.772 3.612 2.514 67 

0624 Podvelka 2.992 2.911 2.497 84 

0625 Kapla 4.802 4.663 3.530 74 

0626 Puščava 3.687 3.475 2.455 67 

0627 Vurmat 2.510 2.442 1.935 77 

0628 Boč na Kozjaku 3.449 3.239 2.268 66 

0629 Gaj nad Mariborom 4.588 4.418 3.208 70 

0630 Ruše 4.747 4.391 3.381 71 

0631 Radvanje 3.180 2.073 936 29 

0632 Hoče 4.156 3.639 1.898 46 

0633 Fram 2.802 2.541 1.141 41 

0634 Šmartno na Pohorju 3.454 3.333 1.970 57 

0635 Slovenska Bistrica 4.157 3.658 1.686 41 

0636 Oplotnica 3.963 3.647 1.633 41 

0637 Zreče 4.142 3.803 2.346 57 

SKUPAJ LUO 165.189 155.888 111.894 68 
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V LUO je vključenih 36 lovišč in LPN Pohorje. 17 lovišč upravljajo lovske družine, ki so 
vključene v Lovsko zvezo Maribor, s sedežem v Mariboru, z 19 lovišči pa upravljajo lovske 
družine, ki so članice Koroške lovske zveze. LPN Pohorje deluje v sklopu ZGS, Območna 
enota Maribor. 

LUO leži na območju treh gozdnogospodarskih območij in 20 gozdnogospodarskih enot. 
Največji del površine zavzema GGO Slovenj Gradec (21 lovišč), sledi GGO Maribor (15 
lovišč + 1 LPN) in GGO Celje (1 lovišče). LPN Pohorje prostorsko zajema dve GGO. 
Približno dve tretjini lovišča je na GGO Maribor in ena tretjina na območju GGO Slovenj 
Gradec. 

Na območju LUO je 8 upravnih enot in 22 občin (Vitanje, Mežica, Rače-Fram, Oplotnica, 
Muta, Hoče-Slivnica, Vuzenica, Zreče, Prevalje, Ribnica na Pohorju, Ruše, Ravne na 
Koroškem, Selnica ob Dravi, Maribor, Lovrenc na Pohorju, Radlje ob Dravi, Podvelka, 
Dravograd, Mislinja, Črna na Koroškem, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec). 

3.2 Opis naravnih razmer 

3.2.1  Značilnosti površja 

LUO obsega severovzhodni del Slovenije ob meji z republiko Avstrijo. Od gore Olševe na 
zahodu do Mariborske ravnine na vzhodnem delu je prevladujoča značilnost razgiban relief 
gorskega in hribovitega sveta. Prevladujoči reliefni tip v hribovju in visokogorju je erozijsko 
rečno površje (destrukcijski rečno-denudacijski tip) s površinskim odtokom voda. Omrežje 
potokov in manjših rek se v osrednjem delu območja zliva v tri večje vodotoke Mežo, Mislinjo 
in Dravo, reki Paka in Dravinja tečeta ob južni meji območja. Rečne terase z značilnim 
akumulacijskim rečnim površjem (akumulacijski rečni-denudacijski reliefni tip) so v območju 
tudi edini ravninski predeli. Osrednje območje LUO je celoten masiv Pohorja, Dravska 
dolina in levi breg reke Drave od Košenjaka do Gaja nad Mariborom. Najnižja točka, ki je 
hkrati tudi najvzhodnejša meja LUO, je gladina reke Drave pri Mariboru ( 250 m). Na severu 
prevladuje gorati svet Vzhodnih Karavank in Kamniško Savinjskih Alp z Mežiško dolino in 
najvišjo točko LUO v pogorju Pece ( 2.128 m). Pogorja Pece, Olševe, Raduhe in Uršlje gore 
spadajo med kraške (apneniške in dolomitne) oblike reliefa. 

V LUO prevladujejo rjava gozdna tla tako na silikatni kot apnenčasti podlagi. Pestrost 
gozdnega rastlinstva je večja na bogatejših silikatih z vložki apnenca in apnencih. Na rečnih 
terasah razvita prodnata tla so večinoma v kmetijski rabi. Pestrost rastlinstva določajo 
kmetijske kulture, predvsem v okolici Maribora, Mislinjski in Dravski dolini in so naravni 
habitati vezani na manjše gozdne površine. 

3.2.2 Značilnosti podnebja 

Opredeljena sta dva značilna podnebna tipa. Podnebje nižjega gorskega sveta v severni 
Sloveniji je značilno za višje lege od avstrijske meje na SZ (območje vzhodnih Karavank od 
Mežiške doline do Mislinjske doline, Pohorja) do hribovitih SZ predelov nad Mariborom. 
Nižinska območja v dolini reke Drave, del Mislinjske doline, južna pobočja Pohorja do 
Slovenske Bistrice in predele Kobanskega, ki vzhodno od Maribora prehajajo v Slovenske 
gorice, so uvrščena pod zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije. 

Za grafični prikaz podnebnih značilnosti (slika 2) so uporabljeni podatki reprezentativnih 
merilnih postaj Rateče (za gorsko podnebje) in Letališče Jožeta Pučnika (za zmerno 
celinsko podnebje osrednje Slovenije). V gorskem in hribovitem delu območja je največ 
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padavin v jesenskem obdobju in najmanj od decembra do februarja. To je hkrati tudi 
obdobje najnižjih temperatur (povprečno okoli -20 C). Najtoplejše obdobje leta so poletni 
meseci, kjer so povprečne dnevne temperature okoli 170 C. V povprečju so temperature 
med 6 in 70 C. Povprečna letna količina padavin je od 1100 do 1700 mm. 

V nižinskih in južnih predelih območja je količina padavin manjša (1000-1400 mm) in višje 
povprečne letne temperature (90 C). Največ jih pade v poletnih mesecih, ko so tudi najvišje 
temperature. 

V območju sta merilni postaji Šmartno pri Slovenj Gradcu v Mislinjski dolini in Letališče 
Edvarda Rusjana pri Mariboru. Za obdobje od leta 1971 do 2020 so upoštevane primerjalne 
razlike navedenih postaj in starejši opisi lokalnih značilnosti. 

V 50-letnem obdobju je največja razlika povprečnih letnih temperatur več kot 3,50 C. 
Najhladnejša obdobja so bila v 80-ih letih. Po letu 2000 kljub manjšim nihanjem temperatura 
stalno narašča. Hitreje v nižinah, v gorskem svetu je naraščanje počasnejše. Količina 
padavin nima značilnega naraščanja. Pojavljajo se sušnejša obdobja (npr. obdobje 1971-
1978) in leta z večjo količino padavin (npr. 2014). Spremembe klime nakazuje tudi pojav ali 
kar stalna prisotnost živalskih vrst, ki za območje do nedavna niso bile značilne (štorklja) in 
spremembe v habitatih ogroženih vrst (koconoge kure). 

 
 

 
Slika 2: Spremembe temperature v obdobju 1961 - 2020 in napovedi sprememb v 

prihodnjih desetletjih 
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Slika 3: Spremembe padavin v obdobju 1961 - 2020 in napovedi sprememb v 

prihodnjih desetletjih 

3.2.3 Hidrološke in hidrogeološke razmere 

Značilnost območja je razvejana mreža vodotokov, ki z izdatno vodnatostjo omogočajo 
pestrost razvoja rastlinskih in živalskih vrst. Glavni vodotoki so reke Drava, Meža, Mislinja, 
Paka in Dravinja. Severozahodni del območja, ki je zlivno območje reke Meže, gradijo 
pretežno karbonatne kamnine, zato se v tem delu pogosteje pojavljajo tudi vodni izviri. 
Površinski odtok je značilnost nepropustne matične podlage in povirja reke Drave od 
Dravograda, kjer se vanjo izlivata reki Mislinja in Meža, do Maribora. Manjše reke in potoki 
Velka, Reka, Mučka Bistrica, Cerkvenica, Vuhreščica, Radoljna, Čermenica in Lobnica se 
vanjo zlivajo v območju, kjer so z izgradnjo hidroelektrarn nastala tudi zajezitvena jezera. 
Za pregradami šestih (6) HE so nastala zaplavna območja, otoki, mokrišča, trstičja in prodni 
nanosi. Obvodni habitati (Črneški otok, jerebičje pri Gortini, otok pri Radljah in Mariborski 
otok) oblikujejo pomemben prostor za razvoj ptičjih populacij in obvodnega živalstva (vidra, 
različne vrste rac, bober …). Specifičen ekosistem z značilnim rastlinjem in živalstvom so 
šotišča in barja na silikatni podlagi. Na vrhu Pohorja (Lovrenška jezera, Ribniško jezero, 
Klopnovrška barja in Črno jezero) so zaradi izgube specifičnih lastnosti, strukture in 
procesov v habitatnih tipih (HT), zaradi posegov v preteklosti (osuševalni melioracijski jarki) 
in posledično zaraščanja z lesno vegetacijo, uvrščena med ogrožena območja. V manjši 
meri se pojavljajo tudi na Smrekovcu in Košenjaku. 

Za ohranitev in nadaljnji razvoj vseh vrst divjadi, so hidrološke razmere, kljub 
hudourniškemu značaju potokov ob neurjih, ugodne in v nobenem delu območja ne 
ogrožajo ali ožijo njihov razvoj. 
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3.2.4 Vegetacijski oris območja in značilnosti rabe tal 

Gozd (2000) je s skoraj 69 % deležem prevladujoča kategorija dejanske rabe tal v LUO. 
Območje je med najbolj gozdnatimi v državi. Prevladuje gospodarski gozd (93 %), 2419 ha 
je varovalnih gozdov in 4213 ha je gozdnih rezervatov. Krajinski park Topla je gozd s 
posebnim namenom, kjer so ukrepi dovoljeni. Vegetacijsko spada območje v alpski 
fitogeografski prostor. Zaradi razgibanega površja so prisotni vsi višinski pasovi gozdne 
vegetacije. 

Na današnjo drevesno sestavo je močno vplivalo preteklo gospodarjenje, ki je pospeševalo 
smreko, zato drevesna sestava gozdnih rastiščnih tipov v območju precej odstopa od  
ohranjenih naravnih rastišč. Pretežno naravne gozdne združbe z bukvijo in ostalimi listavci 
so v vzhodnem delu LUO. Proti zahodu je vse več spremenjenih gozdnih združb. Prvotno 
prevladujoči bukovi in bukovo–jelovi gozdovi so, zaradi človekovih vplivov v preteklosti, 
spremenjeni v smrekove monokulture. Spremenjenost vegetacije je bolj izrazita v GGO 
Slovenj Gradec (Mislinjsko Pohorje, Zgornja Mežiška dolina), medtem ko je vegetacija bolj 
naravna predvsem v gričevnatem delu GGO Maribor. Na kisli matični podlagi prevladujejo 
rastišča Kisloljubnih gorsko-zgornjegorskih bukovij, na karbonatnih in mešanih kameninah 
pa Predalpska zgornjegorska bukovja. Na rastiščih GGO Slovenj Gradec je značilen 
prevladujoč delež smreke in ostalih iglavcev [1].  Pestrost grmovnega in zeliščnega sloja je 
na silikatnih kamninah revnejša (leska, robida), prav tako v naravnem pomlajevanju 
prevladuje smreka. Večja pestrost je na mešani in karbonatni podlagi, čeprav je tudi tu 
smreka prevladujoča. Za osrednji del LUO (pohorski masiv) so značilna Kisloljubna jelovja 
na silikatnih kamninah, hladnejših legah z večjo zračno in talno vlago. Najproduktivnejša 
rastišča jelovih gozdov so v delu tudi pomemben prostor mirnih con za jelenjad, ki 
pomembno vpliva na naravno pomlajevanje jelke in drugih drevesnih vrst. Ker tudi na teh 
območjih prevladuje smreka, je uravnavanje naravnega pomlajevanja in rastlinske pestrosti 
še toliko bolj oteženo. 

Rastišča borovih gozdov poraščajo površine z večjo skalovitostjo, imajo poudarjen 
varovalen značaj in so značilna rastišča toploljubne vegetacije, ki nudi dobre življenjske 
pogoje gamsu. Večje površinsko so značilna za območje med Uršljo goro in Peco. Na 
manjših površinah so evidentirani specifični rastiščni tipi, ki imajo velik pomen z vidika 
biotske pestrosti. Še posebej ruševje in macesnovje na zgornji gozdni meji pod Peco, ter 
barjanska smrekovja na ovršju Pohorja. 

V nižinskem in gričevnatem delu, ki je značilen predvsem za predele v GGO Maribor, 
prevladujejo Dobovja in dobova belogabrovja. To so rastišča z večjo pestrostjo vegetacije 
(kostanj, hrasti, češnja, gabri, javorji, pionirski listavci, dreni, glogi ...), ki nudijo tudi večje 
prehranske možnosti za divjad. Ob potokih in rečnih ravnicah na jugovzhodnem delu 
območja so zaradi človekovega vpliva ta rastišča v večini spremenjena v negozdne 
površine in intenzivnejšo kmetijsko rabo [2]. 

Med negozdnimi kategorijami rabe prevladujejo travniške površine (17 %), predvsem trajni 
travniki, kmetijskih zemljišč poraslih z gozdnim drevjem (1800) je samo 200 ha v celem 
LUO. Intenzivnih obdelovalnih površin je 3 %, prevladujejo njive, nekaj več kot 200 ha je 
hmeljišč. Med trajnimi nasadi (4 %) prevladujejo ekstenzivni travniški sadovnjaki. 
Vinogradov in intenzivnih sadovnjakov je nekaj več kot 700 ha in so značilni za JV dele 
območja, predvsem v GGO Maribor. 

Našteta raba kmetijskih in gozdnih zemljišč je v posameznih krajinskih tipih pomemben 
kazalec ranljivosti prostora. V gorski gozdnati in gozdni krajini, ki zavzema 25 % LUO, so 
pomembna kmetijska zemljišča s pestrimi gozdnimi robovi kot so planje, visokogorski 
travniki in pašniki. Značilna pokrajina celkov ustvarja mozaičen preplet rabe prostora v 
gozdnati krajini, ki v LUO prevladuje (56 %). Travniški sadovnjaki (1222) in zaraščajoče 
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površine (1410) celkov so pomemben življenjski prostor biotske raznovrstnosti in 
prehranske pestrosti živali, še posebej v predelih, kjer je velika zasmrečenost gozdov. 

Mestna in primestna krajina je opredeljena na 17,6 % površine, ima nekaj več kot 30 % 
gozdnatost. Značilna je za nižinske predele in JV del LUO (Maribor z okolico, Dravska 
dolina, Mislinjska dolina in južna pobočja Pohorja), kjer je večja poseljenost in intenzivnejše 
kmetovanje. Hmeljišča, intenzivni sadovnjaki in vinogradi so območja, kjer se pesticidi in 
herbicidi največ uporabljajo. So poleg njiv najbolj intenzivno gospodarjene površine 
kmetijske rabe. Ne pospešujejo rastlinske pestrosti in biotske raznovrstnosti. V teh območjih 
so gozd in gozdne površine pomemben kazalec ohranjanja dobrih pogojev za razvoj divjadi, 
predvsem male poljske divjadi. So skupaj z mejicami in omejki pomemben element 
ohranjanja Natura območij v tej krajini. 

Natura območja so opredeljena na skoraj 34 % območja LUO. Najpomembnejši del vrstne 
in habitatne pestrosti so gozdne površine, saj gozdovi predstavljajo 82 % vseh Natura 
območij v LUO. Kot prednostni HT so opredeljeni Javorovi gozdovi v grapah in na pobočnih 
gruščih ( HT 9180*) na območju Velke in Kozjega vrha v GGO Maribor, Barjanski gozdovi 
(HT91D0*) na Pohorju in Ruševje (HT4070*) v visokogorju Karavank. 

 

Preglednica 2: Struktura zemljiških kultur (Vir: Raba tal, MKGP 2010, 2020) 

Skupina dejanske rabe Šifra dejanske rabe* 

Površina 

ha % 

2010 2020 2010 2020 

Njive in vrtovi 1100 5.169,00 5.147,00 3,1 3,1 

Travniki in pašniki 1300 in 1800 29.663,00 28.789,00 18,0 17,4 

Trajni nasadi 1200 2.999,00 3.415,00 1,8 2,1 

Druge kmetijske površine 1400, 1500 in 1600 1.776,00 4.475,00 1,1 2,7 

Gozdovi 2000 115.891,00 113.313,00 70,2 68,6 

Pozidano in sorodna 
zemljišča 

3000 8.296,00 8.633,00 5,0 5,2 

Vode in mokrišča 4000 in 7000 1.277,00 1.247,00 0,8 0,8 

Ostala zemljišča 5000 in 6000 126,00 142,00 0,1 0,1 
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Slika 4: Gozdni rastiščni tipi - GRT v Pohorskem LUO 

3.3 Dejavnosti v prostoru 

Naravne danosti so za gospodarjenje z gozdovi, kmetijstvo in druge dejavnosti povezane z 
upravljanjem naravnih virov velik gospodarski potencial na celotnem območju LUO. 

Razvojno se območja v LUO razlikujejo tako iz preteklosti kot tudi v sedanjih smereh 
razvoja, zato je pregled podan po GGO, ocena razvoja dejavnosti v LUO pa skuša najti 
skupne točke, ki vplivajo na načrtovanje upravljanja z divjadjo. 

Razvoj gospodarjenja z gozdovi in lesno surovino, kmetijstva, turizma in infrastrukture 
kažejo tudi primerjalni podatki rabe tal v 10-letnem obdobju (2010 – 2020). Značilnih je več 
smeri razvoja in sicer: 

1. Intenziviranje gospodarskih dejavnosti 

Veča se delež intenzivnih oblik kmetovanja. Klasične njive prehajajo v hmeljišča, 
rastlinjake in trajne nasade rastlin. Veliko intenzivnih nasadov je na pokritih in 
ograjenih površinah. 

Povečal se je delež pozidanih zemljišč tako za infrastrukturo (prometna 
infrastruktura, energetski objekti), gospodarstvo (nove industrijske cone) kot 
bivanjsko okolje. 

Iz pregleda posegov v prostor je širitev intenzivnih dejavnosti, ki omejujejo pestrost 
rabe prostora, značilna za nižinske in tiste predele LUO, ki so v bližini večjih mest in 
krajev. Razvoj energetske infrastrukture pa posega v najbolj ohranjene naravne 
habitate v območju (Pohorje, Košenjak, Paški Kozjak). 
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2. Razvoj podeželja z značilno pokrajino celkov in intenziviranje posameznih dejavnosti, ki 
so vezane na neokrnjeno naravo, naravno in kulturno dediščino 

V razvojni strategiji Koroške regije (GGO Slovenj Gradec) sta oživitev in razvoj lesne 
panoge močno poudarjena. RRA Koroška in Mrežni podjetniški inkubator Koroške 
za zagonska podjetja, sta gonilni sili za vzpodbujanje in pridobivanje sredstev. 
Neokrnjena narava, naravna in kulturna dediščina so velik turistični potencial za 
turistična podjetja in kmetije. Regija stavi na izgradnjo tretje razvojne osi in drugo 
pomembno infrastrukturo, ki bi spremenila tudi turistični utrip. Z razvojem 
rekreacijskih pripomočkov (štirikolesniki, cross motorji, električna kolesa) je 
omogočen dostop v območja, ki so bila s tradicionalnimi vozili nedostopna 
(avtomobili, javna prevozna sredstva) in v večini slabo obiskana, saj se tipični turisti 
tam, kjer je bila potrebna daljša hoja, niso gibali. Tovrstne motnje zaznavamo tudi 
na  območjih mirnih con za divjad, zavarovanih območjih in biodiverzitetno 
najvrednejših območjih v LUO. Turizem na deželi sedaj posega v naravno okolje v 
vseh letnih časih. Za privabljanje gostov se skuša ponuditi čim več atraktivnih 
dejavnosti, ki imajo svoj poligon v ekstremnem naravnem okolju (varovalni gozdovi 
in rezervati). Tega se poslužujejo večji turistični ponudniki in organizacije. V GGO 
Slovenj Gradec je vključevanje kmetij v različne netradicionalne dejavnosti bolj 
previdno in temelji na mlajših, izobraženih prevzemnikih kmetij. Na GGO Maribor 
ima kmečki turizem daljšo tradicijo in tudi večjo zaledje. Ocenjujemo, da so 
dejavnosti turizma in različnih oblik rekreacije bolj razvite in tudi bolj vplivajo na 
razvoj prostora na območju GGO Maribor, se pa smer nakazanega razvoja 
pospešeno razvija tudi v GGO Slovenj Gradec [3], [4]. 

3. Zaraščanje krajine, opuščanje tradicionalnih dejavnosti in čiščenje zaraščajočih površin 

Primerjava rabe drugih kmetijskih površin kaže, da je delež površin v zaraščanju in 
neobdelanih kmetijskih zemljišč precejšen in se povečuje. Značilno opuščanje 
kmetijske dejavnosti na strmih in mehanizaciji nedostopnih površinah, oži kmetijsko 
rabo ne samo na njivah, ampak tudi na travnikih in pašnikih. Zaraščanje praviloma 
tudi ne pomeni večanje prehranskih možnosti. Prav v območjih, kjer so negozdne 
površine še posebej pomembne, je smreka glavna vrsta zaraščanja. Čiščenje 
zaraščajočih površin poteka ali s ciljem povečanja prehranske baze za divjad ali 
ohranjanja specifičnih habitatov in ne predstavlja pridobitne dejavnosti. Ni tržno 
zanimiva dejavnost, saj je finančni vložek prevelik. V nasprotju pa so očiščene 
površine (greben Pohorja) magnet za adrenalinske vožnje v naravnem okolju, za 
rekreacijske dejavnosti in turistično ponudbo. Nemir, ki se z aktivnostmi vnaša v ta 
območja, ki so ključna za razvoj divjadi in ogroženih živalskih vrst, potiska živali v 
predele z aktivnim kmetovanjem, kjer se na kmetijskih kulturah povzroča škoda.  

Razvoj dejavnosti v prostoru tako ne nudi dobrih obetov za usklajen razvoj 
dejavnosti, če se ne bo vzpostavil primeren dialog pri ključnih načrtovalcih aktivnosti, 
usmeril obisk in okrepil nadzor nad izvajanjem dejavnosti v prostoru [5], [6]. 
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3.4 Ekološka povezljivost območja 

Groba ocena obravnavanega območja v smislu ekološke povezljivosti habitatov 
prostoživečih živali, kaže po naši oceni na pretežnem delu območja na ustrezno stanje. 
Lega LUO, ki predstavlja skrajni SV del Slovenije in eno izmed najbolj gozdnatih območij v 
državi, zagotavljata pomembne koridorje prostoživečih živali predvsem v smeri vzhod –
zahod in tudi preko državne meje na sever v sosednjo Avstrijo. 

Osrednje območje LUO je celoten masiv Pohorja, ki ga v smeri V-Z prekinja reka Drava z 
ozko dolino in na njenem levem bregu Kozjak. Razgiban relief hribovitega in gorskega sveta 
se nadaljuje na zahod preko Uršlje gore, Smrekovca, Olševe proti Raduhi in Peci. 

Prevladujoč del LUO s Pohorjem, reko Dravo z Dravsko dolino in Kozjakom v smislu 
ekološke povezljivosti ni problematičen. Razgiban relief, velika gozdnatost (preko 75 %), 
kmetije v obliki celkov in ozka, sicer pa urbana Dravska dolina, zagotavljajo okolje, ki po 
naši oceni nima negativnih učinkov na migratorne prostoživeče živalske vrste (jelenjad, divji 
prašič, medved, vodne ptice …). Reka Drava jelenjadi in divjim prašičem ne predstavlja 
neprehodne ovire, zato je gibanje živali praktično omogočeno v vse smeri, tudi v sosednjo 
Avstrijo proti Koralpam. Čez Pohorje poteka tudi pomemben koridor medveda. Ko se je 
populacija medveda v južni Sloveniji po drugi svetovni vojni začela krepiti, so se posamezni 
medvedi spet začeli pojavljati v Alpah. Ena izmed takšnih »starodavnih medvedjih poti« 
oziroma koridorjev poteka ravno s Kočevske, prek Zasavja in Pohorja naprej proti Koroški. 

Menimo, da bi v prihodnje ekološka povezljivost tega prostora lahko bila ogrožena 
predvsem na območju Mislinjske doline oziroma Slovenjegraške kotline. Ravninski deli in 
obrobja gričevnatega sveta na tem območju, predstavljajo zaradi velikega deleža urbanih 
površin, infrastrukturnega omrežja in goste poselitve, relativno malega in nepovezanega 
deleža gozda, gozdnih otokov in podobno nevarnost, da se migracijske poti prostoživečih 
živali v LUO otežijo oziroma prekinejo. V tem prostoru po evidencah Rabe tal prevladujejo 
kmetijske površine z 52 % deležem, delež gozda se zmanjšuje in trga ter trenutno obsega 
33 % površine, 14 % je urbanih površin, 1 % pa predstavljajo druge površine. Območje je 
gosto prepredeno s cestnim in drugim infrastrukturnim omrežjem. V letu izdelave načrta se 
je pričela tudi gradnja avtoceste proti Koroški (tretja razvojna os), ki poteka ravno preko 
opisanega območja. 

Trenutno to območje še omogoča prehajanje živali iz pohorske in savinjsko-karavanške 
populacije navadnega jelena in tropov divjih prašičev iz Pohorja in Kozjaka proti Uršlji gori 
in naprej proti Koroški. Po naši oceni omenjen koridor medveda tudi še ni ogrožen. 

V smislu ohranitve ekološke povezljivosti tega območja smo oblikovali koridor, v okviru 
katerega se bo s primernimi usmeritvami za ukrepanje v tem prostoru, ohranila sedanja 
struktura ključnih elementov krajine, ki to povezljivost zagotavljajo. Na področju izločenega 
koridorja (preko 1.300 ha), ki povezuje Pohorje preko Uršlje gore s Koroško, je po stanju 
Rabe tal trenutno še 65 % gozda, 30 % je kmetijskih površin in 5 % urbanih površin. 
Načrtovana avtocesta se dotakne omenjenega koridorja na njegovem skrajnem zahodu in 
sicer s predorom in prehodom v viadukt, kar prehodu živali ne bo predstavljalo ovire. 
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Slika 5: Prikaz ključnih koridorjev v LUO za ohranjanje ekološke povezljivosti 

3.5 Natura 2000 in zavarovana območja 

Preglednica 3: Natura 2000, zavarovana območja in naravne vrednote 

 
Ploskovni objekti 

(ha) 

Točkovni objekti 

(število) 

Natura 2000 55.859  

Zavarovana območja 1992 211 

Naravne vrednote 8548 744 

 

Strokovno gradivo za področja v LUO, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja 
narave poseben status, je podano v oblili Naravovarstvenih smernicah za LUN za Pohorsko 
LUO (2021 – 2030), ki ga je izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (Priloga 
1). V tem gradivu so opredeljene usmeritve in izhodišča za varstvo naravnih vrednot in 
ohranjanje biotske raznovrstnosti ter pogoji za varstvo zavarovanih območji. 

V LUO so površine, ki so pomembne za ohranitev in doseganje ugodnega stanja vrst, 
njihovih habitatov in habitatnih tipov (območja NATURA 2000) opredeljene na nekaj manj 
kot 56.000 ha. V okviru tega je s področja Direktive Sveta o ohranjanju naravnih habitatov 
ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva o habitatih (92/43/EEC)) opredeljeno 
nekaj manj kot 30 območij, kjer se z različnimi ukrepi varuje različne redke in ogrožene vrste 
prostoživečih živali (hribski urh, veliki pupek, nekatere vrste netopirjev, navadni koščak, 
veliki studenčar …), rastiščne tipe ogroženih gozdov (kisloljubni smrekovi gozdovi, barjanski 
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gozdovi …), vegetacije karbonatnih in silikatnatih pobočij in melišč, rek in vegetacije vzdolž 
njihovih bregov, ogroženi tipi travišč (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim 
volkom na silikatih …), vodni habitati in podobno. S področja Direktive Sveta o ohranjanju 
prostoživečih vrst ptic (Direktiva o pticah (79/409/EEC)) so v LUO v okviru 4 območij 
opredeljena pomembna rastišča koconogih kur (divji petelin, ruševec, gozdni jereb), 
gnezdišča planinskega orla ter pomembna zimovališča in počivališča redkih in ogroženih 
vodnih vrst ptic. Izvajanje biomeliorativnih ukrepov v loviščih, zaradi količine in učinkov pa 
še bolj izvajanja vseh gozdnogojitvenih ukrepov pri upravljanju z gozdovi, ob upoštevanju 
splošnih in konkretnih varstvenih usmeritev (priloga 1), zagotavlja ohranjanje in 
izboljševanje stanja redkih in ogroženih habitatnih tipov in vrst, posledično pa tudi 
življenjskih (prehranskih in bivalnih) pogojev vrst divjadi. Na teh območjih posege in 
dejavnosti načrtujemo tako, da se ohranja naravna razširjenost, lastnosti, kakovost in 
povezanost habitatov rastlinskih in živalskih vrst. Pri izvajanju posegov in dejavnosti na teh 
območjih, se izvajajo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na živali, 
rastline in njihove habitate čim manjši (časovne omejitve izvajanja del, omejitve vnašanja 
tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov). 

82 % delež gozdov v območju leži na območjih NATURA 2000. Ocenjujemo, da se je stanje 
gozdov v LUO, v smislu doseganja ciljev na NATURA 2000 območjih precej izboljšalo. V 
okviru različnih projektov (ALPA, WETMAN, SUPORT, LIFE TO GRASSLANDS), v katerih 
smo na ZGS aktivno sodelovali, se je s široko paleto ukrepov ohranjalo in izboljševalo stanje 
habitatov in življenjskega okolja zavarovanih vrst, kar je posledično pozitivno vplivalo tudi 
na habitate divjadi [7]. V okviru izvajanja omenjenih ukrepov, se je v zadnjem desetletju 
povečal delež travnih površin (habitatni tip 6230) za cca. 108 ha in v ta namen je bilo 
posekano preko 16.500 kubičnih metrov lesa. Na cca. 16 ha se je odstranila zarast na 
mokriščih, na površini cca. 34 ha pa se je izboljšala struktura mokrišč. Ravno tako so bili 
izvedeni ukrepi oblikovanja gozdnega roba, pri čemer so pozitivni učinki teh ukrepov 
evidentirani v dolžini 400 m. Strukturirali smo sestoje na območjih prisotnosti divjega 
petelina in ruševca. Za samo razumevanje NATURA 2000 območjih in ob splošnem 
pomanjkanju znanja o biologiji vrst in razumevanja ukrepov, smo v okviru projektnih 
aktivnosti in rednih nalog na ZGS OE Slovenj Gradec, skupaj s partnerji (ZRSVN OE 
Maribor …) izvedli različna izobraževanja in delavnice (izvajanje ukrepov na NATURA 
območjih, izvajanje monitoringov koconogih kur, upravljanje z gozdovi na območjih 
koconogih kur …). Izdali smo tudi Priročnik za izvajanje ukrepov Nature 2000 v gozdni 
krajini. Skozi celotno obdobje smo načrtno povečevali delež in primerno strukturo odmrle 
biomase v gozdovih. Z vsemi temi aktivnostmi smo uspeli povečati izvajanje ukrepov za 
ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v gozdovih in smo na ZGS OE 
Slovenj Gradec v zadnjem obdobju zagotovo v samem vrhu koriščenja proračunskih 
sredstev sklada za gozdove (Gozdni sklad) na območju Slovenije. 

Na območju LUO je okrog 2000 ha zavarovanih območij, od katerih jih je 211 v obliki točk 
(drevesna, hidrološka, geomorfološka naravna dediščina …), 38 pa jih je v obliki gozdnih 
rezervatov, raznih geoloških nahajališč, potokov in vodnih objektov. Med njimi imajo v 
smislu upravljanja z divjadjo izreden pomen gozdni rezervati (prepoved izvajanja lova) in 
nekateri vodni objekti (Požeg - zadrževalnik visokih voda, Rački ribniki …), kjer veljajo 
določene omejitve izvajanja lova (priloga 1). 

Naravne vrednote so v LUO opredeljene na okrog 230 območjih s skupno površino preko 
8500 ha. Ob tem je izločeno še preko 700 točkovnih objektov, od tega je preko 70 jam. 
Posege in dejavnosti na in ob naravnih vrednotah opredeljujejo splošne in podrobnejše 
varstvene usmeritve. 
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V celotnem obravnavanem obdobju smo ob izdelavi načrtov GGE skupaj s sodelavci, 
predstavnikom ZRSVN OE Maribor in lovci na terenu opredelili in v obliki funkcij (biotopska, 
lovnogospodarska) zarisali vse biotopsko pomembne površine in objekte, določili ukrepe, 
njihovo količino in čas izvedbe ter na ta način zagotovili, da so usmeritve, zapisane v 
gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih, izražene tudi z izvedenimi ukrepi na 
terenu. 

3.6 Lovišča s posebnim namenom 

V Pohorskem LUO leži lovišče s posebnim namenom Pohorje, s katerim upravlja Zavod za 
gozdove Slovenije OE Maribor. Skupna površina lovišča je 27.513 ha, kar predstavlja 17 % 
celotne površine LUO. Ključne vrste divjadi so jelenjad, gams in srnjad.  

Lovišče leži na naravovarstveno pomembnem strnjenem gozdnem območju sredogorja, za 
katerega je zaradi človekovih dejavnosti in preteklih rab značilna spremenjena sestava 
živalskih in rastlinskih vrst. Lovišče ima bogato tradicijo velikopovršinskega upravljanja z 
divjadjo in gozdom. Zato sodi med najpomembnejše naloge lovišča upravljanje z 
rastlinojedo divjadjo v gozdnem prostoru in proučevanje možnih upravljavskih tehnik ter 
načinov varovanja mladja gozdnega drevja za doseganje gozdnogospodarskih in lovsko-
ekoloških ciljev, še posebej v želji po dolgoročnem povečanju stabilnosti teh gozdov s 
postopnim zmanjšanjem deleža smreke. Pomembne so aktivnosti pri sooblikovanju 
življenjskega okolja prostoživečih živali, še posebej pri vzpostavitvi in vzdrževanju mreže 
pašnih površin, grmišč in primernega gozdnega roba, ki bodo prehranska baza za 
rastlinojedo divjad in bodo pomembno prispevale k zmanjšanju »pritiska« na naravno 
obnovo gozdnega mladja. 

V okviru lovišča so različna naravovarstveno najvrednejša območja, ki so pomembna za 
ohranitev in doseganje ugodnega stanja vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov. Med 
njimi je območje Natura 2000 opredeljeno na 78 % površine. Tu so prisotne redke in 
ogrožene vrste gozdnih kur (divji petelin, ruševec, gozdni jereb), koconogi čuk, mali skovik, 
triprsti detel, izmed velikih zveri je občasno prisoten medved. Prisotni so rastiščni tipi 
ogroženih gozdov (Kisloljubni smrekovi gozdovi, Barjanski gozdovi …), ogroženi tipi travišč 
(Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom na silikatih …), gozdni rezervati 
in obilica naravnih vrednot. Prisotna so zimovališča in pomembne mirne cone. Zato so vsi 
ukrepi, ki jih lovišče izvaja v populacijah divjadi, kot tudi v njihovem življenjskem okolju, 
skrbno načrtovani in strokovno izvedeni v primernih časovnih obdobjih.  

Pomembno je aktivno delo na področju naravovarstvenega nadzora, saj gre za izjemno 
obremenjen prostor s človekovimi prostočasnimi aktivnostmi, ki močno posegajo v naravno 
okolje in ogrožajo številne prostoživeče živalske vrste. 

Lovišče, kot veliko površinska enota s poklicnim in strokovno usposobljenim osebjem, 
predstavlja pomembno območje za raziskave, ki pomenijo razvoj in gibalo napredka pri 
dolgoročnem trajnostnem upravljanju in varovanju naravnih virov. 

Z izvajanjem lovnega turizma in prodajo mesa uplenjene divjadi, trženjem drugih naravi 
prijaznih tržnih produktov, zaposlovanjem delavcev v LPN 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 deluje 
obravnavano LPN. 
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Slika 6: 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 

Ocena stanja in sprememb življenjskega okolja divjadi je narejena na podlagi analize 
sprememb ključnih kazalnikov, ki so v analiziranem obdobju vplivali na habitate vrst divjadi. 
Življenjsko okolje oz. raba prostora se stalno spreminja. 

Večina sprememb je vezana na strukturne spremembe znotraj posamezne rabe, v manjšem 
obsegu pa prihaja do sprememb med posameznimi rabami. Med strukturnimi spremembami 
so v življenjskem okolju divjadi najpomembnejše spremembe v gozdovih, ki predstavljajo 
prevladujočo rabo prostora. 

Upravljanje z gozdovi je ob zasledovanju ciljev (zmanjševanje zasmrečenosti in 
spremenjene drevesne sestave, povečevanje deleža listavcev, uravnavanje razmerja 
razvojnih faz, povečevanje deleža mladovij …) vplivalo na spremembe bivalnih in 
prehranskih pogojev vrst divjadi. Na podlagi podatkov stanja gozdov v LUO ugotavljamo, 
da se je v zadnjem desetletju skupna površina gozda ni bistveno spremenila in predstavlja 
68 % delež (raba 2000). Povečala se je lesna zaloga za 11,4 %. Delež listavcev v lesni 
zalogi se je v zadnjem desetletju povečal iz 22,3 % v obdobju 2001 – 2010 na 23,4 % v 
obdobju 2011 – 2020. V analiziranem obdobju so se spremenili deleži razvojnih faz. Delež 
mladovja se je povečal s 4,1 % na 4,7 %. Povečal se je tudi delež sestojev v obnovi in sicer 
iz 14,2 % na 17,1 %, na drugi strani se je zmanjšal delež debeljakov iz 58,1 % na 56,7 %. 
Delež drogovnjakov je ostal na podobnem nivoju. Za spoznanje se je povečal delež 
grmičavega gozda in sicer za okrog 16 ha. 

Ujme in podlubniki, ki se v tako velikem obsegu in tako pogosto v LUO do sedaj še niso 
pojavljali, so v zadnjem desetletju prizadeli večino gozdov v območju. Zaradi žledu v letu 
2014 je na GGO Slovenj Gradec nastalo preko 30 ha ogolelih površin, na GGO Maribor 
nekoliko več in sicer 36 ha. Zaradi vetrolomov v letih 2017 in 2018 je bilo posekanih na 
GGO SG preko 428.000 m3 lesa. Na GGO Maribor je gozdove prizadel veter v letu 2017, 
posledično je bilo posekanega 250.000 m3 lesa. Značilnost obeh vetrolomov je bila, da je 
veter večinoma podiral drevje v skupinah na večjih površinah, podiranja posamičnega 
drevja je bilo malo. Posledično je nastalo veliko ogolelih in presvetljenih površin. Na GGO 
Maribor je zaradi vetroloma 2017 nastalo 280 ha ogolelih površin, za GGO Slovenj Gradec 
pa ocenjujemo, da je teh površin preko 500 ha. Ujmam so sledile gradacije in napadi 
podlubnikov. V letih 2019 in 2020 je v LUO zaradi tega nastalo skoraj 600 ha ogolelih 
površin. Vse navedene površine so v različnih fazah sanacije in zaraščanja. Del teh površin 
se je in se še bo saniralo tudi s pomočjo kolektivne zaščite pred divjadjo. ZGS vodi podatke 
o dolžini postavljenih ograj v metrih in ne o količini ograjene površine v hektarjih. Zaradi 
tega je nemogoče oceniti površino, ki je že ograjena z ograjami, zagotovo pa je to površina, 
ki lahko predstavlja spremembo v pogledu prehranskih in bivalnih pogojev divjadi. 

Prihaja tudi do sprememb rabe, na katero ima največji vpliv urbanizacija. V LUO se je 
površinski delež kmetijskih površin v zadnjem desetletju zmanjšal za preko 3000 ha. Najbolj 
se je zmanjšal delež travnikov in pašnikov, povečal pa se je delež trajnih nasadov in drugih 
kmetijskih površin. Izginja posamično gozdno drevje, omejki, krčijo se gozdni robovi za 
biomaso. Povečuje se delež intenzivnih oblik kmetovanja (hmeljišča, rastlinjaki, ograjeni 
nasadi). Povečal se je delež pozidanih in sorodnih zemljišč za preko 300 ha. 
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Vedno bolj prihaja do izraza turistični potencial območja s številnimi projekti, ki so naravnani 
v razvoj infrastrukturnega omrežja, v povečevanje turistične ponudbe in produktov, v  
sodelovanje pri njihovem promoviranju in trženju ter podobno. Krepi se turizem na deželi, 
ki se ob uporabi moderne informacijske tehnologije seli v najbolj ohranjeno (rezervati, mirne 
cone, zavarovana območja …) pa tudi ekstremno (varovalni gozdovi) naravno okolje. 

V obravnavanem obdobju se je povečalo tudi število obor za rejo divjadi, kar predstavlja 
povečanje ograjenih površin. V LUO je bilo v letu 2011 evidentiranih na območju OE Slovenj 
Gradec 58 obor, ki so ograjevale okrog 280 ha površin. V letu 2021 je na tem območju 
število obor naraslo na 81, ograjene pa je 348 ha površine. 

4.1.2 Ocena ustreznosti življenjskega okolja divjadi 

Preglednica 4: Ocena ustreznosti življenjskega okolja divjadi 

 
Prehranske 

razmere 

Razmere 

za kritje 

Ekološka 

povezljivost 
Motnje 

EVROPSKA SRNA 3 3 3 2 

NAVADNI JELEN 3 3 4 1 

DAMJAK * * * * 

GAMS 3 3 4 2 

ALPSKI KOZOROG * * * * 

MUFLON 2 3 2 2 

DIVJI PRAŠIČ 3 3 4 3 

EVRAZIJSKI ŠAKAL 2 3 4 3 

LISICA 4 4 4 3 

JAZBEC 4 4 4 3 

KUNA ZLATICA 3 4 3 3 

KUNA BELICA 4 4 4 4 

ALPSKI SVIZEC * * * * 

PIŽMOVKA 4 3 4 3 

POLJSKI ZAJEC 2 2 3 3 

NUTRIJA * * * * 

NAVADNI POLH 2 3 3 4 

RAKUNASTI PES * * * * 

FAZAN 1 1 2 3 

POLJSKA JEREBICA 1 1 1 3 

RACA MLAKARICA 4 3 4 4 

SRAKA 4 3 4 3 

ŠOJA 4 3 4 3 

SIVA VRANA 3 4 3 4 

* 1 - zelo neugodno, 2 – neugodno, 3 – ugodno, 4 - zelo ugodno 
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Na podlagi podatkov o stanju gozdov ugotavljamo, da so se prehranski in bivalni pogoji za 
večino živalskih vrst za spoznanje izboljšali (več pomlajencev, več mladovij, večji delež 
listavcev …). Vrstno pestrejša mladovja in presvetljeni sestoji z bogatejšim zeliščnim, 
grmovnim in polnilnim slojem, so povečali produkcijo biomase, ki je na voljo divjadi. Ti 
sestoji vsaj v času vegetacije nudijo boljšo in pestrejšo hrano divjadi ter kritje in ugodnejše 
pogoje za vrejo mladičev (srnjad, jelenjad, gams, muflon, divji prašič). 

Ujme in podlubniki so močno presvetlili gozdne sestoje in povzročili preko 1500 ha ogolelih 
površin. Na teh površinah se je pojavil pomladek ter sloj trav in zelišč, ki je povečal 
prehransko bazo in izboljšal splošne bivalne pogoje prostoživečih živali. V primerjavi s 
skupno površino gozda v LUO so ogolele površine nastale le na 1,3 % celotne površine. Te 
površine so izrednega pomena predvsem za rastlinojede parkljarje, saj v območju 
prevladujejo iglavci, ne le v sestojih, ampak je delež iglavcev prevladujoč tudi v pomladku, 
kar ni primer nikjer v Sloveniji (podatki popisov objedenosti). V smislu bioloških zahtev 
rastlinojedih parkljarjev, v gozdovih LUO še vedno primanjkuje pomlajenih površin, 
listavcev, plodonosnega drevja, vrstne pestrosti drevesne in grmovne sestave, polnilnega 
sloja, pestrega zeliščnega sloja (malina, robida …), gozdnih jas in travišč, primernih gozdnih 
robov in podobno. Na drugi strani predstavljajo ogolele površine lovsko upravljavski izziv, 
saj, v kolikor se na teh površinah ne bo zagotovil in omogočil trajni lov (preže, očiščene 
linijske površine, ki omogočajo preglednost in izvajanje lova ter lahko dolgoročno 
predstavljajo tudi pasišča, lovske steze …), bo lahko pritisk divjadi na te površine prevelik. 

V kmetijski krajini se prehranske razmere za divjad še vedno slabšajo. Ob tem pa s 
povečevanjem turističnih in rekreativnih dejavnosti in splošnih motenj v prostoru, prihaja še 
do tega, da je za številne vrste manj kritja, poti umikanja so daljše, živali so previdnejše, 
prehranjevalni ciklusi se omejujejo na temnejše dele dneva. Pri tem v območju še posebej 
izstopajo negativni vplivi voženj v naravnem okolju s cross motorji, štirikolestniki, motornimi 
sanmi in v zadnjem času tudi vožnje s kolesi po brezpotjih. 

4.2 Vpliv populacij divjadi na okolje 

4.2.1 Vpliv rastlinojede divjadi na naravno pomlajevanje 

Objedenost gozdnega mladja 

Na ZGS smo po enotni metodologiji (opisano v: Navodila za izvedbo popisa…, 2009) na 
ravni države izvedli štiri zaporedne popise poškodovanosti gozdnega mladja v letih 2010, 
2014, 2017 in 2020. Med 32 popisnimi enotami (dalje: PE), ki predstavljajo prostorski okvir 
za izvedbo popisa, v Pohorsko LUO (z več kot 20 % površine) segajo 3 PE: Koroška, Kozjak 
in Pohorje (slika 7). V nadaljevanju predstavljamo rezultate popisov v navedenih PE, ki so 
ključni z vidika kontrolne metode pri upravljanju parkljaste divjadi: objedenost in trendi 
objedenosti bukve ter skupno za vse drevesne vrste [8]. 
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Slika 7: Popisne enote v lovsko upravljavskem območju 

V PE Koroška je skupna objedenost v zaporednih popisih nihala. Skupna objedenost v tej 
enoti je med najmanjšimi v Sloveniji in se giblje od 4,4 do 9,2 %. Objedenost bukve je do 
leta 2017 naraščala (24,3 %), nato se je pri zadnjem popisu skoraj prepolovila (13,0 %). 
Ugotavljanje statistično značilnih razlik med posameznimi popisi je pokazalo neznačilne 
razlike v tej PE. Čeprav stopnja objedenosti osebkov bukve med posameznimi popisi precej 
niha, se ni ugotovilo značilnih razlik v stopnji objedenosti te drevesne vrste med štirimi 
popisi. 

V PE Kozjak tako skupna objedenost kot objedenost bukve izražata trend zmanjševanja. 
Skupna objedenost je bila najvišja v letu 2010 (17,8 %), najnižja pa v letu 1017 (7,6 %). 
Objedenost bukve se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2010 povečala in dosegla največji 
nivo (22,8 %), nato je postopno padala in v letu 2020 dosegla najnižji nivo objedenosti bukve 
v LUO (7,6 %). Med štirimi izvedenimi popisi v PE Kozjak so s statističnim preizkusom bile 
ugotovljene značilne razlike. V parnih primerjavah smo ugotovili, da se delež poškodovanih 
osebkov (vseh vrst skupaj) med večino popisov značilno razlikuje in je pri primerjanih 
popisih manjši. Značilno povečanje je izraženo le v letu 2020 (11,0 %) v primerjavi z letom 
2017 (7,6 %), vendar je ta delež v primerjavi z drugimi PE v Sloveniji, med najmanjšimi. 

Skupna objedenost je bila med vsemi popisi v okviru LUO največja v PE Pohorje. Po letu 
2010 se je več kot prepolovila in ostala pri naslednjih popisih na podobnem nivoju (med 
18,2 in 23,6 ). Tudi objedenost bukve je bila največja pri popisu v letu 2010, nato se je 
prepolovila, ostala v letu 2017 na podobnem nivoju (19,6 %) in se v letu 2020 zopet 
povečala (28,8 %). Čeprav stopnja objedenosti osebkov bukve med posameznimi popisi 
precej niha, ni bilo ugotovljenih značilnih razlik v stopnji objedenosti te drevesne vrste med 
štirimi popisi. 
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Koroška Kozjak 

 

Pohorje 

Slika 8: Primerjava deleža objedenih osebkov gozdnega mladja med popisi v letih 
2010, 2014, 2017 in 2020 v treh PE: Koroška, Kozjak in Pohorje 

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 7 so obarvana območja (GGE), kjer smo pomlajevanje gozda ocenili 
kot pretežno neuspešno, pri čemer ločujemo območja, kjer je neuspešno pomlajevanje v 
največji meri posledica vpliva parkljaste divjadi (oranžna območja) in območja, kjer divjad 
so-pogojuje neuspešno pomlajevanje skupaj z ostalimi okoljskimi dejavniki. Na vseh ostalih 
območjih (svetlo zeleno) je pomlajevanje bodisi ocenjeno kot uspešno, bodisi neuspešno 
pomlajevanje ni povezano z vplivom divjadi. Na območjih neuspešnega pomlajevanja 
zaradi vpliva divjadi 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 Pohorskem LUO smo neuspešno pomlajevanje, ki ga povezujemo z vplivom divjadi, 
prepoznali na severovzhodnem in jugozahodnem delu Pohorja. Največji vpliv divjadi smo 
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ocenili v dveh GGE: Mislinja in Lobnica. Na nobenem od navedenih območij nismo zaznali 
pomembnega izboljšanja trenda objedenosti bukve. 

Slika 9: Uspešnost pomlajevanja v lovsko upravljavskem območju 

4.2.2 Škode od divjadi na lovnih površinah 

Obseg ovrednotene škode od divjadi v obdobju 2011 – 2020 niha od 7,06 EUR/100 ha v 
letu 2016 do 31,00 EUR/100 ha v letu 2013, kar v povprečju znaša 15,13 EUR/100 ha 
ovrednotene škode na leto. Pretežni del škode (96 %) so povzročili parkljarji. Med njimi s 
76,8 % deležem izstopa divji prašič, ki je največ škode povzročil z ritjem travnih površin, 
manjši delež (12 %) pa na njivskih kulturah. Jelenjad je povzročila 17,3 % celotne 
ovrednotene škode, od tega preko 70 % v gozdu. Delež ovrednotene škode od srnjadi (1,3 
%) in gamsa (0,4 %) je minimalen. Skupni delež škode, ki so jo povzročile ostale vrste 
divjadi, znaša 4,2 %. Med njimi največ škode povzročita lisica in siva vrana, vendar so 
vrednosti ovrednotenih škod majhne. 

Tudi v prejšnjem načrtovalskem obdobju 2001 – 2010 so prevladovale ovrednotene škode 
od parkljarjev (97 %) in med njimi škode od divjega prašiča (75 %), ki pa so v primerjavi z 
obdobjem 2011 – 2020 bile v povprečju večje. 

Najbolj »konfliktna vrsta z okoljem« v Pohorskem LUO je divji prašič. Iz preglednice 5 je 
razvidno, da je ovrednotena škoda od divjega prašiča med leti 2011 in 2012 močno narasla, 
po tem pa vse do leta 2016 postopno pada. V zadnjih štirih letih ovrednotene škode nihajo 
in so pod nivojem dolgoletnega povprečja. Velike škode v letu 2012 so bile posledica 
povečanja številčnosti, ki se je odražala v celotnem slovenskem prostoru. Sorazmerno mile 
zime ustvarjajo otežene razmere za lov, na drugi strani pa je močan obrod plodonosnih vrst 
v letu 2011, 2016 (bukev) ter 2018 in 2020 (večina drevesnih vrst) pogojeval povečan 
prirastek v letu 2012, 2017 in 2019. Posledično tudi odvzem divjih prašičev niha. 
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V prvi polovici analiziranega obdobja je izražen padajoči trend tudi pri ovrednotenih škodah, 
ki jih je povzročil navadni jelen. Izstopa leto 2013, kjer je dolga zima z debelo snežno odejo 
botrovala veliki koncentraciji jelenjadi, ki je, predvsem v gozdovih na sončnih legah, iskala 
ugodne življenjske pogoje. Posledice glodanja jelenjadi, so bile večje zimske poškodbe na 
deblih gozdnega drevja. Pri tovrstnih škodah je problem tudi v tem, da stare poškodbe na 
deblih od jelenjadi niso sanirane. Ko se pojavijo nove (praviloma posamezna drevesa), se 
problematika bistveno bolj potencira, predvsem zaradi tega, ker stare poškodbe niso bile 
sanirane in niso bili izvedeni nobeni tehnični ukrepi zaščite debel dreves. V zadnjem 
obdobju ovrednotene škode od jelenjadi nihajo in so pod nivojem dolgoletnega povprečja. 

V primerjavi z ostalimi LUO v Sloveniji, spada Pohorsko LUO v zadnjem petletnem obdobju, 
med pet LUO z najmanjšimi ovrednotenimi škodami od divjadi. 

Preglednica 5: Ovrednotena škoda v obdobju 2011-2020 po škodnih objektih in 
vrstah divjadi 

Vrsta 
divjadi 

Škodni 
objekt 

OVREDNOTENA ŠKODA 

(v EUR / 100 ha) 
Delež 
(%) 

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

SRNA 

vrtnine    0,04   0,10 0,08    

vinska trta        0,26  0,09  

sadno drevje 0,30 0,01 0,02 0,01 0,06 0,58  0,04 0,29 0,03  

ostalo       0,10 0,04    

skupaj SRNA 0,30 0,01 0,02 0,05 0,06 0,58 0,20 0,42 0,29 0,12 1,3 

NAVADNI 
JELEN 

kulture 0,04 0,45 0,82 0,01 0,15 0,19 0,54 0,28 0,52 0,45  

sadno drevje 0,06  0,08 0,12  0,04    0,62  

gozd   8,53 2,82 3,01 0,15 1,44 0,42 2,17 0,61  

bale 0,11 0,09 0,62 0,19 0,04 0,13 0,19 0,55 0,27 0,41  

skupaj NAVADNI 
JELEN 

0,21 0,54 10,05 3,14 3,20 0,51 2,17 1,25 2,96 2,09 17,3 

GAMS travniki 0,19 0,10 0,04 0,10 0,10       

skupaj GAMS 0,19 0,10 0,04 0,10 0,10      0,4 

DIVJI 
PRAŠIČ 

kulture 0,44 0,84 2,21 3,09 1,61 0,90 2,18 0,35 2,24 0,53  

travniki 10,12 24,98 18,22 11,29 8,73 4,66 5,11 5,95 7,20 5,60  

skupaj DIVJI PRAŠIČ 10,56 25,82 20,43 14,38 10,34 5,56 7,29 6,30 9,44 6,13 76,80 

SKUPAJ PARKLJARJI 11,26 26,47 30,54 17,67 13,70 6,65 9,66 7,97 12,69 8,34 95,80 

JAZBEC   0,03 0,12 0,02 0,05 0,19 0,01 0,25 0,03 0,17 0,22  

LISICA 0,16 0,12 0,14 0,39 0,27 0,27 0,24 0,15 0,27 0,11  

KUNA BELICA  0,07 0,17 0,01 0,11 0,03 0,04 0,15 0,04   

POLJSKI ZAJEC 0,10  0,13 0,05    0,19 0,06   

SIVA VRANA 0,33 0,17  0,30 0,05 0,10 0,64 0,04 0,18 0,19  

SKUPAJ OSTALE 
VRSTE 0,62 0,48 0,46 0,80 0,62 0,41 1,17 0,56 0,72 0,52 4,2 

VSE SKUPAJ 11,88 26,95 31,00 18,47 14,32 7,06 10,83 8,53 13,41 8,86 100 

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

V obdobju 2011 – 2020 smo evidentirali relativno malo število dogodkov, ki bi bili povezani 
z divjadjo v urbanem okolju in bi posledično lahko predstavljali konfliktne situacije oziroma 
bi to imelo pomemben vpliv na upravljavske odločitve. V večini primerov gre za obravnavo 
škodnih dogodkov povezanih z divjadjo na nelovnih površinah in izven lovne dobe. V tem 
obdobju smo obravnavali 12 škodnih dogodkov, kjer so v sedmih primerih škodo povzročile 
sive vrane, v petih primerih pa kune belice. Povprečna ovrednotena škoda od sive vrane v 
analiziranem obdobju na leto je znašala 44 EUR, od kune belice pa 29 EUR/leto. 

Sodelovali smo tudi v postopkih IRSKGLR, s katerimi smo poizkušali blažiti negativne vplive 
kune belice, sive vrane, lisice in poljskega zajca na nelovnih površinah in v obdobju, ko lov 
ni dovoljen. V teh presojah je bilo v obravnavanem obdobju izdanih 28 odločb, s katerimi 
se je dovolil lov izven lovne dobe, v treh primerih tudi lov kun s pastmi v proizvodnih objektih. 
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4.3 Ocena stanja populacij divjadi 

4.3.1 Evropska srna 

Srna je najštevilčnejša divjad v LUO. Živi skoraj povsod, najredkeje je opažena na Peci nad 
zgornjo gozdno mejo. Neglede na razlike v ekoloških in habitatnih razmerah za srnjad med 
lovišči, obravnavamo vrsto v okviru LUO. V kolikor se bodo zaradi heterogenosti ekoloških 
pogojev v prihodnosti pokazale potrebe po obravnavi v okviru nižjih načrtovalskih enot, se 
bo to opredelilo v dvoletnih načrtih LUO. 

 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

Slika 10: Prostorska razporeditev odvzema evropske srne v Sloveniji v obdobju 
2011-2020 

Prostorska razporeditev odvzema srnjadi v LUO se v zadnjih 10 letih ni bistveno spremenila. 
Njena gostota je v gorskih in bolj gozdnatih loviščih (LPN Pohorje, Koprivna – Topla, Bistra, 
Pogorevc, Podvelka …) manjša v primerjavi z ostalimi prevladujočimi sredogorskimi lovišči. 
Največje gostote so v loviščih v nižjih legah, z velikim deležem gozdnega roba na SZ LUO 
(Strojna, Libeliče, Bukovje Otiški vrh, Prežihovo …). To se odraža tudi v odvzemu, ki znaša 
v prevladujočih sredogorskih loviščih v povprečju 3,15 živali/100 ha, v gorskih pa 0,58 
živali/100 ha lovne površine na leto. 
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Slika 11: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema evropske srne v 
obdobju 2011-2020 

V obdobju 2011 – 2016 se načrt odvzema srne v LUO ni bistveno spreminjal. V tem obdobju 
se je spreminjala predvsem načrtovana višina odvzema po loviščih, saj smo zasledovali cilj, 
da naj habitatno primerljiva lovišča trajno dosegajo primerljiv odvzem. V tem obdobju je bila 
realizacija blizu načrtovane višine. Po letu 2016 se je načrt odvzema v LUO najprej povečal, 
čemur pa ni sledila realizacija, zato se je v letu 2019 zmanjšal in v letu 2020 ponovno 
povečal. Trendi načrtovanega in realiziranega odvzema v obravnavanem obdobju niso 
izraženi. 

 

Spolna in starostna struktura odvzema 

 

Slika 12: Spolna in starostna struktura odvzema srnjadi v obdobju 2011-2020 

V LUO je bil realiziran odvzem spolno uravnotežen. Odvzetih je bilo več mladičev ženskega 
spola, skupni delež mladičev v strukturi odvzema je nižji kot v prejšnjem načrtovalskem 
obdobju (2001 – 2010). Delež odvzetih lanščakov je za odstotno točko nad nivojem 
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načrtovanega in je višji kot v prejšnjem načrtovalskem obdobju. Delež odvzetih mladic je 
manjši, je za odstotno točko pod višino načrtovanega. V kategoriji osebkov starejših od 2 
let je bilo odvzetih za spoznanje več srn 2+ kot pa srnjakov 2+. V absolutnem številu 
predstavlja odstrel srn 2+ 88 % števila odstreljenih srnjakov 2+. 

 

Izgube 

 

Slika 13: Dinamika višine in strukture izgub evropske srne v obdobju 2011-2020 

Izgube po letih rahlo nihajo in so največje v letih 2013 (27,8 %) in 2018 (26 %), predvsem 
zaradi dolgotrajne zime z obilico snega. Tudi v preteklosti je bilo zaradi podobnih vzrokov 
zaznati znatno povečanje deleža izgub v posameznih letih, vendar so bili odkloni izgub od 
povprečij v teh letih večji (v letu 2006 - 39,4 % izgub). Izgube v povprečju predstavljajo 19 
% skupnega odvzema in so manjše kot v obdobju 2001 – 2010 (23,0 %). V strukturi izgub 
prevladujejo izgube zaradi povoza na cestah in železnicah (46 %), sledijo izgube kjer vzrok 
ni znan (25 %), izgube pri košnji (10 %), izgube po potepuških psih (8 %) in izgube zaradi 
poškodb (7 %). Izgub zaradi bolezni, krivolova in zveri je skupaj malo (4 %). V izgubah 
prevladuje ženski spol (57 %). Največ izgub je pri srnah 2+, kjer je izražen trend upadanja 
izgub te kategorije, s čimer se zmanjšuje prevladovanje srn 2+ v izgubah. Deleži izgub je 
po loviščih zelo različen in se v zadnjem šestletnem obdobju v povprečju giblje med 9,7 % 
(Koprivna – Topla) in 30,9 % (Slovenska Bistrica). 
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Telesne mase 

 

Slika 14: Dinamika poprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali evropske 
srne v obdobju 2011-2020 

Srednje vrednosti telesnih mas mladičev moškega spola so praviloma večje ali enake 
telesnim masam mladičev ženskega spola in po letih podobno nihajo. V starostni kategoriji 
enoletnih živali so evidentirane telesne mase lanščakov praviloma manjše od telesnih mas 
mladic. 

Trendi v kategoriji mladičev niso izraženi, v kategoriji enoletnih živali pa se rahlo nakazuje 
padajoč trend telesnih mas. Opazno je povečanje telesnih mas pri vseh analiziranih 
kategorijah v letih 2014 in 2019, torej po dolgotrajni zimi z obilico snega in povečanimi 
izgubami (2013 in 2018), kar lahko razumemo kot »naravno očiščenje« populacije srnjadi. 

 

Medvrstni vplivi 

Na pretežnem predelu LUO si srnjad deli življenjski prostor z navadnim jelenom, gamsom  
in divjim prašičem, na zahodu LUO živi skupaj še z muflonom. Izražena je medvrstna 
tekmovalnost pri izkoriščanju prehrane in prostora. Ob pomanjkanju hrane je v podrejenem 
položaju srna, ki je telesno manjša vrsta in visoko specializiran izbiralec. Zaznavanje 
upadanja gostot srnjadi sovpada s področji večjih gostitev jelenjadi (višje lege – LPN 
Pohorje, Koprivna – Topla, lovišča na SV LUO – Puščava, Podvelka … ), ter z lovišči, kjer 
se je v obravnavanem obdobju povečala številčnost divjega prašiča (Boč na Kozjaku, Gaj 
pri Mariboru, Vurmat). V gozdni krajini si srna redke pašne površine deli z gamsom. V 
gozdnem prostoru se gams umika na strmejše skalovite predele, zato je negativen vpliv v 
tem medvrstnem odnosu. 

Prevelika številčnost populacije lisice, lahko ob plenjenju mladičev srnjadi, v času poleganja 
vpliva na prirastek. Vpliv medveda, divjega prašiča in šakala na srnjad je v LUO verjeten, a 
še neraziskan. 

 

Ocena stanja populacije  

Srnjad je prisotna v celotnem LUO. Trendov prostorske širitve ne ugotavljamo. Njena 
gostota je v gorskih in bolj gozdnatih loviščih (LPN Pohorje, Koprivna – Topla, Bistra, 
Podvelka in deloma tudi Pogorevc) nižja v primerjavi z ostalimi sredogorskimi lovišči. 
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Menimo, da so dejavniki, kot so na eni strani nekoliko večji delež naravnih izgub (zaradi 
ostrih zim je prišlo do "naravnega očiščenja" populacije srnjadi) in na drugi strani močni 
obrodi plodonosnega drevja z milejšimi zimami (2018 in 2020), pozitivno vplivali na vitalnost 
populacije srnjadi. Velik delež ženskega spola v ostalem odvzemu (podobno razmerje je 
tudi v drugih LUO) se postopno zmanjšuje. Pozitivno je, da se delež srn 2+ v izgubah 
zmanjšuje, delež odstreljenih srn 2+ v primerjavi v deležem odstreljenih srnjakov 2+ pa 
povečuje. Vitalnost populacije srnjadi ocenjujemo kot ustrezno, saj zaznavamo malo število 
evidentiranih odstrelov bolnih živali, pa tudi delež evidentiranih izgub (bolezen, neznano) 
ne nakazuje trenda naraščanja. 
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4.3.2 Navadni jelen 

V preteklem obdobju se je navadnega jelena zaradi širitve pohorske in savinjsko-
karavanške populacije obravnavalo v okviru LUO in ekoloških enot (EE). Zaradi različnih 
ciljev upravljanja so bila lovišča v LUO dodatno razdeljena v osrednje oziroma robno 
območje populacije jelenjadi. Menimo, da v nadaljevanju ni več smiselna obravnava po EE, 
sej je širitev prej omenjenih populacij v zaključni fazi in bodo cilji upravljanja enotni v okviru 
LUO glede na osrednja, robna ali območja neželene prisotnosti jelenjadi.  

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

 

Slika 15: Prostorska razporeditev odvzema navadnega jelena v Sloveniji v obdobju 
2011-2020 

V primerjavi s predhodnim desetletjem, se je v zadnjem desetletju jelenjad v LUO 
prostorsko razširila. Najizraziteje je to opazno v robnih loviščih, ki segajo na Pohorje, pa 
tudi na območjih, kjer je prej ni bilo, oziroma se je tam pojavljala prehodno. V večini območij, 
kjer je bila jelenjad že prej stalno prisotna, se je v prvi polovici zadnjega desetletja njena 
populacijska gostota povečala. Njene gostote so največje v loviščih Puščava (realizacija 
1,99 živali na 100 ha lovne površine na leto), Podvelka, Janžev vrh, Zreče, Šmartno na 
Pohorju (realizacija 0,86 živali na 100 ha lovne površine na leto), Boč na Kozjaku, Ruše, 
Koprivna-Topla in LPN Pohorje (realizacija 0,52 živali na 100 ha lovne površine na leto). 
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Slika 16: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema navadnega jelena v 
obdobju 2011-2020 

Značilnost upravljanja z navadnim jelenom v zadnjem desetletju je postopno povečevanje 
načrtovanega odvzema jelenjadi, kateremu je z manjšim zamikom sledila realizacija. Načrt 
odvzema in realizacija izražata izrazit trend naraščanja. S povečevanjem številčnega načrta 
odvzema se je povečeval tudi načrt deleža odvzema rodnega dela populacije (junic in košut 
2+). Sledenje cilju, preprečitve večanja številčnosti in prostorske širitve skozi celotno 
obravnavano obdobje je izraženo v povečanem odvzemu (183 %), od 327 živali v letu 2011 
do 599 živali v letu 2020, kar je največji odvzem v LUO do sedaj. V primerjavi s predhodnim 
desetletjem (2001 – 2010), je bilo v obravnavanem obdobju v povprečju odvzetih 110 živali 
več na leto.  

 

Spolna in starostna struktura odvzema 

 

Slika 17: Spolna in starostna struktura odvzema navadnega jelena v obdobju 2011-
2020 
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Delež odvzema telet je bil realiziran v razmerju 1:1,06 v korist telet ženskega spola in je 
skupaj znašal 40,7 %. Lanščaki so v odvzemu zastopani z 9,1 % deležem. Skupni delež 
odvzema jelenov 2+ znaša 18,2 %. Med njimi je delež jelenov 10+ majhen, znaša le 1,8 % 
in je v primerjavi z odvzemom te kategorije v prejšnjem desetletju (2,4 %) precej upadel. 

Pri ženskem spolu znaša skupni delež odvzema v kategoriji junic 9,8 %. Delež odvzema 
košut 2+ skozi obdobje postopno narašča in v povprečju predstavlja 22,2 % delež. 

 

Izgube 

 

Slika 18: Dinamika višine in strukture izgub navadnega jelena v obdobju 2011-2020 

Delež izgub v obravnavanem obdobju precej niha v dve do tri letnih ciklih. V prvih treh letih 
izgube naraščajo in sicer od 7,3 % v letu 2011 do 14,1 % v letu 2013. Naslednji dve leti 
padajo in dosežejo v letu 2015 s 4,8 % deležem najnižjo vrednost. V letu 2018 močno 
narastejo, dosežejo najvišjo vrednost (15,4 %) in naslednji dve leti ponovno padajo. Pri tem 
je pomembno dejstvo, da so največje zabeležene izgube evidentirane po že omenjenih 
hujših zimah v letih 2012 – 2013 in 2017 – 2018.  Izgube predstavljajo 8,2 % skupnega 
odvzema. Prevladujejo naravne izgube (62,6 %), med njimi je pod neznano evidentiranih 
kar 48,2 % vseh izgub. Zaskrbljujoče je, da je kot posledica krivolova evidentiranih kar 14,7 
% vseh izgub. V izgubah prevladujejo košute 2+ s 33,2 %, teleta obeh spolov s 27,6 % in 
jeleni 2+ z 19,6 % vseh izgub. 
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Telesne mase 

 

Slika 19: Dinamika poprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali navadnega 
jelena v obdobju 2011-2020 

Povprečne vrednosti telesnih mas mladičev moškega spola po letih nihajo, trend ni izražen. 
Telesne mase ženskih telet so manjše od mas moških telet, po letih nihajo, nakazuje se 
padajoč trend, vendar je slabo izražen. Ravno tako ni izražen trend telesnih mas junic. 
Telesne mase lanščakov so večje od telesnih mas junic, trend padanja telesnih mas je 
slabše izražen. Primerjava analiziranih telesnih mas v primerjavi s telesnimi masami v 
predhodnem desetletju (2001 – 2010) pokaže manjše povprečne vrednosti telesnih mas,  
vseh kategorij v zadnjem desetletju. 

Medvrstni vplivi 

Na celotnem populacijskem območju jelenjadi živi srnjad, na pretežnem delu gams, na 
manjšem delu območja pa tudi muflon. Ocene o medvrstnih vplivih so tvegane, saj 
kompeticija med jelenjadjo in ostalimi rastlinojedi v Pohorskem LUO še ni bila sistematično 
proučevana. Nekatere »mehke« informacije (monitoring lovcev, opažanja nekaterih revirnih 
gozdarjev, slabša realizacija načrtovanega …) nakazuje na možen vpliv gostote jelenjadi 
na srnjad, kljub različnim habitatnim zahtevam in prehranski strategiji. Prisotnost jelenjadi v 
tipičnih gamsjih habitatih zaenkrat ne kaže vidnih negativnih posledic, gams je v prednosti 
v ekstremno skalnatem svetu, ki pa ga je v LUO zelo malo (Peca). Medvrstni vpliv z 
muflonom ni opazen. 

V LUO ni plenilcev, ki bi vplivali na jelenjad. 

Ocena stanja populacije  

Navadni jelen je v LUO prisoten na približno 83 % površine. Trenutna poseljenost je 
posledica prostorske širitve pohorske populacije iz vzhoda in savinjsko-karavanške iz 
zahoda. Ocenjujemo, da se je številčnost populacije navadnega jelena v prvi polovici 
desetletja večala. Učinki povečevanja načrta odvzema se že kažejo v zniževanju 
številčnosti še posebej v loviščih na območju Koroške (Podgorje, Pogorevc …). Menimo, 
da rezultati povečanega odvzema v nekaterih loviščih (Zreče, Boč na Kozjaku, Janžev vrh, 
Podvelka, Puščava, Šmartno na Pohorju in LPN Pohorje) še vedno niso dovolj izraženi. 

Gostota je najvišja v loviščih osrednjega populacijskega območja (Puščava, Podvelka, 
Janžev vrh, Zreče, Šmartno na Pohorju, Boč na Kozjaku, Ruše, Koprivna-Topla in LPN 
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Pohorje). V robnih območjih je gostota nižja, oziroma se v nekaterih loviščih občasno 
pojavijo le posamezni osebki. 

Zdravstveno stanje jelenjadi ocenjujemo kot ustrezno, saj zaznavamo malo število 
evidentiranih odstrelov bolnih živali. Po drugi strani pa izgube v zimah z debelejšo snežno 
odejo lahko razumemo kot kazalec visoke številčnosti jelenjadi, kar se kaže pri izgubah v 
kategoriji telet in košut 2+ in v povprečju nižjih telesnih masah telet in enoletnih živali, kot v 
prejšnjem desetletju. 
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4.3.3 Damjak  

V LUO je še v pred-preteklem desetletju (2001 – 2010) živela manjša skupina damjakov 
med Smolnikom, Klopnim vrhom in Činžatom.  

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

Slika 20: Prostorska razporeditev odvzema damjaka v Sloveniji v obdobju 2011-
2020 

Na delu LUO, kjer je živela omenjena populacija damjaka, v obdobju 2011 – 2020 ni bilo 
evidentiranega odvzema. Zadnji odvzem iz te populacije je bil evidentiran v letu 2010, ko je 
bil v LPN Pohorje realiziran odstrel enega osebka iz starostne kategorije srednje starih 
jelenov. Zaradi pobeglih živali iz obor je bil v letih 2013 do 2020 realiziran odvzem 34 živali 
v 10 loviščih. Največji odvzem 13 živali je bil evidentiran v lovišču Šmartno na Pohorju. 
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Slika 21: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema damjaka v obdobju 
2011-2020 

Po letu 2011 se v skladu s cilji upravljanja s populacijo damjaka v LUO ni več načrtovalo 
odvzema. Odvzem je bil realiziran le na podlagi izdanih odločb s strani inšpekcijskih služb 
ali v skladu z lovno dobo in sicer zaradi pobegov damjakov iz obor. Na podlagi tega je bil v 
loviščih Fram, Hoče, Mislinja, Oplotnica, Orlica, Podvelka, Pogorevc, Prežihovo, Šmartno 
na Pohorju in Zreče realiziran odstrel 34 živali. 

 

Spolna in starostna struktura odvzema 

 

Slika 22: Spolna in starostna struktura odvzema damjaka v obdobju 2011-2020 

V strukturi realiziranega odvzema pobeglih živali iz obor prevladujejo košute 2+ (47 %), 
sledijo lanščaki (18 %), teleta (17 %), junice (12 %) in jeleni 2+ (6 %). 

Glede na to, da v analiziranem obdobju odvzem zajema le pobegle živali iz obor, analiza 
indikatorjev v kontrolni metodi pri tej vrsti divjadi ni smiselna. 
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Ocena stanja populacije 

V zadnjem desetletju ni znakov opažanj damjaka v loviščih Puščava, Ruše in LPN Pohorje 
(območje med Smolnikom, Klopnim vrhom in Činžatom, kjer je še pred kratkim v prosti 
naravi živela manjša skupina damjakov). Na podlagi tega menimo, da je cilj upravljanja s to 
vrsto divjadi, to je izločitev vseh živali iz naravnega okolja, dosežen. Občasno prihaja do 
vse pogostejših pobegov damjaka iz slabše vzdrževanih obor. Vsi dosedanji pobegi so bili 
v sodelovanju med MKGP, lovsko inšpekcijo, ZGS in upravljavci lovišč, tudi z izdajo odločb 
o izrednem odstrelu izven zakonsko predpisane lovne dobe, uspešno »sanirani«. Menimo, 
da zaradi pobegov damjakov iz obor, ni prišlo do pojava novih skupin damjakov v prosti 
naravi. 
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4.3.4 Gams  

V LUO živi manjši del populacij gamsov v prvotnem gorskem svetu Pece, Olševe in Raduhe, 
od koder se je vrsta najverjetneje v začetku dvajsetega stoletja razširila na Pohorje, od tam 
pa v ostali del LUO. Življenjske razmere in prisotnost gamsjih garij v letu 2003, 2004 in 2005 
v lovišču Bistra ter v letu 2017 v lovišču Ruše narekujejo ločeno obravnavo gamsa na 
območju koroških gora in posebej na območju Pohorja. 

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

Slika 23: Prostorska razporeditev odvzema gamsa v Sloveniji v obdobju 2011-2020 
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Slika 24: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema gamsa v obdobju 2011-
2020 

Načrtovan odvzem gamsa je v začetku obravnavanega obdobja med leti 2010 in 2016 rahlo 
nihal, nato se je povečal in izraža naraščajoči trend. Tudi realiziran odvzem izraža trend 
naraščanja, čeprav je konstantno zaostajal za načrtovanim. Gibal se je od 370 osebkov 
(leto 2010) do 457 osebkov (leto 2018 – največji odvzem do sedaj). V loviščih na območju 
Pohorja je bila v primerjavi z lovišči na območju Koroške, ob podobni dinamiki načrtovanega 
odvzema, realizacija v povprečju precej nižja. 

 

Spolna in starostna struktura odvzema 

 

Slika 25: Spolna in starostna struktura odvzema gamsa v obdobju 2011-2020 

Odvzem po spolu je uravnotežen. V strukturi odvzema I. starostni razred predstavlja 59,3 
% delež, odvzem osebkov moškega spola je večji. Razred srednje starih kozlov je v 
odvzemu zastopan z 10,7 %. Odvzem starih kozlov je razmeroma visok, predstavlja 9,8 % 
skupnega odvzema in je precej nad nivojem odvzema te kategorije v predhodnem desetletju 
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(7,1 %). Odvzem v razredu srednje starih koz predstavlja 11,9 %, v razredu starih koz pa 
8,3 % delež. 

Izgube 

 

Slika 26: Dinamika višine in strukture izgub gamsa v obdobju 2011-2020 

Izgube v povprečju predstavljajo 7,6 % skupnega odvzema in so manjše kot v predhodnem 
obdobju 2001 – 2010 (9,2 %). Izgube po letih rahlo nihajo od 3,4 % v letu 2012 do največjih 
izgub v letih 2013 (18,3 %) in 2018 (14,2 %), ki so bile posledica hujših zim. V izgubah je 
zastopanost moškega in ženskega spola podobna, v razmerju 1:1,08 v korist koz. V strukturi 
izgub prevladujejo naravne izgube (83,9 %), med njimi pa je kot izgube zaradi neznanega 
vzroka evidentirano kar 66,5 % vseh izgub. Gamsje garje (uplenjen en osebek) in bolezni 
skupaj predstavljajo 2,9 % evidentiranega ostalega odvzema. 

 

Telesne mase 

 

Slika 27: Dinamika poprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali gamsa v 
obdobju 2011-2020 
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Povprečne vrednosti telesnih mas kozličev in kozic po letih nihajo, trend je neizražen. 
Telesne mase kozic so manjše od mas kozličev. Ravno tako so telesne mase enoletnih koz 
manjše od telesnih mas enoletnih kozličev, brez izraženega trenda. 

 

Zdravstveno stanje  

V letu 2017 je bil v lovišču Ruše potrjen prvi odstreljen osebek z garjami na Pohorju do 
sedaj. V letu 2019 in 2020 so bili v lovišču Bistra, Pogorevc in Vurmat uplenjeni štirje kozli, 
ki so kazali vidne spremembe na koži (sum na garje). Vse živali so bile prepeljane na 
Veterinarsko fakulteto, kjer je bila ugotovljena slabša vitalnost živali, potrjene so bile 
spremembe na koži, gnojna vnetja ali vnetne reakcije in prisotnost bakterij različnih vrst. 
Podobni primeri so bili v preteklosti redkost (oz. niso bili evidentirani). Zaradi možnosti, da 
odražajo upadanje vitalnosti populacije gamsov, je potrebno podobne odvzeme v prihodnje 
dosledno veterinarsko pregledati in zagotoviti primerne evidence. 

 

Medvrstni vplivi 

Gamsov življenjski prostor se v veliki meri prekriva z življenjskim prostorom jelenjadi in 
srnjadi, na delu koroškega visokogorja pa še z muflonom. Izraženo je tekmovanje med 
vrstami pri koriščenju prehranskih virov in prostora. Pri tem je jelenjad najbolj konkurenčna, 
gams je v prednosti le v ekstremno skalnatem svetu, ki pa ga je v LUO zelo malo (Peca). V 
primerjavi s preteklimi leti ocenjujemo, da je vpliv jelenjadi na gamsa na področju Pece, 
Smrekovca in Uršlje gore manj izražen. 

Plenilca gamsa sta orel in ris. Glede na njuno redkost v LUO ocenjujemo, da plenilci nimajo 
pomembnejšega vpliva na gamsjo populacijo. 

 

Ocena stanja populacije  

Področja, ki jih v LUO poseljujejo populacije gamsa, ostajajo v zadnjem obdobju 

nespremenjena. Ocenjujemo, da se je v preteklih letih na področju Pohorja, Pece, Uršlje 

gore in Kozjaka številčnost gamsa rahlo povečala, vendar odvzem niti po številu niti po 

spolni strukturi (nezadostno poseganje v razred srednje starih koz) še ne sledi tem trendom. 

Zaznali smo težnjo po prostorski širitvi  gamsa v zanj vse manj primeren življenjski prostor 

na vzhodu LUO (Gaj nad Mariborom). Starostna in spolna struktura je primerna, dovolj je 

tudi osebkov v III starostnem razredu. Pojav garjavega kozla v letu 2017 na območju 

Pohorja, kakor tudi že omenjenih obolelih kozlov v nekaterih loviščih, lahko kaže na to, da 

vitalnost gamsje populacije upada. Drugi kazalci (ostali odvzem, telesne mase, objedenost 

gozdnega mladja, realizacija odvzema ...) do sedaj tega niso nakazovali. Na območju 

Smrekovca, kjer so bile posledice garij v preteklosti najbolj izražene (2003 – 2005), se je 

številčnost stabilizirala.  
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4.3.5 Muflon  

V LUO živijo mufloni, ki so bili leta 1967 naseljeni na Uršljo goro. Z njimi upravlja predvsem 
LD Podgorje, odvzem pa se izvaja tudi v loviščih Slovenj Gradec, Prežihovo in Pogorevc. 
Lovišči Bistra in Koprivna – Topla pa sta del robnega življenjskega prostora solčavskih 
muflonov (kolonija Podolševe). Tu mufloni niso stalno prisotni, ampak posamezne živali ali 
manjše skupine prehajajo občasno tudi v ti dve lovišči. 

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

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

V LUO je bil prevladujoč delež (55 %) celotnega odvzema muflona realiziran v lovišču 
Podgorje, kjer živi osrednji del populacije muflonov na Uršlji gori. Iz te populacije je bil 
realiziran odvzem še v lovišču Slovenj Gradec (22 %) in nekaj živali v lovišču Pogorevc in 
Prežihovo (skupaj 3 %). Ostali del celotnega odvzema muflona je bil realiziran iz robnega 
območja solčavske kolonije muflonov v loviščih Koprivna – Topla in Bistra (skupaj 19 %). 
Zaradi pobegov iz obor je bil realiziran odvzem po 1 živali v lovišču Dravograd in Boč na 
Kozjaku. 
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Slika 29: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema muflona v obdobju 
2011-2020 

Načrtovana višina odvzema se je do leta 2015 zmanjševala, v letu 2016 se je nekoliko 
povečala in ostala na podobnem nivoju do leta 2020. V tem obdobju se je približno polovica 
načrtovane višine odvzema v LUO načrtovala in realizirala v lovišču Podgorje, ki je nosilec 
upravljanja z mufloni na Uršlji gori. Realiziran odvzem niha in ne sledi načrtovani višini. 
Trendi načrtovanega in realiziranega odvzema niso izraženi. 

 

Spolna in starostna struktura odvzema 

 

Slika 30: Spolna in starostna struktura odvzema muflona v obdobju 2011-2020 

Realizirana spolna struktura v LUO znaša 42:52 v korist ženskega spola. V odvzemu 
predstavlja delež jagnjet 34,8 %, med katerimi z 22,5 % deležem močno prevladujejo 
jagnjeta ženskega spola. Delež enoletnih živali moškega spola znaša v odvzemu le 7,5 %, 
ženskega pa 9,6 % skupnega odvzema. Ovni 2+ so v odvzemu zastopani z 21,8 % 
deležem, ovce 2+ pa z 26,3 % deležem. V podobnih razmerjih po starostni in spolni strukturi 
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je realiziran odvzem tudi v lovišču Podgorje, ki je nosilec odvzema muflonov na območju 
Uršlje gore. 

Izgube 

 

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

 

Delež ostalega odvzema po letih niha med 0 in 23 % in v povprečju znaša 5,8 % skupnega 
odvzema. Med izgubami je bilo pod vzrokom neznano evidentiranih 15 živali, 2 živali sta bili 
povoženi na cesti. Največje izgube (6 živali) so bile zabeležene v zimi 2017 – 2018. 

 

Telesne mase 

 

Slika 32: Dinamika povprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali muflona v 
obdobju 2011-2020  
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Na podlagi malega števila odstreljenih živali ni realno podajati celovitejše ocene o gibanju 
telesnih mas, zagotovo pa je dejstvo, da so telesne mase odstreljenih muflonov na območju 
Uršlje gore bistveno premajhne (primerjalno z drugimi vitalnimi populacijami) v vseh 
kategorijah. 

 

Medvrstni vplivi 

Na območju Uršlje gore je ob muflonu ekološko najvplivnejša vrsta jelenjad, prisotni so še 
gams, divji prašiči in srnjad. Gozdni kompleksi tega področja predstavljajo omenjenim 
vrstam bolj skromno življenjsko okolje. Skromna je drevesna in grmovna sestava, 
primanjkuje tudi pomlajenih površin. Pašne površine so divjadi dostopne v omejenem 
obsegu, saj se na njih v veliki meri intenzivira paša. Vse omenjene vrste si v tem okolju 
močno konkurirajo tako pri prehranskih kot bivalnih pogojih. Ob srečanju z jelenjadjo in 
divjimi prašiči se mufloni po navadi umaknejo, nasprotno pa se gamsi muflonom izogibajo. 
Manjkajo večji plenilci (volk, ris), medved se pojavlja občasno, lisica kot manjši plenilec je 
prisotna. 

 

Ocena stanja populacije  

Velika večina sedanjih muflonov na območju Uršlje gore je potomcev leta 1967 naseljenih 
muflonov v lovišče Podgorje. Sprva je kazalo na uspešno naselitev, številčnost je hitro 
naraščala, večal se je areal razširjenosti. Kmalu za tem so v gozdu začele nastajati škode 
z objedanjem mladja in lupljenjem lubja. Leta 1990 je bila izdana odločba MKGP o izločitvi 
muflona do leta 1995. Do realizacije ni prišlo, postopno pa je bilo doseženo (tudi v zadnjem 
desetletju) znatno znižanje številčnosti in zoženje areala razširjenosti. Prostorska 
porazdelitev odvzema se je v primerjavi z desetletjem poprej (2001 – 2010) zmanjšala. V 
populaciji prevladuje ženski spol s prevelikim deležem ostarelih živali, ki vodijo slabe 
mladiče. Izrazito primanjkuje srednje starih ovnov, tri do štiri letna žival je redkost. 

Na podlagi bioloških kazalcev (telesna masa, spolna in starostna struktura, razvoj rogovja 
…) ocenjujemo, da je populacija muflona na področju Uršlje gore slabo vitalna. To oceno 
na nek način potrjuje tudi dejstvo, da populacijo zapuščajo najvitalnejši osebki (srednje stari 
ovni), ki so v odvzemu v zadnjih letih sicer zastopani, v preteklosti pa so bili prava redkost. 

Ocenjujemo, da se populacija muflonov v loviščih Koprivna – Topla in Bistra številčno ni 
povečala. Prostorske širitve ne zaznavamo, še vedno pa prihaja do prehodov posameznih 
živali ali manjših tropov iz kolonije Kamniško-Savinjskega LUO. Zagotovo pa obstaja tudi 
koridor po grebenu Smrekovca, po katerem prehajajo posamezne živali tudi iz področja 
Uršlje gore proti koloniji Podolševe. 

Škode od muflonov v gozdovih Uršlje gore že daljše obdobje (preko 20 let) niso 
evidentirane. 
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4.3.6 Divji prašič  

Divjega prašiča obravnavamo v okviru LUO. Pri upravljanju upoštevamo heterogenost LUO 
in posebnost SZ dela LUO v smislu prisotnosti gozdnih kur. 

 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

 

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

V zadnjem desetletnem obdobju se območje razširjenosti divjega prašiča v LUO ni bistveno 
spremenilo. Odvzem je bil realiziran v vseh loviščih, v predhodnem desetletju odvzem ni bil 
evidentiran le v lovišču Radlje. Po posameznih letih se spreminja višina odvzema po 
loviščih, saj se divji prašiči v večji številčnosti pojavijo enkrat v enem, drugič v drugem 
lovišču. Največje gostote divjega prašiča beležimo v skupini lovišč na SV LUO: Boč na 
Kozjaku, Gaj nad Mariborom, Vurmat in Ruše. 
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Slika 34: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema divjega prašiča v 
obdobju 2011-2020 

Načrtovana višina odvzema v večini obdobja rahlo in enakomerno niha in ne izraža trenda. 
Giblje se v razponu od 300 do 430 osebkov na leto. Bistveno bolj po letih niha realiziran 
odvzem, kjer trend ravno tako ni izražen. Giblje se od 266 živali v letu 2011 (0,17 živali na 
100 ha lovne površine) do največjega zabeleženega odvzema 553 živali do sedaj v 
naslednjem letu (0,35 živali na 100 ha lovne površine). Ugotavljamo, da je veliko nihanje 
številčnega odvzema divjega prašiča po letih posledica obilne prehranske ponudbe (popolni 
obrodi gozdnega drevja) in ugodnih vremenskih pogojev, kar se je odražalo na večji 
reprodukciji. 

 

Spolna in starostna struktura odvzema 

Slika 35: Spolna in starostna struktura odvzema divjega prašiča v obdobju 2011-
2020 
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V desetletnem obdobju v odvzemu s 53,0 % prevladuje moški spol, kar je najbolj izraženo 
pri odvzemu ozimcev in lanščakov. Skupni delež odvzema ozimcev in ozimk v povprečju 
znaša 54,1 % in je večji kot v predhodnem obdobju. Delež odvzema lanščakov znaša 19,6 
%, merjasci 2+ so zastopani s 4,0 % deležem. Delež merjascev 2+ je bil v predhodnem 
obdobju večji (5,5 %). V analiziranem obdobju je znašal delež odvzema lanščakinj 14,5 %, 
delež svinj 2+ pa 7,8 % skupnega odvzema. 

 

Izgube 

 

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

Delež evidentiranih izgub je v primerjavi z drugimi vrstami parkljaste divjadi manjši, v 
povprečju znaša 2,4 % na leto. Število ali delež izgub skozi analizirano obdobje ne izkazuje 
trenda. V višini izgub izstopa leto 2018, ko so zabeležene največje izgube v desetletju (8,9 
%). Tudi pri drugih vrstah rastlinojedov smo v letu 2018 ugotovili izstopajoče izgube, 
podobno kot v letu 2013 (huda zima), kar pa pri divjem prašiču ni bilo izraženo. Ocenjujemo, 
da je v primerjavi z drugimi vrstami divjadi, manjši delež izgub pri divjem prašiču v letu 2013, 
posledica rekordnega odvzema divjega prašiča v letu 2012. Prevladujejo izgube zaradi 
neznanega vzroka (61,5 %) in prometa (28,2 %).  Med izgubami, podobno kot pri odvzemu 
prevladuje moški spol (53 %), največji delež ostalega odvzema je evidentiran pri mladičih 
moškega spola (35,4 %). 
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Telesne mase 

 

Slika 37: Dinamika poprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali divjega 
prašiča v obdobju 2011-2020  

Povprečne vrednosti telesnih mas ozimcev in ozimk po letih podobno nihajo, trend je 
neizražen. V večini obdobja so telesne mase ozimcev večje od telesnih mas ozimk. Tudi 
telesne mase lanščakov in lanščakinj po letih podobno nihajo, trend je neizražen. Skoraj v 
vseh letih so telesne mase lanščakov večje od telesnih mas lanščakinj. 

 

Medvrstni vplivi 

Divji prašič kot vsejed pleni mladiče srnjadi in jajca ter kebčke ptic (gozdne kure), zato lahko 
prevelike gostote negativno vplivajo na prirastek vrst, ki jih pleni. V LUO ni plenilcev, ki bi 
lahko vplivali na populacije divjega prašiča. 

 

Ocena stanja populacije  

Prostorska porazdelitev in številčnost populacije divjega prašiča kljub intenzivnemu lovu v 
zadnjih letih niha. Ocenjujemo, da je potrebno iskati vzroke za nenehno nihanje gostot 
populacij divjega prašiča bolj na strani ugodnih okoljskih razmer in pogojev (pogosti obrodi 
plodonosnega drevja, ugodne klimatske razmere, velika ponudba hrane na kmetijskih 
površinah - koruza ...) ter bioloških značilnosti vrste, kot v intenzivnosti lova. Kljub 
pričakovanemu naraščajočemu trendu številčnosti vrste (Slovenija, Evropa), le ta v LUO ni 
izražen.  

Posamezni manjši tropi poredko zaidejo tudi v koroška lovišča, predvsem iz sosednjega 
Kamniško–Savinjskega LUO, kjer pa zaenkrat še ni opaziti negativnega vpliva na gozdne 
kure. Ocenjuje se, da trenutno obstaja nevarnost nadaljnjega povečanja številčnosti te 
populacije predvsem v skupini lovišč na SV LUO: Boč na Kozjaku, Gaj nad Mariborom, 
Vurmat in Ruše, kjer je bil poseg v populacijo v zadnjem obdobju največji. 
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4.3.7 Evrazijski šakal  

Šakal je bil leta 2014 z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi in 
lovnih dob (Ur. l. RS, št. 81/14) uvrščen med divjad. Vendar z vrsto nismo upravljali vse do 
leta 2020, ko je bil umaknjen iz seznama zavarovanih živalskih vrst (Uredba o spremembi 
in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 62/19)). 

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

 

Slika 38: Prostorska razporeditev odvzema evrazijskega šakala v Sloveniji v 
obdobju 2011-2020 

Leta 2013 je bil kot izguba (povoz na cesti) v lovišču Muta evidentiran prvi odvzem šakala 
v LUO. V letu 2017 je bil povožen šakal v lovišču Hoče, kasneje pa odvzema ni bilo. 

Med sosednjimi LUO je bil v letu 2015 v Slovensko goriškem evidentiran odvzem 2 živali in 
1 živali v letu 2016. V Kamniško-Savinjskem LUO je bil v letu 2005 evidentiran 1 primer 
odstrela šakala. V Savinjsko-Kozjanskem je bil evidentiran povoz 1 živali šakala v letu 2016, 
2 živali v letu 2018 in 2 živali v letu 2019. 

V letu 2020 smo z letnimi lovsko upravljavskimi načrti prvič načrtovali odvzem te vrste. V 
tem letu v Pohorskem LUO načrtovani odvzem ni bil realiziran. Odvzem pa je bil tega leta 
realiziran v sosednjih LUO in sicer v Slovensko goriškem 5 živali, v Kamniško-Savinjskem 
2 živali in v Savinjsko-Kozjanskem 5 živali vrste šakal. 
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Medvrstni vplivi 

Ob morebitnem povečevanju številčnosti in prostorskem širjenju šakala v LUO lahko 
pričakujemo naraščanje vplivov vrste na zoocenozo (predvsem vpliv na plenske vrste) in 
povečano število konfliktnih situacij zaradi plenjenja domačih/rejnih živali. 

 

Ocena stanja populacije  

Prve informacije o prisotnosti šakala v Pohorskem LUO segajo v leto 2013, ko je v lovišču 
Muta bil evidentiran povoz šakala. Po tem dogodku se je število informacij o videnjih 
posameznih živali postopno povečevalo. Omeniti je potrebno dogodek, ko je v oktobru 2016 
sprehajalec psov opazil trop šakalov v lovišču Jamnica. Ocenjujemo, da glede na malo 
število informacij o vrsti šakal v tistem času, dogodek ni mogel biti izmišljen. V obdobju od 
prve informacije o prisotnosti vrste v LUO (2013, Muta) pa do danes je bilo evidentiranih 
preko 90 različnih znakov prisotnosti šakalov. V zadnjih letih se je število informacij o znakih 
prisotnosti šakala v LUO zmanjšalo. Do sedaj v LUO še ni bilo evidentiranih škodnih 
dogodkov, kjer bi bila potrjena škoda od šakala. 
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4.3.8 Lisica  

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

 

Slika 39: Prostorska razporeditev odvzema lisice v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Prostorska razporeditev odvzema lisice v LUO se v zadnjih 10 letih ni bistveno spremenila. 
Je pogosta vrsta na celotnem območju, najštevilčnejša je v bližini naselij in celkov. Njena 
številčnost pada z nadmorsko višino in naraščanjem deleža gozdov. Po letih se je gostota 
vrste po loviščih spreminjala. Opažamo, da upravljavci lovišč v loviščih z večjo gostoto 
rastlinojedov (jelenjad, gams) namenjajo manjšo pozornost malim plenilcem, še posebej 
lisici. 
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Slika 40: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema lisice v obdobju 2011-
2020 

V zadnjem desetletju je izražen trend povečevanja načrtov odvzema lisice. Tudi realiziran 
odvzem lisic v LUO že vse od leta 2006 narašča, trend je dobro izražen. Realizacija v prvih 
letih desetletja ni sledila načrtovani višini, v zadnjih letih pa je večja ali na nivoju 
načrtovanega. Povprečni letni odvzem znaša 0,72 živali na 100 ha lovne površine in je večji 
kot v predhodnem desetletju (0,59 živali na 100 ha). 

 

Izgube 

 

Slika 41: Dinamika višine in strukture izgub lisice v obdobju 2011-2020 

Izgube predstavljajo v povprečju 11,4 % skupnega odvzema, nihajo in so v zadnjih letih 
višje od večletnega povprečja. Rahlo je izražen naraščajoči trend izgub lisice. V deležu 
izgub prevladujejo izgube zaradi prometa (55,4 %), bolezni in garje pa predstavljajo skupaj 
21,7 % vseh izgub in izražajo trend povečevanja. Pod vzrokom neznano in poškodba je 
evidentirano 22,3 % vseh izgub. 
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Zdravstveno stanje  

Cepljenje lisic proti steklini je zelo uspešno, saj v LUO že leta nismo prejeli informacije, da 
je bila evidentirana obolela žival za to boleznijo. Na drugi strani je izražen naraščajoč trend 
prisotnosti garij, čeprav absolutno število garjavih živali ni veliko in se giblje od 10 živali v 
letu 2012 do 42 garjavih živali v letu 2020. Celovitejšo oceno zdravstvenega stanja lisice 
težje podamo, saj lovci še zdaleč ne najdejo, ne evidentirajo in ugotovijo dejanskih vzrokov 
poginov vseh izgubljenih osebkov. 

 

Medvrstni vplivi 

Ugotovljeno je, da je lisica pomemben plenilec male divjadi in gozdnih kur, lahko pa tudi 
pomembno vpliva na preživetje mladičev srnjadi. Povečevanja vpliva lisice na vrste, ki jih 
pleni, ne zaznavamo. Ugotavljamo, da si je poljski zajec številčno opomogel po vsakem 
močnejšem znižanju števila lisic. 

 

Ocena stanja populacije  

Lisica je divjad s pogostimi nihanji gostote populacije in zelo velikim prirastkom. Pojavljanje 
bolezni (garje) pri lisičji populaciji jasno nakazuje na dejstvo, da je številčnost neusklajena 
z okoljem, ter da odstrel predstavlja le del smrtnosti, ki verjetno ne more slediti dinamiki 
populacije, zato to kompenzira »upor okolja« z izbruhom bolezni. Ocenjujemo, da polni 
obrodi gozdnega drevja, ki so v zadnjih letih vse pogostejši, vplivajo na številčnost malih 
glodavcev, ki jih lisica pleni, kar se posredno odraža tudi na večji številčnosti lisice. 
Pričakovanja, da se bo zaradi velike stopnje prirastka gostota populacije povečevala, 
potrjuje odvzem v zadnjih letih. Upravljavci lovišč s povečanim odstrelom sledijo 
načrtovalskim usmeritvam in posredno omejujejo negativni vpliv lisice na vrste, ki jih pleni. 
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4.3.9 Jazbec  

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

 

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

Življenjski prostor jazbeca v LUO sega od nižin do okoli 800 m nadmorske višine, kjer ima 
dokaj podobne življenjske razmere. Lovci načrtno lovijo jazbeca predvsem v primerih, ko 
lokalno povzroča škodo. Odstrel je simboličen, predstavlja okrog 60 % odvzema, ki se 
prostorsko bistveno ne spreminja. V nekaterih loviščih v posameznem letu sploh ni 
odvzema jazbeca. V prevladujočih loviščih se odvzem giblje med enim in tremi osebki, v 
redkih loviščih pa v povprečju znaša preko 5 osebkov na leto. 
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Slika 43: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema jazbeca v obdobju 2011-
2020 

 

Načrtovana višina odvzema v večini obdobja rahlo in enakomerno niha, v zadnjih letih pa 
je izražen trend narašča. Giblje se od 70 do 110 osebkov na leto. Bistveno bolj je izražen 
naraščajoči trend realiziranega odvzem, ki se giblje od 59 živali v letu 2013 do največjega 
zabeleženega odvzema do sedaj, to je 148 živali v letu 2019. 

 

Izgube 

 

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

V skupnem odvzemu je delež izgub velik, predstavlja 39,6 % in je na podobni višini kot v 
prejšnjem desetletju. Izgube po letih nihajo, trend ni izražen. Izgube nihajo od 21 živali v 
letu 2013 do 61 živali v letu 2019. Med izgubami prevladujejo z 85,3 % deležem povozi na 
cestah, sledijo izgube evidentirane pod vzrokom neznano in znašajo 11,9 %. Deleži izgub 
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evidentirani pod ostalimi vzroki so zanemarljivi. Tudi v izgubah s podobnim deležem kot v 
odstrelu prevladujejo samci (62 %). 

Zdravstveno stanje  

Ocenjujemo, da je zdravstveno stanje populacij jazbeca dobro, primerov izgub zaradi 
bolezni skoraj ni evidentiranih. 

 

Medvrstni vplivi 

Vplivov jazbeca na ostale vrste prostoživečih živali v LUO ne poznamo in do sedaj še niso 
bili podrobneje raziskani. 

 

Ocena stanja populacije  

Jazbec, čeprav živi v dokaj urbanem prostoru, je zaradi načina življenja, ko je aktiven 
predvsem ponoči, skoraj neopazen. Bolj pogost je v nižjih legah, z nadmorsko višino in 
večjo gozdnatostjo njegova številčnost pada. Populacija jazbeca je stabilna in enakomerno 
porazdeljena v LUO. Zavedajoč se dejstva, da lovci lovijo jazbeca predvsem v primerih, ko 
povzroča škodo, ocenjujemo, da je populacija jazbeca v rahlem številčnem porastu. 
Menimo, da pogosti polni obrodi gozdnega drevja v zadnjih letih vplivajo na številčnost 
jazbeca. Spremljava ostalih biokazalcev, med njimi tudi evidentiranih izgub zaradi bolezni, 
kaže na zdravo in vitalno populacijo jazbeca, katere gostota se je povečala. Ocenjujemo, 
da trenutna številčnost nima negativnega vpliva v okolju. 
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4.3.10 Kuna zlatica  

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

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

Odvzem kune zlatice v LUO se vrši predvsem v bolj gozdnatih loviščih in v višjih legah, 
posamezne živali pa so odvzete tudi v bližini urbanih okolij. Gre za redko vrsto, zato lovci 
kune zlatice načrtno ne lovijo, odvzem je slučajen in realiziran enkrat v enem, drugič v 
drugem lovišču. V zadnjem desetletju je bil odvzem več kot ene živali na leto realiziran v 
približno polovici lovišč v LUO, v 9 loviščih pa odvzema sploh ni bilo. 
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Slika 46: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema kune zlatice v obdobju 
2011-2020 

Načrtovana višina odvzema kune zlatice je simbolična in se v desetletju ni spreminjala. 
Zaradi ekologije vrste, načina in narave lova je onemogočeno prepoznavanje obeh kun med 
seboj, zato kljub nenačrtnemu lovu zlatice pride do odvzemov. Odvzem po letih v LUO niha 
in se giblje od 7 živali v letu 2014 do 17 živali v letu 2017. 

 

Izgube 

 

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

Izgube po letih nihajo in v absolutnem številu pomenijo evidentiranje od nič (2014) do 5 
živali v posameznem letu (2011). Izgube v odvzemu predstavljajo 20,9 % delež. Med njimi 
prevladujejo izgube zaradi povozov na cestah in predstavljajo 87,5 % delež. Evidentirana 
je bila izguba ene živali zaradi garij. 
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Zdravstveno stanje  

Pri kuni zlatici, razen v enem primeru (garje), nismo zaznali bolezni. Ocenjujemo, da je 
populacija kune zlatice v LUO zdrava in vitalna, čeprav se zavedamo, da je zaradi malega 
število evidentiranih izgub in odvzema nasploh, taka ocena obremenjena s precejšnjim 
tveganjem. 

 

Medvrstni vplivi 

Kuna zlatica ima lahko kot plenilec vpliv na populacije vrst, ki jih pleni ( gozdne kure, ostali 
gnezdilci), vendar menimo, da je pri sedanji številčnosti njen negativen vpliv v okolju 
zanemarljiv. 

 

Ocena stanja populacije  

Kuna zlatica poseljuje gozdnate predele v višjih legah LUO, v manjši številčnosti je prisotna 
tudi v bližini urbanega okolja. Njena prostorska razširjenost je konstantna, vrsta območje 
poseljuje v nizkih gostotah. Menimo, da je pri sedanji številčnosti njen pozitiven vpliv v 
ekosistemu bistveno pomembnejši in bolj izražen, kot možni negativni vplivi zaradi bioloških 
značilnosti vrste (plenilec). 
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4.3.11 Kuna belica  

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

 

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

Kuna belica je pogosta vrsta v LUO, njena prisotnost je najbolj izražena v urbanem okolju. 
Prostorsko razporeditev in intenzivnost odvzema te vrste odraža predvsem lovni interes in 
manj dinamika njihovih populacij. To dejstvo potrjuje razporeditev odvzema, ki je pri dokaj 
konstantni prisotnosti vrste, izražena v povprečnem odvzemu po loviščih, ki znaša od  nekaj  
živali do več deset živali na leto. Pomanjkanje lovnega interesa za lov kune belice je še 
posebej opazen v loviščih, v katerih so gostote parkljarjev večje. 
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Slika 49: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema kune belice v obdobju 
2011-2020 

Načrtovan odvzem kune belice izraža za spoznanje naraščajoč trend in rahlo niha. 
Številčno se odvzem giblje med 200 živali v letu 2016 in 280 živali v letu 2013. Kljub po naši 
oceni enakomerni zastopanosti v LUO se povprečni odvzem po loviščih zelo razlikuje in 
znaša od 1 do preko 30 živali na leto. V obravnavanem obdobju znaša povprečni letni 
odvzem na lovišče 6,6 živali in je bistveno večji kot v predhodnem obdobju, ko je znašal 4,5 
živali. 

 

Izgube 

 

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

Izgube po letih nihajo in izražajo trend naraščanja. V odvzemu predstavljajo v povprečju 22 
% delež in so primerljive z izgubami v predhodnem desetletju, ko je ta delež znašal 19,2 %. 
Med vzroki izgub prevladujejo izgube zaradi prometa, predstavljajo 90,3 % delež in so v 
zadnjem obdobju večje kot v začetku desetletja. Evidentirane bolezni in garje zajemajo 
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zanemarljiv delež. V analiziranem obdobju je bila kot posledica garij evidentirana le ena 
izguba živali. 

 

Zdravstveno stanje  

Ocenjujemo, da je populacija kune belice v LUO zdrava in vitalna. Kljub naraščanju 
številčnosti in izrazito neenakomernemu odvzemu po loviščih je zaradi bolezni ali garij 
evidentiran izredno mali delež izgubljenih živali. 

 

Medvrstni vplivi 

Kuna belica ima lahko kot plenilec močan vpliv na populacije vrst male poljske divjadi, 
gozdnih kur in ostalih talnih gnezdilcev. 

 

Ocena stanja populacije  

Kuna belica je pogosta, njena številčnost se je v preteklosti povečala najprej v urbanem 
okolju, kasneje tudi v gozdnem prostoru. Naraščanje številčnosti kun belic se v zadnjem 
obdobju umirja. Gostote populacije kune belice in neenakomeren odvzem, ki je predvsem 
odvisen od interesa lova v in bližini urbanega okolja, vpliva na številčnost vrst, ki jih le-ta 
pleni. Ocenjujemo, da odvzem v zadnjem obdobju vendarle odraža aktivnejši pristop 
nekaterih upravljavcev lovišč k uresničevanju zastavljenih ciljev pri upravljanju s kuno 
belico.  
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4.3.12 Poljski zajec  

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

 

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

V LUO živi poljski zajec od nižin do 1000 m nadmorske višine. Gostota populacije pada z 
nadmorsko višino in večanjem deleža gozda, v velikih gozdnih kompleksih je redek. 
Prostorsko razporeditev in intenzivnost odvzema te vrste odraža predvsem lovni interes, pa 
tudi konflikti, ki jih v ravninskih predelih v obliki škod povzroča vrsta in manj dinamika 
njihovih populacij. Odvzem je simboličen in se prostorsko bistveno ne spreminja. V 
nekaterih loviščih odvzema skoraj ni, v drugih je odvzem konstanten. V LUO znaša 
povprečen odvzem 0,05 živali na 100 ha lovne površine na leto. 
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Slika 52: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema poljskega zajca v 
obdobju 2011-2020 

V zadnjem desetletju načrtovana višina odvzema razen v letu 2012 ni bila realizirana. 
Odvzem poljskega zajca kaže v analiziranem obdobju izrazit trend upadanja. V povprečju 
znaša 84 živali na leto in se je v primerjavi z odvzemom v predhodnem načrtovalskem 
obdobju skoraj prepolovil. Odvzem se giblje od 112 živali v letu 2012 do 37 živali v letu 
2020. Podobno je upadel odstrel poljskega zajca in sicer od 74 živali v letu 2011 do 15 živali 
v letu 2020. 

 

Izgube 

 

Slika 53: Dinamika višine in strukture izgub poljskega zajca v obdobju 2011-2020 

Delež izgub v skupnem odvzemu znaša 40,8 % in po letih niha. Izražen je trend naraščanja 
deleža izgub, kar je predvsem posledica izrazitega upadanja (skupnega) odvzema. Največ 
izgub je evidentiranih zaradi povoza v prometu (91,9 %), ki so tudi najlažje ugotovljive. 
Izgubam na cestah sledi neznan vzrok (5,2 %) ter ostalo (2,9 %). Izgube nihajo od 22 živali 
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v letu 2020 do 44 živali v letih 2012 in 2015. Zavedamo se dejstva, da je evidentiran le 
manjši del izgub. 

 

Medvrstni vplivi 

Naraščanje gostot populacij plenilcev (lisica, siva vrana, manjši plenilci iz skupine 
zavarovanih vrst) predstavlja neposreden vzrok smrtnosti poljskega zajca in imajo bistven 
vpliv na dinamiko vrste. Ocenjujemo, da se je zaradi večjega poseganja v populacijo lisic 
zmanjšal tudi vpliv te vrste na populacijo zajca. 

 

Ocena stanja populacije  

Za poljskega zajca so značilna ciklična nihanja v številčnosti populacije. Zmanjševanje 
gostote zajčje populacije v zadnjem desetletju (predvsem v nižjih predelih območja z več 
kmetijskimi površinami) se je ustavilo. Menimo, da zmanjševanje odstrela ni posledica 
upadanja številčnosti populacije, ampak je rezultat manjše intenzivnosti lova, na kar 
nakazujejo dokaj konstantne izgube. Lovci z lovom poljskega zajca ohranjajo tradicijo 
skupnih lovov, ki pa na številčnost vrste bistveno ne vpliva. Intenziven in monokulturen 
način kmetovanja siromaši pestrost prehrane in bivalne razmere za poljskega zajca. 
Posledično povečevanje domačih okolišev poljskega zajca ob pomanjkanju kritja povečuje 
izpostavljenost plenilcem in povozu na cesti. Zdravstveno stanje populacije ocenjujemo kot 
dobro.  
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4.3.13 Pižmovka 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

 

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

Življenjski prostor pižmovke je obrežni svet ob reki Dravi, Mislinji in Meži. Odvzem je bil 
realiziran ob reki Dravi, v dveh loviščih. Prostorska razporeditev odvzema se je zelo 
zmanjšala, saj je bil v prejšnjem desetletju (2001 – 2010) bistveno večji odvzem realiziran 
še v šestih loviščih. 
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Slika 55: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema pižmovke v obdobju 
2011-2020 

Do leta 2019 se je načrtoval simboličen odvzem pižmovk v LUO, zaradi realizacije malega 
števila živali odvzema ne načrtujemo več. V celotnem obdobju, je bilo od 36 načrtovanih 
odvzetih 14 živali, od tega največ v lovišču Hoče in sicer 12 živali. Odvzem dveh živali je bil 
realiziran v lovišču Libeliče. Po letih je odvzem konstanten in se giblje od 0 živali v letih 
2018 in 2020 do 3 živali v letu 2014. V prejšnjem načrtovalskem obdobju je bilo v letih 2001 
– 2005 v povprečju odvzetih 22 živali na leto, kar je bistveno več v primerjavi z zadnjim 
desetletjem ko povprečni odvzem znaša le 1,4 živali na leto. 

 

Izgube 

V celotnem obdobju so bile evidentirane izgube treh živali, in sicer je bila ena žival povožena 
v lovišču Libeliče, dve živali pa v lovišču Hoče. 

 

Ocena stanja populacije  

Dokaj konstanten in simboličen odvzem v preteklem obdobju in v izgubah evidentirani le 
posamezni osebki, kaže na to, da je populacija pižmovke prostorsko in številčno stabilna. 
Negativnih vplivov vrste v okolju ne zaznavamo. Ocenjujemo, da je upadanje odstrela 
povezano z zmanjšanim zanimanjem lova na pižmovko. Na podlagi malega števila 
evidentiranih znakov prisotnosti vrste v LUO in simboličnega odvzema, je podajanje 
obširnejše ocene stanja populacije nerealno.  
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4.3.14 Navadni polh  

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

Slika 56: Prostorska razporeditev odvzema navadnega polha v Sloveniji v obdobju 
2011-2020 

Navadni polh živi v LUO skoraj povsod, kjer je v gozdovih prisoten nekoliko večji delež 
bukve. Lov na polhe v LUO nima tradicije in v lovskih evidencah je bil v letu 2011 prvič 
zabeležen odvzem te živalske vrste.  V celotnem desetletju je bil evidentiran odvzem polha 
le v treh loviščih. 

Števila polhov za lov vnaprej ni mogoče napovedati in načrtovati, zato se je v LUO polhe 
lovilo v skladu z določil ZDLov-1A. V desetletju je bil evidentiran odvzem polha v letu 2011 
(68 živali), v letu 2016 (9 živali), v letu 2018 (28 živali) in v letu 2020 (15 živali). Nedavna 
ustanovitev prvega polharskega društva na Koroškem kaže na interes po spoznavanju 
tradicije polhanja v Sloveniji. 

 

Ocena stanja populacije  

Populacija je stabilna in vezana na območja s prisotnostjo listavcev. Njena številčnost je 
močno povezana s periodičnim obrodom plodonosnih drevesnih vrst (bukev, hrast, gaber). 
Z naraščanjem deleža listavcev v območju pričakujemo prostorsko in številčno širitev te 
živalske vrste. Simbolični odvzem kaže na upravljanje, ki ne vpliva na številčnost vrste in 
zagotavlja ohranitev njegove vloge v ekosistemu. Tudi v prihodnje se ne pričakuje, da bi v 
območju prišlo da večjega zanimanja za polhanje. 
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4.3.15 Fazan  

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

 

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

V LUO se življenjski prostor fazana nezadržno oži, v okolju je redek, v nekaterih območjih 
je popolnoma izginil. Prostorska razporeditev odvzema fazana je vezana predvsem na 
lovišča, v katerih je še vsaj nekaj primernega življenjskega okolja za to vrsto. V zadnjem 
desetletju je odvzem zajemal predvsem v naravo spuščene fazane, ki so bili vzgojeni s 
ciljem dodajanja v okolje. Odvzem je bil realiziran v 9 loviščih, predvsem na vzhodu LUO. 
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Slika 58: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema fazana v obdobju 2011-
2020 

Dinamika načrtov odvzema fazana je bila v zadnjem desetletju povezana z izvrševanjem 
ukrepov v življenjskem okolju fazana in željami po vlaganju te vrste v lovišča kljub temu, da 
dodajanja ne priporočamo. Realiziran odvzem je posledica uspešnega lova v naravo 
spuščenih fazanov v tistem letu. Odvzem se je gibal od 33 živali v letu 2017 do 98 živali v 
letu 2020. Dve tretjini odvzema fazanov v LUO je bilo realiziranega v lovišču Slovenska 
Bistrica. 

 

Izgube 

 

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

 

Pri fazanu je še posebej pomembno dejstvo, da je evidentiran le manjši delež izgub in da v 
večini primerov gre za izgube živali, ki so bile spuščene v naravo iz umetne vzreje. Izgube 
po letih nihajo, v posameznih letih niso evidentirane, v drugih jih je več in na podlagi tega 
ne moremo sklepati na dogajanja v populaciji. 
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Medvrstni vplivi 

Naraščanje gostot populacij plenilcev (lisica, siva vrana, manjši plenilci iz skupine 
zavarovanih vrst) predstavlja neposreden vzrok smrtnosti fazana in imajo tudi zaradi 
pomanjkanja kritja bistven vpliv na dinamiko vrste. 

 

Ocena stanja populacije  

Za fazana je v LUO malo primernega življenjskega prostora. V okolju je redek, tudi v 
območju, kjer so zanj na prvi pogled ugodni življenjski pogoji (Mislinjska in Mežiška dolina), 
ga ni več zaslediti. Tako ostaja le na južnem in vzhodnem delu LUO, pa še tam je 
maloštevilen. Številna dodajanja fazanov v nekaterih loviščih v preteklih letih kljub 
opozorilom niso „obrodila sadov“. Majhna vlaganja v izboljšanje življenjskega okolja 
(remize), prevelik vpliv plenilcev, predvsem pa sodobno kmetijstvo, ne prispevajo k 
izboljšanju stanja populacije fazana. 

Večina upravljavcev lovišč, tako imenovanih »naravnih« fazanov, ki še živijo v ohranjenih 
okoljih in niso rezultat vlaganj, ne lovijo. Lovijo se predvsem fazani, ki so bili v lovišča dodani 
izključno z namenom lova iz umetne vzreje. 

Za oceno spolne in starostne strukture ni podatkov, ravno tako tudi ni zanesljivih podatkov 
o zdravstvenem stanju populacije.  
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4.3.16 Raca mlakarica  

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

Slika 60: Prostorska razporeditev odvzema race mlakarice v Sloveniji v obdobju 
2011-2020 

Najpomembnejši življenjski prostor race mlakarice v LUO je reka Drava s pritoki. Ti vodotoki 
pokrivajo pretežni del lovišč v LUO in tu se je tudi realizirala večina odvzema. Kljub širjenju 
vrste v prostoru se to ne odraža v prostorski razporeditvi odvzema. V obravnavanem 
obdobju v nekaterih loviščih ni bilo odvzema, v prevladujočih loviščih se giblje med enim in 
tremi osebki, v redkih loviščih pa odvzem v povprečju znaša preko 5 osebkov na leto.  
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Slika 61: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema race mlakarice v 
obdobju 2011-2020 

 

Načrtovana višina odvzema se od leta 2014 ni spreminjala in razen v letu 2012 ni bila 
realizirana. Odvzem race mlakarice po letih niha in kaže v analiziranem obdobju izrazit trend 
upadanja. V povprečju znaša 91 živali na leto in se je v primerjavi z odvzemom v 
predhodnem načrtovalskem obdobju zmanjšal. Odvzem se giblje od 132 živali v letu 2012 
do 64 živali v letu 2020. 

 

Izgube 

 

Slika 62: Dinamika višine in strukture izgub race mlakarice v obdobju 2011-2020 

Izgub je evidentiranih zelo malo in predstavljajo le 1,7 % delež skupnega odvzema. V večini 
primerov gre za izgube rac, ki so bile poškodovane ob preletih preko cest. V absolutnem 
številu pomenijo izgube od 0 do 4 živali v posameznem letu. V analiziranem obdobju ni bilo 
evidentiranih izgub zaradi bolezni. 
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Medvrstni vplivi 

Raca mlakarica ima skupen življenjski prostor z ostalimi vrstami ptic, ki so vezane na rečne 
oziroma vodne habitate. Ni znano, kakšni so njihovi medsebojni vplivi in vplivi plenilcev. 

 

Ocena stanja populacije  

Raca mlakarica se po naši oceni v zadnjem obdobju širi v prostoru LUO. Njena številčnost 
rahlo narašča, prisotna je že ob skoraj vseh vodnih površinah. Kljub rahlemu povečanju 
številčnosti, populacija race mlakarice kaže na usklajene odnose v njenem življenjskem 
okolju. Zdravstveno stanje je dobro, škod v kmetijstvu ne beležimo. 

  



Lovsko upravljavski načrt Vi. Pohorskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec 77 

4.3.17 Sraka  

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

 

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

V obravnavanem obdobju odstrela srake nismo načrtovali, ampak smo priporočali 
upravljavcem lovišč, da jih lovijo le v primerih, ko povzročajo škodo v kmetijstvu. Upravljavci 
lovišč so to upoštevali in odvzemali le posamezne živali. Na podlagi prostorske razporeditve 
odvzema ne moremo oceniti dejanskih gostot populacij srake, saj se odstrel pojavi enkrat v 
enem drugič v drugem lovišču. 
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Slika 64: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema srake v obdobju 2011-
2020 

 

V celotnem obdobju je bilo odvzetih le 29 srak. Odvzem se je v primerjavi s predhodnim 
obdobjem skoraj prepolovil, čeprav smo mnenja, da se vrsta širi v prostoru in povečuje svojo 
gostoto. Odstrel se je gibal med 1 in 5 živalmi na leto, v letu 2012 pa odvzema sploh ni bilo. 
Odvzem je bil realiziran le v četrtini lovišč (10).  

 

Izgube 

Zaradi zanemarljivega števila evidentiranih izgub (3 živali) tega biokazalca ni smiselno 
komentirati. 

 

Medvrstni vplivi 

Vpliv srake na vrste ptic pevk in male poljske divjadi v kmetijski krajini in njihovo uspešnost 
razmnoževanja nam v LUO ni poznan. Ob trenutni številčnosti srake ocenjujemo, da ta vpliv 
obstoja, vendar zaradi pomembne vloge pri razširjanju plodov in semen gozdnega drevja in 
grmovja, prevlada njihova pozitivna vloga v ekosistemu. 

 

Ocena stanja populacije  

Sraka je žival odprte krajine nižin in gričevnatega obrobja s polji in travniki. Menimo, da je 
številčnost vrste v porastu, v zadnjem obdobju je ponovno poselila nekatere predele LUO. 
Pri sedanji številčnosti in prostorski razširjenosti so prevladujoči pozitivni vplivi v okolju 
pomembnejši od morebitnih negativnih vplivov. Bolezni pri sraki ne zaznavamo. 
Upoštevajoč dejstvo, da je škodnih dogodkov od te vrste malo, menimo, da populacija srake 
kaže na usklajene odnose v njenem življenjskem okolju.  
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4.3.18 Šoja  

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

 

Slika 65: Prostorska razporeditev odvzema šoje v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Prostorska porazdelitev odvzema šoje potrjuje dejstvo, da je življenjski prostor šoje celotno 
LUO, saj živi od nižin do zgornje gozdne meje. V skladu z našimi priporočili lovci načrtno 
lovijo šojo predvsem v primerih, ko povzroča škodo v sadovnjakih. Odvzem v loviščih po 
letih niha, v nekaterih letih ga ni, v drugih je odvzetih zopet več živali. V analiziranem 
obdobju v 7 loviščih kljub prisotnosti šoj ni bilo odvzema. 
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Slika 66: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema šoje v obdobju 2011-
2020 

 

Odvzem šoje kljub njeni pozitivni vlogi v okolju načrtujemo od leta 2009. Načrtovana višine 
šoje po letih niha in izraža trend naraščanja. Tudi odvzem po letih niha, trend je neizražen. 
Giblje se od 75 živali v letu 2020 do 156 živali v letu 2017 in je ostal na nivoju odvzema v 
prejšnjem desetletju. 

 

Izgube 

Zaradi zanemarljivega števila evidentiranih izgub (2 živali) tega biokazalca ni smiselno 
komentirati. 

 

Medvrstni vplivi 

Vpliv šoje na ostale prostoživeče vrste v LUO še ni bil raziskan in nam ni poznan. 

 

Ocena stanja populacije  

Šoja je v območju splošno razširjena vrsta. Njen življenjski prostor je celotno območje, saj 
živi od nižin do zgornje gozdne meje. Je ptica gozdnih robov, najdemo pa jo tudi v večjih 
gozdnih kompleksih. Številčnost šoje je v porastu, kar pa se še ne odraža na odvzemu.  
Zdravstveno stanje in vitalnost obravnavane vrste ocenjujemo kot dobro, saj v evidencah ni 
zabeleženih odvzemov obolelih osebkov. Pri trenutni številčnosti še vedno prevladujejo 
pozitivni vplivi raznašalke semen in plodov gozdnega drevja in grmovja, zato je priporočilo 
lovcem, da naj načrtno lovijo šojo le v primerih, ko povzroča škodo, upravičeno.  
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4.3.19 Siva vrana  

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 

 

Prostorska razporeditev in trend odvzema 

 

Slika 67: Prostorska razporeditev odvzema sive vrane v Sloveniji v obdobju 2011-
2020 

Številčnost sive vrane se je v začetku desetletja v LUO povečevala, v zadnjih letih je 
stabilna. Temu je sledila tudi prostorska porazdelitev odvzema, ki se je vršil predvsem v 
loviščih z več nižinami in odprto krajino, na obrobjih gričevja in v bližini urbanega okolja. 
Največje odvzeme beležimo v loviščih, kjer je delež urbanih površin večji in je zaradi tega 
tudi večja pogostost konfliktov zaradi škod, ki jih povzroča vrana na premoženju ljudi. 
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Slika 68: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema sive vrane v obdobju 
2011-2020 

Načrtovana višina odvzema izraža izrazito naraščajoči trend, ki je posledica večanja gostot 
populacije vrane konec prejšnjega in v začetku obravnavanega desetletja. Načrtu je sledil 
tudi odvzem, ki ravno tako izraža trend naraščanja. Giblje se od 442 živali v letu 2013 do 
662 živali v letu 2019, kar je največji odvzem do sedaj. V primerjavi s prejšnjim desetletjem 
se je odvzem več kot podvojil. 

 

Izgube 

Zaradi zanemarljivega števila evidentiranih izgub, ki znaša le 0,2 % celotnega odvzema 
tega biokazalca ni smiselno komentirati. 

 

Medvrstni vplivi 

Vpliv vrane na ostale prostoživeče vrste v LUO še ni bil raziskan. Menimo, da je ob trenutni 
številčnosti vpliv vrane v kmetijski krajini zaradi plenjenja gnezd in mladičev vrst ptic pevk, 
pa tudi male divjadi lahko negativen. 

 

Ocena stanja populacije  

Vrana je v območju splošno razširjena vrsta. Njen življenjski prostor je celotno območje, saj 
živi od nižin do gričevja, posamezne pare najdemo tudi v sredogorju. Številčnost vrane je 
bila vse do sredine desetletja v porastu, kar se kaže sicer z rahlim zamikom tudi v odvzemu. 
Ocenjujemo, da je številčnost sive vrane prevelika in je posledica obilice razpoložljive hrane, 
ki jo najde po smetiščih in v neposredni bližini naselij v celotnem prostoru LUO. Pojavljajo 
se škode v kmetijstvu, velike gostote in koncentracije pa imajo verjetno negativen vpliv tudi 
na druge vrste. Bolezni pri vrsti ne zaznavamo, zato ocenjujemo, da je vrsta zdrava in 
vitalna. 
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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) 

EVROPSKA SRNA 41.170 39.482 0,96 

NAVADNI JELEN 4.910 4.705 0,96 

DAMJAK 3 34 * 

GAMS 4.495 4.084 0,91 

ALPSKI KOZOROG * * * 

MUFLON 402 293 0,73 

DIVJI PRAŠIČ 3.810 3.951 1,04 

EVRAZIJSKI ŠAKAL 2 2 * 

LISICA 10.710 11.306 1,06 

JAZBEC 840 893 1,06 

KUNA ZLATICA 200 115 0,58 

KUNA BELICA 2.600 2.450 0,94 

ALPSKI SVIZEC * * * 

PIŽMOVKA 36 14 * 

POLJSKI ZAJEC 1.050 840 0,80 

NUTRIJA * * * 

NAVADNI POLH * 120 * 

RAKUNASTI PES * * * 

FAZAN 855 574 0,67 

POLJSKA JEREBICA * * * 

RACA MLAKARICA 1.130 907 0,80 

SRAKA * 29 * 

ŠOJA 1.210 1.068 0,88 

SIVA VRANA 5.225 5.479 1,05 

 
Srna 

V obravnavanem obdobju je bila realizacija načrtovanega odvzema srne v LUO 95,9 % in 
je bila razen v letu 2012, pod načrtovano višino. Primerjava realiziranega odvzema z 
načrtovanim po spolni in starostni strukturi kaže odstopanje pri lanščakih, kjer je realizacija 
z 14,0 % deležem nad načrtovano višino (12,8). V istem starostnem razredu ženskega 
spola (mladice) pa je realizacija z 10,4 % deležem pod načrtovano višino (11,4). Delež 
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odvzema osebkov 2+ je na nivoju načrtovanega in uravnotežen. V odstrelu je razmerje med 
srnjaki 2+ in srnami 2+ drugačno in v celotnem obdobju pomaknjeno v korist srnjakov. 
Srnjaki zavzemajo 20,5 % odstrela, srne pa 18,0 %. Za obravnavano obdobje je značilno, 
da se delež odstrela srn postopno povečuje, delež izgub te kategorije pa znižuje. Postopno 
naraščanje odstrela in upadanje izgub srn 2+ sovpada z uvedbo vezave odstrela srn in 
srnjakov. Delež odstrela srn v primerjavi z deležem odstrela srnjakov je v absolutnem številu 
v začetku desetletja (2011 – 2012) znašal 72 %, nato je postopno naraščal in ob koncu 
obdobja (2019 – 2020) znaša 96 %. 

 

Navadni jelen 

Kljub nenehnemu povečevanju načrta odvzema jelenjadi skozi celotno obdobje znaša 
realizacija načrtovanega 95,8 %. Presoja realizacije po starostnih in spolnih kategorijah 
jelenjadi opozarja na možnost porušitve starostne strukture jelenov 2+, saj pri zmernem 
deležu odvzema jelenov 2+ (18,2 %) izrazito primanjkuje starih jelenov. Pri ženskem spolu 
je odvzem v kategoriji junic in košut 2+ pod načrtovano višino (skupaj 35,6 %). Skupni delež 
odvzema junic in košut 2+ znaša 32 %, je bistveno premajhen za dosego ciljev upravljanja 
z jelenjadjo, vendar ni nepomembno, da se v zadnjem obdobju delež teh kategorij v 
odvzemu povečuje. 

 

Damjak 

Odvzema damjaka ne načrtujemo. Pomembno je izpostaviti uspešno realizacijo odvzema 
vseh pobeglih živali iz obor, še posebej zato, ker v skupnem odvzemu predstavljajo junice 
in košute 2+ 59 % delež. 

 

Muflon 

Pri upravljanju z muflonom v preteklem obdobju izstopa nizka realizacija, ki znaša le 73 % 
načrtovanega. Nizka realizacija je rezultat visokih načrtov odvzema in sledenje cilju, da se 
na eni strani številčnost populacije muflona na Uršlji gori zniža na minimum na drugi strani 
pa se vzpostavi takšna spolna in starostna struktura, ki vodi k izločitvi vrste iz okolja. Pri 
mlajših kategorijah kaže načrtovan in realiziran odvzem precejšnja odstopanja. V realizaciji 
prevladujejo mladiči ženskega spola, skupni delež mladičev v odvzemu znaša 34,8 % in je 
močno nad načrtovanim. Delež enoletnih živali je bistveno premajhen in skupaj znaša 17,1 
%. Odvzem ovnov 2+ je nad načrtovano višino. 

 

Gams 

V obravnavanem obdobju je bila realizacija načrtovanega odvzema gamsa v LUO 90,9 % 
in je bila razen v letu 2016, pod nivojem načrtovanega. Odvzem gamsov v I. starostnem 
razredu predstavlja 59,3 % delež in je nekoliko pod načrtovano višino. Pri tem izstopa 
majhna realizacija načrtovanega odvzema kategorije kozlov in koz 2+, ki znaša 13,4 % 
skupnega odvzema in je precej pod načrtovanim. Odvzem v II. starostnem razredu kozlov 
(10,7 %) je nad nivojem načrtovanega, posebej je to izraženo v loviščih na območju Pohorja. 
9,8 % delež odvzema starih kozlov je nad načrtovanim deležem in nad nivojem povprečnih 
odvzemov zadnjih let v tej kategoriji. Odvzem v razredu srednje starih koz je nekoliko pod 
višino načrtovanega in znaša 11,9 % skupnega odvzema. Na splošno se je v loviščih na 
Pohorju v obravnavanem obdobju odvzemal večji delež osebkov II starostnega razreda kot 
v loviščih na Koroškem. V III starostnem razredu pa je slika ravno obratna in se je več 
osebkov v tem starostnem razredu odvzemalo v koroških loviščih. 
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Divji prašič 

V zadnjem desetletju je bila povprečna realizacija odvzema divjega prašiča blizu načrtovane 
višine in je znašala 103,7 %. V posameznih letih je bila presežena, v drugih je bila pod 
načrtovano višino. Neglede na to, da je višino odvzema divjega prašiča zaradi velikega 
vpliva naravnih dejavnikov (naravni obrod, klimatske razmere) na njihovo reprodukcijo težje 
načrtovati, menimo, da je bila višina in struktura realiziranega odstrela v preteklih letih 
ustrezna. 20 % delež načrtovanega odvzema reproduktivnega dela populacije je bil 
presežen in v povprečju znaša 22,3 % celotnega odvzema. 

 

Šakal, lisica, jazbec, kuna belica in kuna zlatica 

Odvzem šakala smo načrtovali le v letu 2020, ki pa v LUO ni bil realiziran. 

Realizacija načrtovanega odvzema lisice znaša 105,6 %. V obravnavanem obdobju je bil 
načrt realiziran med 81,6 % v letu 2013 in 141,8 % v letu 2019, ko je bil evidentiran največji 
odvzem do sedaj. 

Realizacija odvzema jazbeca se giblje med 73,8 % v letu 2013 in 148 % v letu 2019 ter v 
povprečju znaša 106,3 %. 

Odstopanja od načrtovanega odvzema kune belice so v LUO po letih različna. Realiziran 
odvzem se gibljejo od 71,4 % v letu 2016 do 109,6 % v letu poprej, in v povprečju znaša 
94,2 % načrtovane višine. 

Odvzem kune zlatice je simboličen in predstavlja 57,5 % načrtovanega in na številčnost 
populacije nima vpliva. 

 

Navadni polh in pižmovka 

Višine odvzema navadnega polha ne načrtujemo. 

Primerjava realizacije z načrtom odvzema pri pižmovki ni smiselna, saj so ob simboličnem 
načrtu (v povprečju 4 živali na leto) bile odvzete le posamezne živali. 

 

Poljski zajec, fazan in raca mlakarica 

Realizacija odvzema poljskega zajca je pod načrtovano višino in v povprečju znaša 80 % 
načrtovanega. Pri tem je potrebno izpostaviti, da znaša realizacija odvzema samo z 
odstrelom le 59 % načrtovanega, ostalo so izgube, kar pri drugih vrstah ni tako izraženo. 

Pri fazanu višina realiziranega odvzema kot kazalec upravljanja z vrsto nima pomena, saj 
gre za odvzem fazanov, ki so v lovišča izpuščeni iz umetne vzreje. 

Mala, le 80,3 % realizacija načrtovanega odvzema race mlakarice, je odraz manjšega 
zanimanja za lov vrste v urbanem okolju, po naši oceni predvsem zaradi negativnega 
odnosa javnosti do teh ukrepov. 

 

Siva vrana, sraka in šoja 

Odvzema srake nismo načrtovali, realizacija je simbolična. 

Realizacija šoje v povprečju predstavlja 88,3 % načrtovanega. Giblje se od 55,6 % v letu 
2020 do 145,0 % načrtovanega v letu 2012. 
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Povprečna realizacija načrtovane višine odvzema pri sivi vrani znaša 104,9 % načrtovanega 
in se giblje v razponu od 88,4 % do 115,1 %. 

 

5.1.2 Presoja izvedbe ukrepov v življenjskem okolju divjadi  

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 21.700 23.107 1,06 

2. BIOMELIORATIVNI UKREPI 

Vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja) ha 126,5 124,9 0,99 

Spravilo sena z odvozom ha 7,9 8,0 1,01 

Priprava pasišč za divjad ha 5,3 5,3 1,00 

Gnojenje travnikov ha 2,5 2,6 1,04 

Vzdrževanje grmišč ha 9,4 10,1 1,07 

Vzdrževanje remiz za malo divjad ha 9,5 9,8 1,03 

Vzdrževanje gozdnega roba ha 19,3 23,1 1,20 

Izdelava in vzdrževanje kaluž št. 94 105 1,12 

Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira št. 3 4 1,33 

Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja št. 722 695 0,96 

Postavitev in vzdrževanje gnezdnic št. 71 80 1,13 

3. BIOTEHNIČNI UKREPI 

Zimsko krmljenje – parkljasta divjad kg 107729 99585 0,92 

Zimsko krmljenje – poljska divjad kg 4811 4200 0,87 

Preprečevalno krmljenje kg 2610 1995 0,76 

Privabljalno krmljenje kg 98930 91391 0,92 

Krmne njive ha 25,7 26,1 1,02 

Pridelovalne njive ha 3,3 3,6 1,09 

Solnice kg 6550 7250 1,11 

4. LOVSKI OBJEKTI 

Solnice (obnova in novogradnja) št. 3563 3582 1,01 

Lovske preže (obnova in novogradnja) št. 382 454 1,19 

Krmišča (obnova in novogradnja) št. 70 81 1,16 

Lovske steze (obnova in novogradnja) km 268 285 1,06 

5. UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠKOD OD DIVJADI 

Opravljeno delo (tehnična in kemična zaščita) ure 2123 2165 1,02 
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Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi 

Realizirane ure za izvajanje teh ukrepov do leta 2015 izkazujejo izrazit trend naraščanja, 
nato pa postopno padajo. Upravljavci lovišč so v okviru tega beležili ure za opravljanje 
nadzora lovišč v okviru lovsko-čuvajske službe, aktivnosti v povezavi s povozi divjadi, 
ugotavljanja številčnosti posameznih vrst divjadi, spremljanje stanja habitatov in potreb po 
delih v okolju, spremljanje in omejevanje neprimernih dejavnosti v okolju, dodajanje divjadi 
v lovišče  in podobno. Višina načrtovanih ur je bila po letih praviloma presežena, povprečna 
stopnja realizacije znaša 106 %. Ocenjujemo, da je izvajanje teh ukrepov v analiziranem 
obdobju doseglo svoj namen. 

 

Biomeliorativna dela 

Večino načrtovanih biomeliorativnih del upravljavci lovišč ne morejo izvajati brez soglasij 
lastnikov zemljišč in strokovne pomoči delavcev Zavoda za gozdove, zato je predhodna 
koordinacija pogoj za uspešno izvedbo načrtovanih ukrepov. Izvedena biomeliorativna dela, 
s katerimi ohranjamo in izboljšujemo prehranske in bivalne razmere divjadi, so bila v 
zadnjem desetletju tako po površini kot številu objektov realizirana v primernih časovnih 
obdobjih, kvalitetno in v dovoljenih mejah odstopanja. Realizacija je pri večini ukrepov v 
mejah načrtovanega, oziroma je nad načrtovanim. Visoka stopnja realizacije načrtovanih 
biomeliorativnih del je rezultat obsega površin, ki jih imajo upravljavci lovišč v lastništvu ali 
zakupu in na njih te ukrepe tudi izvajajo. 

Opozarjamo in menimo, da je skupna količina površin in objektov, kjer lahko lovci izvajajo 
biomeliorativne ukrepe izredno mala, saj so se v preteklem obdobju ti ukrepi izvajali le na 
3263 ha oziroma na 0,03 % površine gozda v LUO. Zato je potrebno razumeti, da lahko 
delavci ZGS ob svojem vsakodnevnem delu, z načrtovanjem gozdnogojitvenih in 
biomeliorativnih ukrepov in z zagotovitvijo večjega deleža izvajanja načrtovanega, bistveno 
bolj kot lovci, oblikujejo, ohranjajo in izboljšujejo življenjsko okolje prostoživečih živali in s 
tem tudi divjadi. 

 

Za izboljšanje prehranskih razmer rastlinojede divjadi (jelenjad, gams, srnjad …) so se 
upravljavci lovišč trudili vzdrževati čim več travnikov in pašnikov na čim večjem številu 
lokacij. Izvajanje tega ukrepa je še posebej pomembno v območjih z večjo gozdnatostjo in 
manj intenzivnim kmetijstvom in v loviščih, ki spadajo v osrednje območje razširjenosti 
jelenjadi. V teh območjih je delež pašnih površin za divjad izredno majhen in ga je treba 
postopno povečevati. 

V območju je precej zaraščajočih površin (opuščeni travniki in pašniki), ki so bile v 
preteklosti priljubljena pasišča divjadi. Še posebej izrazito je zaraščanje v višjih legah 
Pohorja, Smrekovca, Pece in Košenjaka. Večina teh površin se zarašča z vegetacijo 
(smreka, ruševje, praprot ...), ki ne nudi ustreznih prehranskih virov. Upravljavci lovišč so 
nezaželeno zarast odstranjevali in s primernimi ukrepi dolgoročno zagotavljali, da bodo te 
površine postale primerna pasišča za divjad. V preteklem obdobju so na tem področju bile 
najbolj aktivni sledeče lovske družine: Koprivna – Topla, Peca, Pogorevc in Dravograd. V 
LPN Pohorje se prioritetno povečujejo površine znotraj gozdnega prostora, ki so bile v 
preteklosti podvržene vremenskim motnjam (snegolomi, žledolomi, vetrolomi). Prioritetno 
se izloča travniške površine s prisotnostjo rastlin, ki so značilne za vrstno bogata travišča 
(HT 6230*). 

Velika gozdnatost in zasmrečenost območja kaže na potrebo po čim večjem številu 
primernih grmišč za divjad. Lokacije, kjer so se izvajali ukrepi so predvsem v območjih, kjer 
je prisotnih več vrst divjadi in v območjih, kjer je ravnovesje med rastlinojedi in okoljem 
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najbolj porušeno. Ukrep vzdrževanja grmišč se je izvajal tudi na zaraščajočih površinah, 
kjer zaradi zarasti (drevje, grmovje) košnja ni več mogoča. 

Dela namenjena vzdrževanju remiz za malo divjad, so se opravljala predvsem v loviščih 
vzhodnega dela LUO, kjer je mala divjad v bližnji preteklosti bila ali je še prisotna. 

Za večino gozdnih robov v LUO velja, da so premalo vertikalno in horizontalno strukturirani, 
da primanjkuje plodonosnih in grmovnih vrst, dreves z dupli, sušic, podrtic in starih dreves. 
Ukrep se je izvajal predvsem v loviščih z manjšo dolžino (m/ha) gozdnega roba in v 
povezavi s pospeševanjem plodonosnih vrst. 

Geološke razmere v LUO narekujejo intenziviranje ukrepa izdelave in vzdrževanja kaluž v 
zahodnih loviščih, kjer prevladuje dolomitna podlaga. Na področju Pohorja je površinskih 
vodotokov v izobilju, zato je potreba po izdelavi kaluž s strani človeka manjša. Pri 
vzdrževanju večjih vodnih virov gre za ureditev posameznih manjših jezerc in vodnih kotanj 
(ureditev brežin, odstranjevanje zarasti), kot specifičnih vodnih habitatov, ki jih v LUO 
primanjkuje. 

V tako gozdnatem in zasmrečenem območju kot je Pohorsko LUO, posajena količina  sadik 
različnih vrst plodonosnega drevja še zdaleč ne dosega potrebnih količin. Skozi celotno 
obdobje smo upravljavce lovišč opozarjali, da morajo aktivneje pristopiti vzdrževanju 
odraslih, a ne vzdrževanih plodonosnih dreves na opuščenih in zaraščajočih površinah in 
ta dela izvajati v povezavi z že obravnavanimi biomeliorativnimi ukrepi, kar se že marsikje 
odraža na terenu. 

Ukrep postavitve gnezdnic smo še posebej pospeševali v loviščih, kjer naravnih dupel 
primanjkuje. Predvsem smo opozarjali, da naj se postavlja gnezdnice za sekundarne 
duplarje kot so: koconogi čuk, mali skovik, smrdokavra, sova kozača, golob duplar, 
pogorelček in belovrati muhar. 

 

Biotehniški ukrepi 

Količina krme, ki jo kot dodatno energijo upravljavci vnašajo v lovišča, v obravnavanem 
obdobju ni presegla načrtovane višine. Skupna količina položene krme postopno pada. V 
letih 2011 – 2012 je bilo položeno v povprečju 222.700 kg krme na leto, v letih 2019 – 2020 
pa v povprečju 184.500 kg krme na leto. Predvsem zimsko krmljenje parkljaste divjadi 
izraža izrazit trend upadanja. V primerjavi z načrtovano skupno količino krme, ki jo je bilo 
dovoljeno v tem obdobju uporabiti v loviščih, je bilo položeno 92 % dovoljenih količin krme. 
Pomembno je dejstvo, da smo dosegli ustreznejšo zastopanost različnih vrst krme in z 
uvedbo registra krmišč boljšo ter primernejšo prostorsko razporeditev krmišč. 

Količine površin in število krmnih in pridelovalnih njiv so realizirane nad načrtovanim. 
Količina položene soli je presežena, vendar v mejah dovoljenih odstopanj. Menimo, da 
nekateri upravljavci pri vnosu soli v lovišča še vedno pretiravajo s količinami. 

 

Lovski objekti 

Po naši oceni opravljena dela zagotavljajo zadostno količino lovskih objektov, ki se 
ohranjajo v primernem stanju ter so namenjeni zagotavljanju optimalnih pogojev za 
izvrševanje načrtovanih posegov v populacije divjadi. 
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5.2 Presoja doseganja zastavljenih ciljev 

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

VRSTA A B C D 

SRNA 4 3 4 3 

NAVADNI JELEN 2 3 2 3 

DAMJAK 4 4 4 4 

GAMS 4 4 3 3 

ALPSKI KOZOROG * * * * 

MUFLON 3 3 4 3 

DIVJI PRAŠIČ 3 4 3 3 

ŠAKAL 4 4 4 4 

LISICA 3 4 3 3 

JAZBEC 4 4 4 4 

KUNA ZLATICA 4 4 4 3 

KUNA BELICA 3 4 3 3 

ALPSKI SVIZEC * * * * 

PIŽMOVKA 4 4 4 4 

POLJSKI ZAJEC 3 2 4 3 

NUTRIJA * * * * 

NAVADNI POLH 4 3 4 4 

RAKUNASTI PES * * * * 

FAZAN 2 2 4 2 

POLJSKA 
JEREBICA 

1 1 4 2 

RACA MLAKARICA 4 4 4 4 

SRAKA 4 4 4 4 

ŠOJA 4 4 4 4 

SIVA VRANA 3 4 3 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 

 

Velika večina ciljev, ki smo jih zasledovali pri izvajanju ukrepov v populacijah divjadi je bila 
dosežena. Pri tem lahko izpostavimo uspešno uravnavanje spolne in starostne strukture pri 
srnjadi (povečan delež odstrela srn 2+). Cilj, ki ga v obravnavanem obdobju nismo v 
zadostni meri dosegli, se nanaša na še vedno prevelike gostote populacij jelenjadi v loviščih 
na vzhodu LUO in njeno širitev na območja, kjer prej ni bila prisotna. 

Menimo, da je skupna količina površin in objektov, kjer lahko lovci izvajajo biomeliorativne 
ukrepe izredno mala, saj so se v preteklem obdobju ti ukrepi izvajali le na 3263 ha oziroma 
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na 0,03 % površine gozda v LUO. Zato je potrebno razumeti, da lahko delavci ZGS ob 
svojem vsakodnevnem delu, z načrtovanjem gozdnogojitvenih in biomeliorativnih ukrepov 
in z zagotovitvijo večjega deleža izvajanja načrtovanega, bistveno bolj kot lovci oblikujejo, 
ohranjajo in izboljšujejo življenjsko okolje prostoživečih živali in s tem tudi divjadi. Zato 
ocenjujemo, da bi se z zagotovitvijo večje realizacije načrtovanih gozdnogojitvenih in 
biomeliorativnih ukrepov, stanje življenjskega okolja predvsem rastlinojedih vrst divjadi 
postopno lahko še izboljšalo. 

Menimo, da smo s populacijami divjega prašiča uspešno upravljali, predvsem v luči 
zmanjšanja škod in konfliktov od te vrste divjadi. Nekaterim negativnim učinkom jelenjadi v 
okolju LUO, pa je potrebno še naprej posvečati največjo mero pozornosti. 

Glede uspešnosti doseganja ciljev na področju medvrstnih odnosov menimo, da smo bili z 
visoko realizacijo načrtovanega uspešni pri upravljanju malih plenilcev in vrst, ki plenijo 
gnezda, vendar ne dovolj, da bi s tem lahko bili zadovoljni. 

5.3 Presoja ustreznosti prejšnjega načrta 

Preglednica 9: Presoja ustreznosti načrta za obdobje 2021-2030 

 CILJI USMERITVE UKREPI 

V POPULACIJAH DIVJADI 4 4 4 

   EVROPSKA SRNA 4 4 4 

   NAVADNI JELEN 3 3 2 

   DAMJAK 4 4 4 

   GAMS 4 4 3 

   ALPSKI KOZOROG * * * 

   MUFLON 3 3 3 

   DIVJI PRAŠIČ 4 4 4 

   EVRAZIJSKI ŠAKAL * * * 

   LISICA 4 4 3 

   JAZBEC 4 4 4 

   KUNA ZLATICA 4 4 4 

   KUNA BELICA 4 4 3 

   ALPSKI SVIZEC * * * 

   PIŽMOVKA 4 4 4 

   POLJSKI ZAJEC 4 4 4 

   NUTRIJA * * * 

   NAVADNI POLH 4 4 4 

   RAKUNASTI PES * * * 

   FAZAN 4 4 4 

   POLJSKA JEREBICA * * * 

   RACA MLAKARICA 4 4 4 

   SRAKA 4 4 4 

   ŠOJA 4 4 4 
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 CILJI USMERITVE UKREPI 

   SIVA VRANA 4 4 4 

V OKOLJU 3 4 3 

V ODNOSU OKOLJE-DIVJAD 4 4 4 

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

Menimo, da so bili cilji, ki smo jih zasledovali pri upravljanju z divjadjo v veliki večini primerni 
in realno dosegljivi. Cilj preprečitve prostorske širitve jelenjadi je bil ambiciozen, čeprav se 
zavedamo, da je biologija jelenjadi in populacijska dinamika vrste v širšem prostoru takšna, 
da so nekatera pričakovanja v tem smislu nerealna. Usmeritve, s katerimi smo želeli 
zmanjšati gostote jelenjadi predvsem v vzhodnem območju Pohorja, so bile morda premalo 
odločne v prvi polovici obdobja, ko smo po naši oceni načrtovali prenizek delež odvzema 
junic in košut 2+, čeprav temu ni sledila realizacija. 

 

Tudi pri ciljih, povezanih z življenjskim okoljem divjadi, ki jih preko usmeritev in izvajanja 
ukrepov, tako pri lovsko upravljavskem kot pri gozdnogospodarskem načrtovanju želimo 
dosegati, se moramo zavedati, da jih lahko dosežemo le na dolgi rok. Razumevanju 
ukrepov, njihovemu načrtovanju in pravilnemu izvajanju smo skozi celotno obdobje 
posvečali veliko pozornosti. Zato ni naključno dejstvo, da se je v tem obdobju na OE Slovenj 
Gradec izoblikovalo kar nekaj primerov dobrih praks, na katere smo še posebej ponosni 
(načrtovanje biomeliorativnih ukrepov ob izdelavah načrtov GGE, razumevanje in 
načrtovanje ukrepov na območjih NATURA 2000, biološka in tehnična zaščita pred 
poškodbami od divjadi …). 

 

Menimo, da smo bili pri opredeljevanju ciljev, usmeritev in izvajanju ukrepov v odnosu 
okolje-divjad uspešni. 

 

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

Glavne prednosti upravljanja populacij divjadi 

Prednost 1: Ustrezno izvajanje ukrepov za posamezne živalske vrste 

Visoka stopnja realizacije načrtovanih ukrepov pri upravljanju s populacijami divjadi je bila 
na delavnici z zunanjimi deležniki v sklopu obnove dolgoročnih lovsko upravljavskih načrtov 
2021 – 2030 (DLUN) z večinskim mnenjem prepoznana kot prednost. Stopnja realizacije 
načrtovanih ukrepov, s katerimi reguliramo številčnost ter starostno in spolno strukturo 
populacij divjadi in njenega življenjskega okolja, posledično vpliva na doseganje ciljev 
upravljanja in zadovoljstvo vseh deležnikov v prostoru. 

 

Prednost 2: Dobro sodelovanje z lastniki gozdov in ostalimi uporabniki okolja 

Nenehno se trudimo vključevati v proces upravljanja s populacijami divjadi čim večji krog 
različnih uporabnikov prostora. Pri tem organiziramo predstavitve, pripravljamo prispevke 
in pojasnila in se udeležujemo vseh dogodkov, ki so povezani z upravljanjem z divjadjo in 
njenim življenjskim okoljem (društva lastnikov gozdov, lovske organizacije, različne 
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delavnice, projekti …). Še posebej smo aktivni pri reševanju konfliktov, ki so povezani s 
škodami od divjadi. Tudi to je bilo na DLUN prepoznano kot prednost. 

 

Glavni problemi upravljanja populacij divjadi 

Problem 1: Povečevanje številčnosti in širjenje življenjskega prostora navadnega jelena  

Težnja po širitvi in združitvi populacij pohorske in savinjsko-karavanške jelenjadi je bila 
prepoznana že v prejšnjih načrtih. Kljub aktivnemu sledenju cilju, preprečitve večanja 
številčnosti in prostorske širitve skozi celotno obdobje, zaznavamo prisotnost jelenjadi v 
območjih, kjer je prej ni bilo in predvsem v prvi polovici zadnjega desetletja, večanje 
populacijskih gostot, kar je bilo najbolj izraženo na območju Pohorja. 

 

Glavne prednosti upravljanja življenjskega okolja divjadi 

Prednost 1: Primeri dobrih praks (delo na projektih, delavnice, izobraževanja …) pri 
izvajanju ukrepov v življenjskem okolju divjadi 

Aktivno sodelovanje OE ZGS Slovenj Gradec pri različnih projektih, katerih cilj je bil 
ohranjanje in izboljševanje habitatov redkih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, je 
pripeljalo do bogatega znanja in veliko primerov dobrih praks, ki so bili prepoznani tudi v 
širšem slovenskem prostoru. Razumevanje in izvajanje ukrepov za ohranjanje in 
izboljševanje življenjskega okolja redkih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst posledično 
pozitivno vpliva tudi na bivalne in prehranske pogoje v življenjskem okolju divjadi (mirne 
cone, pasišča, počivališča …). 

 

Glavni problemi upravljanja življenjskega okolja divjadi 

Problem 1: Problematika voženj v naravnem okolju 

Z razvojem rekreacijskih pripomočkov (kros motorji, štirikolesniki, električna kolesa, 
motorne sani …) postaja vožnja v naravnem okolju velik problem. Območja, ki so bila v 
preteklosti s tradicionalnimi vozili praktično nedostopna in slabo obiskana, postajajo danes 
adrenalinski poligoni. Tovrstne motnje se pojavljajo praktično po celotnem LUO, tudi v 
biodiverzitetno najbolj ohranjenih območjih, kar je bilo z veliko večino kot nevarnost 
prepoznano tudi na DLUN. 

 

Problem 2: Stanje gozdov 

Zasmrečenost osrednjega in zahodnega predela LUO, spremenjena drevesna sestava in 
trenutno razmerje razvojnih faz, ne predstavljajo optimalnega življenjskega okolja za divjad, 
kljub veliki gozdnatosti. To se odraža predvsem v premalem deležu mladovij, plodonosnih 
listavcev (bukev, hrast, kostanj …) in jelke, pestrosti grmovnega in zeliščnega sloja, slabši 
vertikalni zapolnjenosti in strukturiranosti sestojev. 
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6. TEMELJNI VIDIKI UPRAVLJANJA DIVJADI IN NJENEGA 
ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA 

Upravljavski vidik 

Upravljavski vidik je v LUO močno izražen (vrednost 45 %), saj upravljanje zagotavlja 
trajnostno ohranjanje vitalnih populacij vseh avtohtonih vrst divjadi in njenih habitatov. 
Izvajanje upravljavskih ukrepov je poleg tega usmerjeno predvsem v zmanjševanje ali 
preprečevanje nastajanja neželenih vplivov v okolju. Poudarek je na upravljanju 
rastlinojedih parkljarjev (evropska srna, navadni jelen, gams) in ekološko vplivnih vrst (divji 
prašič, lisica, siva vrana …). Sooblikovanje življenjskega prostora divjadi ima pozitivne 
učinke tudi na druge prostoživeče živalske in rastlinske vrste. 

 

Naravovarstveni vidik 

Trajnostno upravljanje s populacijami divjadi in njenim življenjskim okoljem zagotavlja 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. To pomeni tako gensko, kot vrstno in ekosistemsko 
pestrost vključujoč vse vplive in ekološke vloge divjadi. Z izvajanjem biomeliorativnih 
ukrepov (na traviščih, pasiščih, grmiščih, vodnih telesih …) ohranjamo in izboljšujemo tudi 
življenjsko okolje redkih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (koconoge kure, vrste 
vezane na visokogorska travišča, mokrišča, gozdne jase …). 

Izvajanje lovsko-čuvajske službe in stalna prisotnost lovcev v prostoru je pomoč pri 
naravovarstvenem nadzoru. 

 

Znanstveno - raziskovalni vidik 

Upravljavske odločitve temeljijo na rezultatih proučevanja in spremljanja populacij vrst 
divjadi in njihovih habitatov. S sodelovanjem pri projektih (WETMAN, SUPORT, LIFE to 
GRASSLANDS …) smo pridobili pomembna znanja in izkušnje o mokriščih, traviščih in 
vplivih prostočasnih aktivnosti na življenjsko okolje divjadi na Pohorju. Pretežni del akcij in 
ukrepov v okviru omenjenih projektov se je izvajal na območju LPN Pohorje, kar daje temu 
lovišču v LUO poseben pomen. Raziskave tako ključno prispevajo k ohranjanju populacij 
divjadi in sobivanju med ljudmi in divjadjo ter imajo velik pomen za razvoj metod na tem 
področju. 

 

Družbeno - ekonomski vidik 

Lov in udejstvovanje v lovstvu predstavlja za več kot 2.100 nepoklicnih lovcev način 
kakovostnega preživljanja prostega časa. S tem se ohranja tudi lovsko izročilo, ki je 
pomemben del kulturne dediščine v Sloveniji. 

Optimalna trajnostna raba divjadi z lovom prinaša neposredne dohodke od prodane 
divjačine in trofejnega lova ter posredne dohodke od ostalih lovskih dejavnosti. V lokalnem 
okolju prispeva k razvoju turizma in infrastrukture, vezane na lov. Pridobivanje divjačine 
predstavlja ekološko neoporečno lokalno pridelavo mesa, povečuje prehransko 
samooskrbo RS in zagotavlja lokalna delovna mesta. S posegi v populacije divjadi in z 
ukrepi za izboljšanje habitatov, se ohranjanja kulturno krajino ter preprečuje in blaži škode. 

V LUO ima v smislu tega vidika LPN Pohorje izreden pomen. 
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Izobraževalni vidik 

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

 predšolski in osnovnošolski otroci, dijaki in študentje; 

 različne zainteresirane skupine javnosti; 

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

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

 

Vidik nepotrošne rabe divjadi 

Nepotrošna raba prosto živečih živali in rastlin nudi številne priložnosti za učinkovitejše 
varstvo narave, ob tem pa tudi za razvoj pomembnih dodatnih virov dohodka za lokalne 
skupnosti ter spreminja in pestri razmere znotraj turističnega sektorja. Ta vidik je v LUO 
zaenkrat slabše izražen (vrednost 5 %), vendar predstavlja z razvijajočimi se oblikami 
turizma predvsem na Pohorju velik potencial. 

 

Slika 69: Pomembnost posameznih vidikov v Pohorskem LUO 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%
Upravljavski vidik

Znanstveno - raziskovalni
vidik

Naravovarstveni vidik

Vidik nepotrošne rabe
divjadi

Družbeno – ekonomski 
vidik

Izobraževalni vidik



Lovsko upravljavski načrt Vi. Pohorskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec 95 

7. CILJI IN USMERITVE 

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

7.1.1 Strateški cilji 

 Ohranjanje vitalnih populacij vseh avtohtonih vrst divjadi in drugih prostoživečih 
živali ter njihovih habitatov. Pri tem bo posebna pozornost usmerjena v upravljanje 
z gamsom in muflonom na tistih območjih v LUO, kjer se kažejo znaki slabše vitalnih 
populacij (širše območje Uršlje gore, lovišča na SV LUO …). 
 

 Sooblikovanje življenjskega prostora divjadi in drugih prostoživečih živalskih in 
rastlinskih vrst (večji gozdni kompleksi v višjih legah, travišča in pasišča na ovršjih 
Pohorja, Uršlje gore, Pece, Olševe, Smrekovca, mokrišča na območju LPN Pohorje 
…). 
 

 Optimalna trajnostna raba vrst divjadi z lovom, pri čemer bo poudarek na 
rastlinojedih parkljarjih (srnjad, jelenjad, gams). 
 

 Zmanjševanje ali preprečevanje nastajanja neželenih vplivov v okolju: 
o zmanjševanje škod na kmetijskih površinah v LUO (divji prašič), 
o zmanjševanje vpliva rastlinojedov na območjih, kjer je ovirano naravno 

pomlajevanje (Pohorje - jelenjad, gams), 
o zmanjševanje negativnega vpliva jelenjadi v letvenjakih in drogovnjakih 

(Pohorje). 
 

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

7.1.2 Prednostne naloge 

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

 

Opredelitev in poenotenje metod za ovrednotenje škod od divjadi in njihovo sanacijo 

Enotne metode obravnave škod od rastlinojede divjadi v gozdnih sestojih v Sloveniji ne 
poznamo. Pri tem so najpogosteje izpostavljene škode na letvenjakih in drogovnjakih zaradi 
lupljenja in glodanja jelenjadi in škode na pomladku zaradi objedanja rastlinojedov. 
Potrebno je aktivnejše in pravočasno vključevanje vseh deležnikov v reševanje konfliktov 
zaradi škod od divjadi (uporaba tehnične zaščite, izvajanje gozdnogojitvenih ukrepov …). 
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Preprečevanje zaraščanja 

Zaraščanje grebenov Pohorja, Košenjaka, Uršlje gore, Pece, Smrekovca in Olševe je velik 
problem. S tem rastlinojeda divjad izgublja pomembne pašne površine, hkrati pa tudi 
izginjajo pomembni habitati redkih in ogroženih zavarovanih vrst. Zaraščanje je izraženo v 
takem obsegu, da ga upravljavci z izvajanjem biomeliorativnih ukrepov ne morejo preprečiti. 
Potreben je projektni pristop, ki bo na eni strani zagotovil finančna sredstva, na drugi strani 
pa strokovnost. 

 

Sistematično spremljanje vplivov rastlinojede divjadi na pomlajevanje večjih ogolelih 
površin 

V zadnjem desetletju je v LUO zaradi ujm (žled, vetrolomi …) in posledičnih gradacij 
podlubnikov nastalo skoraj 1500 ha ogolelih površin, ki so v različnih fazah zaraščanja in 
sanacije. Vpliv rastlinojede divjadi na pomlajevanje večjih ogolelih površin v Sloveniji 
sistematično še ni bil raziskan. Z razvojem metode in sistematičnim spremljanjem vplivov 
rastlinojede divjadi na pomlajevanje večjih ogolelih površin, bi prišli do pomembnih spoznanj 
in podatkov, kar bi bilo v pomoč pri oblikovanju strategij obnove teh površin. 

 

Izvajanje lova na večjih ogolelih površinah 

Večje ogolele površine v zaraščanju z bogato zarastjo, predstavljajo dobre bivalne in 
prehranske pogoje za divjad in omogočajo večje koncentracije predvsem rastlinojedih vrst. 
Izvajanje lova na teh površinah zahteva drugačen pristop, saj tradicionalni načini (čakanje, 
zalaz …) ne bodo dovolj učinkoviti, pa tudi lovskih objektov (prež, lovskih stez) je tu premalo. 
Po naši oceni izvajanje lova na teh površinah zahteva načrtno pripravo in vzdrževanje 
različnih oblik pašnih površin (tudi v obliki linijskih objektov širine do 5 m) in grmišč, na 
katerih dolgoročno ne bomo dopustili zaraščanja, kar bo omogočilo izvajanje lova. Potrebna 
bo strokovna pomoč upravljavcem lovišč v obliki koordinacije in predstavitve ukrepov 
lastnikom zemljišč, pa tudi strokovnim delavcem ZGS, saj je tovrstnih izkušenj in dobrih 
praks pri nas malo. Na ta način se bo delež površin pasišč in grmišč, ki jih v LUO 
primanjkuje, lahko povečal. 

 

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

Ob vse večjih pritiskih za postavitev vetrnih elektrarn je njihov vpliv na populacije divjadi v 
naših razmerah še neraziskan. Zato bo v prihodnjem obdobju potrebno sistematično 
raziskati vpliv vetrnih elektrarn na populacije divjadi (in tudi zavarovanih vrst prostoživečih 
živali) ter opredeliti kriterije za umeščanje elektrarn v prostor. 
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7.2 Cilji in usmeritve za posamezne vrste divjadi 

7.2.1 Evropska srna 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Ohranjanje številčnosti in prostorske razširjenosti vrste. 

 Ohraniti trenutno spolno in starostno strukturo in zagotoviti zadosten odvzem srn 
2+. 

 Lovišča s podobnimi ekološkimi razmerami naj dosegajo primerljive populacijske 
gostote. 

 Z višino in primerno starostno in spolno strukturo odvzema zagotoviti pozitivne 
trende pri spremljanju biokazalcev srnjadi (izgube, telesne mase in mase rogovja, 
vitalnost …). 

 Povečati delež mlajših razvojnih faz gozda predvsem v višjih legah. 

 Ohranjati prepletenost gozdnih in kmetijskih zemljišč. 

 V večjih gozdnih kompleksih in višjih legah povečati delež pasišč, na celotnem 
območju LUO pa delež grmišč, plodonosnega drevja in primernega gozdnega roba. 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Višina odvzema za nivo LUO naj bo vsaj v začetku desetletja v višini povprečnega odvzema 
zadnjih let, to je okrog 3900 osebkov, oziroma v povprečju vsaj 2,4 živali na 100 ha lovne 
površine LUO. Manjša intenziteta odvzema je lahko v gorskih loviščih (LPN Pohorje, 
Koprivna – Topla, Bistra), kjer je zaradi velike gozdnatosti, višjih leg in prisotnosti drugih 
konkurenčnih vrst divjadi (jelenjad, gams) gostota srnjadi manjša. Pri razdelitvi odvzema po 
loviščih je treba upoštevati kazalce kontrolne metode na način, da na območjih, kjer kazalci 
kažejo slabše stanje, načrt odvzema srnjadi ostane na nivoju načrta odvzema predhodnega 
dvoletnega obdobja oziroma je večji. 

 

Starostno-spolni razredi 

Z načrtom v skladu s smernicami za potrebe načrtovanja pri moškem spolu združujemo 
starostna razreda mladiči in lanščaki v enoten razred. Pri ženskem spolu v enoten razred 
združujemo mladice in srne 2+. Taka združitev je smiselna tako zaradi iste/podobne 
biološke/razmnoževalne vloge mladičev in lanščakov oz. mladic in srn, kakor tudi zaradi 
poenostavitve ter večje prožnosti pri načrtovanju upravljanja srnjadi oz. pri realizaciji 
načrtovanega odvzema. 

  



Lovsko upravljavski načrt Vi. Pohorskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec 98 

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 oz. mladice in srne se ob 
kategorizaciji ločeno evidentira mladiče, enoletne živali in osebke starosti 2+ obeh spolov. 

 

Struktura odvzema po starostno-spolnih razredih  

Struktura načrtovanega odvzema je prikazana v spodnji preglednici. Minimalni intervali 

vrednosti deležev v posameznih starostno-spolnih razredih dopuščajo možnost usmerjanja 

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

preteklega odvzema) izrazito porušene strukture populacije, lahko struktura odvzema 

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

lovišč. 

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

moški spol  

mladiči M in lanščaki 25-30 

srnjaki 2+ 20-25 

ženski spol  

mladiči Ž 15-20 

mladice in srne 2+ 30-35 
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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). 

 

Druge usmeritve 

Ob kategorizaciji se na podlagi obrabljenosti zobovja oceni tudi starost nad dvo letnih 
srnjakov in srn. 

 

Poleg rednega spremljanja z opazovanji naj upravljavci lovišč, v kolikor je mogoče, 
spremljajo tudi zdravstveno stanje in ugotavljajo vzroke pogina srnjadi. Pomembno je tudi 
ugotavljanje medsebojnega vpliva z ostalimi vrstami divjadi. 
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7.2.2 Navadni jelen 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Zmanjšanje številčnosti v loviščih osrednjega populacijskega območja (Puščava, 

Podvelka, Janžev vrh, Zreče, Šmartno na Pohorju, Boč na Kozjaku, Ruše, Koprivna-

Topla in LPN Pohorje). 

 Spreminjanje trenutne spolne in starostne strukture v strukturo, ki bo vodila v 

zmanjšanje številčnosti (povečati povprečno starost in delež odraslih jelenov, znižati 

delež košut in junic). 

 Vztrajati pri preprečevanju širjenja populacije v robna lovišča (Orlica, Remšnik, 

Kapla, Gaj nad Mariborom, Bukovje Otiški vrh, Zeleni vrh, Dolič, Peca). 

 V loviščih, kjer se posamezni osebki jelenjadi pojavljajo le občasno (Strojna, 

Libeliče, Dravograd, Muta in Radlje), večje številčnosti te vrste ne želimo. Ta lovišča 

naj bodo le koridorji za prenašanje genske pestrosti v sosednje populacije jelenjadi 

na področju Avstrije. 

 Večja intenziteta odvzema jelenjadi v najbolj kakovostnih habitatih za gamsa (Peca, 

nekateri predeli Pohorja). 

 Povečati delež mlajših razvojnih faz gozda predvsem v višjih legah. 

 V večjih gozdnih kompleksih in višjih legah povečati delež pasišč, v celotnem LUO 

pa delež grmišč in plodonosnega drevja. 

 Vzpostaviti režim, ki bo preprečeval motnje (vožnje v naravnem okolju, pohodništvo 

…) v najvitalnejših predelih življenjskega prostora jelenjadi (mirne cone, 

zimovališča, pasišča). 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Ukrepi zmanjševanja številčnosti in gostot jelenjadi se morajo nadaljevati predvsem v 
loviščih osrednjega območja populacije jelenjadi in v loviščih, kjer so zaradi te vrste zaznani 
negativnimi vplivi v okolju. V teh loviščih vztrajati z ohranjanjem visokega deleža poseganja 
v kategorijo košut 2+ in junic, dokler se številčnost ne zmanjša in v spolni strukturi poveča 
delež odraslih jelenov. 

 

V koroških loviščih (Bistra in Koprivna – Topla) mora upravljanje biti usklajeno z 
upravljanjem dela savinjsko-karavanške populacije v sosednjem Kamniško-Savinjskem 
LUO in Avstriji. 

 

Conacija prostora 

Za potrebe upravljanja jelenjadi in optimalno doseganje upravljavskih ciljev, prostor 

(lovišča) uvrščamo v tri kategorije: 

1. osrednje območje populacije jelenjadi, 

2. robno območje populacije jelenjadi, 

3. območje neželene prisotnosti jelenjadi. 
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Osrednje območje populacije jelenjadi obsega lovišča, kjer je (skoraj) v celoti primeren 

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

izgrajeno starostno-spolno strukturo. Medletna in medsezonska variabilnost gostote 

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

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

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

odvzemu (glej preglednico 14). 

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

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

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

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

delno poseljenost oz. poseljenost v določenih obdobjih leta. Zaradi manj primernih oz. 

neprimernih habitatov, poselitev določenih delov lovišča z jelenjadjo ni zaželena. Poleg tega 

predstavlja robno območje tudi območje, ki preprečuje nadaljnje prostorsko širjenje 

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

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

Lovišča robnega območja lahko lovijo jelenjad številčno neomejeno in v določenem 

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

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

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

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

košuta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dvoletnih načrtih LUO in torej velja dve leti. 

Starostno-spolni razredi 

Z načrtom v skladu s smernicami združujemo starostne razrede jelenov 5-9 in jelenov 10+ 
v enoten razred odraslih jelenov 5+ (preglednica 13). Za razliko od dosedanje rabe 
združujemo tudi teleta po spolu (M+Ž).  
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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. 

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. 

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 %. 
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V primeru, da dopustno odstopanje -15 % od načrtovane skupne višine odvzema pomeni 
manj kot 3 osebke, dopustno odstopanje navzdol znaša 3 osebke. V primeru, da dopustno 
odstopanje -20 % od načrtovane višine odvzema lanščakov ali odvzema junic oz. -15 % od 
načrtovane višine odvzema telet ali odvzema košut pomeni manj kot 1 osebek, dopustno 
odstopanje navzdol za navedene starostno-spolne razrede znaša 1 osebek. 

 

Druge usmeritve 

Morebitna odstopanja prek meja dopustnih odstopanj se upoštevajo pri dvoletnih načrtih v 
naslednjem obdobju. Starostno in spolno strukturo načrtovanega odvzema jelenjadi se z 
realizacijo zagotavlja na nivoju lovišč v večletnem obdobju. Zato se v posameznem lovišču, 
zaradi nedoseganja ali preseganja odvzema določenega starostno-spolnega razreda 
jelenjadi, lahko z dvoletnimi načrti opredeli drugačna struktura načrtovanega odvzema, kot 
bo veljala za LUO. 

Ob kategorizaciji se na podlagi obrabljenosti zobovja oceni tudi starost nad dvo letnih 
jelenov in košut. 

Naseljevanje in doseljevanje (dodajanje) jelenjadi v prosto naravo v LUO ni potrebno in 
strokovno ni dopustno. 
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7.2.3 Damjak 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 V Pohorskem LUO damjaka ne želimo v prosti naravi. Cilj upravljanja s populacijo 

damjaka je izločitev vseh živali iz naravnega okolja. 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Odstrel živali vrste damjak v loviščih ni omejen, niti po višini niti po strukturi, zaželen je 
odstrel vseh opaženih damjakov skladno z lovno dobo. 

 

Druge usmeritve 

Iz obor pobegle živali, ki jih lastnik ne vrne v oboro v predpisanem času, naj upravljavec 
lovišča upleni skladno z zakonom, lovsko upravljavskim načrtom in po izdani odločbi 
inšpekcije. 

Lovske organizacije naj aktivno spremljajo morebitno prisotnost damjakov v lovišču. 

7.2.4 Gams 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 V večini lovišč v LUO se z gamsom upravlja na način, da se ohranja obstoječa 

številčnost populacij. Številčnost populacij gamsa se mora postopno zmanjšati v 

loviščih na območju Koroške (Pogorevc, Bistra, Peca, Koprivna – Topla) in v loviščih 

na območju Pohorja (Boč na Kozjaku, Vurmat, Podvelka in Ruše).  

 Spreminjanje trenutne spolne in starostne strukture v strukturo, ki bo vodila v 

zmanjšanje številčnosti v zgoraj naštetih loviščih (v začetku desetletja povečati 

poseganje v razred starejših koz) in preprečevala širitev gamsa v zanj manj 

primeren življenjski prostor. 

 Povečevati deleže mladih razvojnih faz gozda (zgodnjih sukcesijskih stadijev), 

zagotavljanje ustreznega razmerja razvojnih faz (predvsem v sredogorju in višjih 

legah Karavank, Kamniško Savinjskih Alp in Pohorja)  

 V višjih legah (ovršja Pohorja, Pece, Uršlje gore, Olševe, Smrekovca) in večjih 

gozdnih kompleksih s preprečevanjem zaraščanja ohranjati pomembna pasišča za 

gamsa. 

 Vzpostaviti režim, ki bo preprečeval motnje (vožnje v naravnem okolju, pohodništvo 

…) v najvitalnejših predelih življenjskega prostora gamsa (mirne cone, zimovališča, 

pasišča). 
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USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Pri izdelavi razdelilnikov odvzema po loviščih je potrebno posebno pozornost posvetiti 
območjem, na katerih so se v preteklosti pojavile garje (lovišča Bistra, Koprivna – Topla in 
Ruše) ali v zadnjem času slabo vitalni in oboleli osebki (lovišča Bistra, Pogorevc in Vurmat). 
Upoštevati je potrebno tudi morebiten negativen vpliv gamsa na pomlajevalne procese v 
gozdovih na širšem območju Pohorja (k. o. Smolnik in Lobnica) in Koroške. 

Upravljanje mora omogočiti prehajanje osebkov in s tem stik z delom populacije v 
sosednjem Kamniško-Savinjskem LUO in Avstriji. 

Upravljanje z gamsom v loviščih Dolič in Mislinja, ki mejita na sosednje Savinjsko-
Kozjansko LUO, mora biti usklajeno z upravljanjem s to živalsko vrsto v lovsko 
upravljavskem bazenu Paški Kozjak (lovišča: Velenje, Škale, Dobrna in Vitanje). 

 

Starostno-spolni razredi 

V skladu s smernicami v načrtu 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 16: Starostno-spolni razredi pri gamsu 

razred po Pravilniku  združen razred 

moški spol 

kozliči 
mladi kozli 

(0+,1+, 2+) 
kozli 1-letni 

kozli 2-letni 

kozli 3- do 7-letni starejši kozli 

(3- in večletni) kozli 8- in večletni 

ženski spol 

kozice 
mlade koze 

(0+,1+, 2+) 
koze 1-letne 

koze 2-letne 

koze 3- do 10-letne starejše koze 

(3- in večletne) koze 11- in večletne 

 

Struktura odvzema po starostno-spolnih razredih  

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

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

starostni razred M (kozli) Ž (koze) 

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

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

skupaj 50 50 

* struktura odvzema za manjše populacije/skupine gamsov 

Ostalo 

 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

Dopustno odstopanje pri realizaciji skupnega odvzema znaša ±20 %. Dopustno odstopanje 
(v obe smeri) je lahko tudi večje ob pojavu gamsjih bolezni (slepota, garjavost, 
bradavičavost) in z njimi povezane dinamike številčnosti gamsa. Odvzem v razredu 
starejših pri vsakem spolu posebej se lahko preseže za 10 %. V primeru, da dopustno 
odstopanje -20 % od načrtovane skupne višine odvzema pomeni manj kot 3 osebke, 
dopustno odstopanje navzdol znaša 3 osebke. V primeru, da dopustno odstopanje +20 % 
od načrtovane skupne višine odvzema pomeni manj kot 1 osebek, dopustno odstopanje 
navzgor znaša 1 osebek. V primeru, da dopustno odstopanje v razredu starejših +10 % (pri 
vsakem spolu posebej) pomeni manj kot 1 osebek, dopustno odstopanje navzgor znaša 1 
osebek. Neizvršen odvzem v razredu starejših se lahko nadomesti z odvzemom v razredu 
mladih. 

 

Druge usmeritve 

Lov na gamsa naj se začne izvajati takoj po začetku lovne dobe. Priporočljivo je, da se 50 
% odvzema realizira do konca oktobra. 

Morebitna odstopanja prek meja dopustnih odstopanj se upoštevajo pri dvoletnih načrtih v 
naslednjem obdobju. Starostno in spolno strukturo načrtovanega odvzema gamsa se z 
realizacijo zagotavlja na nivoju lovišč v večletnem obdobju. Zato se v posameznem lovišču, 
zaradi nedoseganja ali preseganja odvzema določenega starostno-spolnega razreda 
gamsa, lahko z dvoletnimi načrti opredeli drugačna struktura načrtovanega odvzema, kot 
bo veljala za LUO. 

Poleg rednega spremljanja in opazovanja naj upravljavci lovišč in LPN, v kolikor je le 
mogoče, spremljajo tudi zdravstveno stanje populacije in ugotavljajo tudi vzroke pogina. Še 
posebno pozornost naj namenijo ugotavljanju morebitnega pojavljanja tradicionalnih 
gamsjih bolezni.  
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7.2.5 Muflon 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Ohranjanje minimalne številčnosti muflona na področju Uršlje gore, ki še zagotavlja 

trajno rabo vrste z lovom. 

 V robnih področjih solčavske populacije muflonov ohraniti prostorsko razširjenost in 

preprečiti povečevanje številčnosti. 

 Usmerjanje spolne in starostne strukture v zmanjšanje deleža ostarelih živali 

ženskega spola in povečati delež starejših samcev - ovnov. 

 Negativni vplivi muflona na gozd niso dopustni. 

 Ohranjati travnike in pašnike na območjih prisotnosti vrste. 

 Urediti režim krmljenja v skladu z usmeritvami na način, da bo skupna količina 

položene krme za muflona v primerjavi s predhodnim obdobjem manjša. 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Na območju Uršlje gore upravljati na način, da se ohranja sedanja številčnost muflona 
(lovišče Podgorje), ter prepreči ponovno naseljevanje v preteklosti že naseljenih območij v 
lovišču Pogorevc, Slovenj Gradec in Prežihovo. 

V loviščih (Bistra in Koprivna – Topla), ki so del življenjskega prostora solčavskih muflonov 
(kolonija Podolševe) načrtujemo odvzem takega števila živali, ki ga je v teh dveh loviščih 
še možno realizirati in ni v nasprotju s cilji upravljanja v matični koloniji. 

Starostno-spolni razredi 

Z načrtom v skladu s smernicami poenostavljamo (združujemo) starostne razrede muflonov 

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

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

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

Preglednica 18: Starostni in spolni razredi pri muflonu 

razred po Pravilniku  združen razred 

moški spol 

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

ovni 1-letni 

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

ovni 7- in večletni 

ženski spol 

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

ovce 1-letne 

ovce 2- in večletne ovce (2- in večletne) 
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Struktura odvzema po starostno-spolnih razredih  

 

Preglednica 19: 1Delež (%) starostno-spolnih razredov v odvzemu 

starostni razred M (ovni) Ž (ovce) 

mladi 25-30 25-30 

2- in večletni 20-25 20-25 

SKUPAJ 50 50 

 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

V nadaljevanju napisano velja za lovišče Podgorje. Dopustno odstopanje pri realizaciji 

skupnega odvzema znaša ±20 %. Dopustno odstopanje (navzgor in navzdol) je lahko ob 

pojavu bolezni tudi večje. 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 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. V nadaljevanju 

napisano velja za vsa lovišča. Neizvršen odvzem v razredu starejših se lahko nadomesti z 

odvzemom v razredu mladih. V primeru, da dopustno odstopanje -20 % od načrtovane 

skupne višine odvzema pomeni manj kot 3 osebke, dopustno odstopanje navzdol znaša 3 

osebke. 

Pri ostalih loviščih (razen v lovišču Podgorje) odvzem muflona navzgor ni omejen, vendar 

mora biti dosežen v skladu z načrtovano spolno in starostno strukturo. 

 

Druge usmeritve 

Morebitna odstopanja prek meja dopustnih odstopanj se upoštevajo pri dvoletnih načrtih v 
naslednjem obdobju. Starostno in spolno strukturo načrtovanega odvzema muflona se z 
realizacijo zagotavlja na nivoju lovišč v večletnem obdobju. Zato se v posameznem lovišču, 
zaradi nedoseganja ali preseganja odvzema določenega starostno-spolnega razreda 
muflona, lahko z dvoletnimi načrti opredeli drugačna struktura načrtovanega odvzema, kot 
bo veljala za LUO. 

Poleg rednega spremljanja in opazovanja naj upravljavci lovišč, v kolikor je le mogoče, 
spremljajo tudi zdravstveno stanje populacije in ugotavljajo tudi vzroke pogina. 

Iz obor pobegle živali izven območij sedanje prisotnosti muflonov, ki jih lastnik ne vrne v 
oboro v predpisanem času, naj upravljavec lovišča upleni skladno z zakonom, lovsko 
upravljavskim načrtom in po izdani odločbi inšpekcije.  
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7.2.6 Divji prašič 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Na pretežnem delu LUO ohranjanje sedanje številčnosti. V loviščih z največjo 

gostoto divjega prašiča zmanjšati številčnost. 

 Ohraniti delež odvzema rodnega dela populacije. 

 Na območjih prisotnosti gozdnih kur divji prašič ni zaželena vrsta. 

 Urejanje privabljalnega krmljenja. 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Pri upravljanju z divjim prašičem je potrebno posebno pozornost posvetiti loviščem, kjer je 
v povprečju realiziran višji odvzem in kjer je delež odvzema rodnega dela populacije 
premajhen (Boč na Kozjaku, Gaj nad Mariborom, Vurmat, Hoče, Ruše, Fram, Golavabuka, 
Podgorje …). 

Aktivno spremljati prisotnost divjih prašičev v koroških loviščih (Bistra, Koprivna – Topla, 
Pogorevc, Peca) in prehajanje manjših tropov iz sosednjega Kamniško-Savinjskega LUO 
in sosednje Avstrije ter ne dovoliti negativnega vpliva na gozdne kure. 

 

Starostni in spolni razredi  

Preglednica 20: Starostni in spolni razredi pri divjem prašiču 

razred po Pravilniku  Združen razred 

moški spol 

mladiči/ozimci 

moški spol + ozimke lanščaki 

merjasci 

ženski spol 

mladiči/ozimke moški spol + ozimke 

lanščakinje 
lanščakinje in svinje 

svinje 

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

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

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

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

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

določitve nižjega starostnega razreda, in sicer: 

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

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

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

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

kategorizirajo kot enoletne živali (lanščaki, lanščakinje); 
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 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 21: Delež (%) starostno-spolnih razredov v odvzemu 

starostno-spolni razredi delež (%) 

moški spol + ozimke max 80 

lanščakinje + svinje min 20 

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

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

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

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

 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

 

Odvzem vseh razredov divjega prašiča količinsko navzgor ni omejen, tako na nivoju LUO 

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

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

odstopanje navzdol znaša 5 osebkov. 

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

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

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

ravni LUO oz. posamezne nižje načrtovalske enote. 

 

Druge usmeritve 

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

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

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

Lovske organizacije z internimi navodili na noben način ne smejo omejevati izvajanje načrta 

odvzema divjih prašičev (npr. omejevanje lova na privabljalnih krmiščih; določanje sankcij 

za uplenitev katerekoli kategorije divjega prašiča). V loviščih ni dovoljeno omejevanje 

skupnih lovov v obdobju od 15. 09. do 31. 1. 

Poleg rednega spremljanja in opazovanja naj upravljavci lovišč, v kolikor je le mogoče, 

ugotavljajo tudi vzroke morebitnih izgub. Pomembno je tudi ugotavljanje medsebojnih 

vplivov z ostalimi vrstami divjadi. 
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7.2.7 Evrazijski šakal 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Ohranjanje ugodnega stanja. 

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

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

v Sloveniji dolžni vzdrževati ugotovljeno ugodno stanje populacije vrste, kar 

praktično pomeni ohranjanje (leta 2018) ugotovljene številčnosti in območja 

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

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

od tega cilja. 

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

srna). 

 Omejevanje škod na domačih/rejnih živalih. 

 Omejevanje/preprečevanje nadaljnjega naraščanja številčnosti in prostorskega 

širjenja šakala (v povezavi s prejšnjima ciljema). 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Odvzem se načrtuje na ravni LUO oz. na ravni nižjih načrtovalskih enot (in ne na ravni 
posameznih lovišč). Po daljši časovni seriji podatkov spremljanja populacije je v območjih 
stalne prisotnosti vrste možno preiti na način načrtovanja odvzema na ravni lovišč. 

 

Ostalo 

Spremljanje populacije 

Spremljanje temelji na dveh sklopih: I.) monitoring, vzpostavljen v CRP projektu 

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

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

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

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

»Monitoring šakala« evidentirati naslednje podatke: 

- lokacije in čas smrti posameznih osebkov, 

- lokacije in čas oglašanja šakalov, 

- lokacije in čas vseh ostalih znakov prisotnosti šakalov. 

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

- višina realizacije odvzema, 

- hitrost realizacije odvzema, 

- višina in delež izgub v odvzemu 

- obseg škod na domačih/rejnih živalih. 
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Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

Načrtovanega odvzema šakala ni treba dosegati, presega se ga lahko za 30 %. Po daljši 

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

z dvoletnimi načrti uvesti spodnjo mejo dopustnih odstopanj. 

Preseganje načrtovanega odvzema, ki bi nastalo kot posledica evidentiranih izgub po 

izpolnitvi načrtovanega odvzema ali drugih objektivnih razlogov, ne šteje kot kršitev določil 

načrtov za upravljanje z divjadjo. 

Druge usmeritve 

Ob odvzemu se evidentira spol in ocenjena starost osebkov (mladič oz. do enega leta stara 
žival ali odrasel osebek). 
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7.2.8 Lisica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Zmanjšanje gostote lisičje populacije na nivo, ki bo zagotavljal čim manjši obseg 

bolezni (garje) in manjši vpliv na številčnost male divjadi ter drugih prostoživečih 

živalskih vrst (gozdne kure), ki jih pleni. 

 Ohraniti ekološko vlogo v okolju (vpliv na številčnosti malih glodavcev …). 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

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

Pri upravljanju in pripravi razdelilnikov odvzema po loviščih je potrebno upoštevati trend 
prisotnosti garij v posameznih loviščih in zagotoviti primerljiv odvzem vrste po loviščih. 

 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

Dovoljeno je preseganje odvzema za 100 % za LUO in po loviščih. Dopustno odstopanje 

navzdol je pri lisici -30 %. Ne glede na navedeno je pri lisici minimalno dopustno odstopanje 

navzdol -3 osebke. 

 

Druge usmeritve 

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

poljskih kur. 

Lovci naj prično z intenzivnim lovom lisic takoj na začetku lovne dobe in primerno bi bilo, da 

upravljavci lovišč na nek način stimulirajo lovce za lov na lisico. 

Upravljavci lovišč naj spremljajo številčno prisotnost, trende razvoja in prostorsko 

razporeditev lisic v loviščih. Poleg rednega spremljanja in opazovanja naj, v kolikor je le 

mogoče, spremljajo tudi zdravstveno stanje populacije in ugotavljajo tudi vzroke pogina. 

Še posebno pozornost naj namenijo ugotavljanju morebitnega pojavljanja tradicionalnih 

bolezni pri lisici (steklina, garje).  
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7.2.9 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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7.2.10 Jazbec 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Ohranjanje sedanje številčnosti in prostorske razširjenosti jazbeca v LUO in s tem 

njegove vloge v ekosistemu. 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

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

Zaželen je intenzivnejši lov v loviščih z malo poljsko divjadjo in habitatih gozdnih kur ter na 
področjih, kjer se lokalno pojavljajo škode od jazbeca (mlečna koruza). 

 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

Dovoljeno je preseganje odvzema za 100 % za LUO in po loviščih. Dopustno odstopanje 

navzdol je pri jazbecu -50 %. Ne glede na navedeno je pri jazbecu minimalno dopustno 

odstopanje navzdol -5 osebkov. 

 

Druge usmeritve 

Upravljavci lovišč naj spremljajo številčno prisotnost, trende razvoja in razporeditev jazbeca 

v loviščih. 
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7.2.11 Kuna zlatica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Ohranjanje številčnosti kune zlatice na trenutni ravni in zagotavljanje njene 

ekosistemske vloge. 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

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

Pri upravljanju s kuno zlatico je potrebno upoštevati dejstvo, da bomo načrtovali simboličen 
odvzem, ki na stanje populacije ne bo imel vpliva. 

 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

Pri kuni zlatici načrta odvzema ni treba realizirati, dovoljeno je preseganje odvzema za 100 

% načrtovanega številčnega odvzema za LUO. Ne glede na razdelilnik odvzema lahko kuno 

zlatico lovijo vsi upravljavci lovišč in LPN v LUO. 

 

Druge usmeritve 

Upravljavci lovišč naj spremljajo številčno prisotnost, trende razvoja in prostorsko 

razporeditev kune zlatice v loviščih in LPN. Poleg rednega spremljanja in opazovanja naj 

upravljavci lovišč in LPN, v kolikor je mogoče, spremljajo tudi zdravstveno stanje populacije 

in ugotavljajo tudi vzroke pogina. 
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7.2.12 Kuna belica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Znižanje številčnosti kune belice na nivo, ki bo zagotavljal njeno ekosistemsko vlogo 

in manjši vpliv na številčnost prostoživečih živalskih vrst (gozdne kure), ki jih pleni. 

 Ohraniti relativno mali delež škod od kune belice v urbanem okolju. 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

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

Pri upravljanju in pripravi razdelilnikov odvzema po loviščih je potrebno upoštevati trend 
prisotnosti garij in škod od kune belice v posameznih loviščih ter zagotoviti primerljiv 
odvzem vrste po loviščih. 

 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

Pri kuni belici je dovoljeno preseganje načrtovanega odvzema za LUO za 100 %. Dopustno 

odstopanje navzdol je -50 %. Ne glede na navedeno je pri kuni belici minimalno dopustno 

odstopanje navzdol -5 osebkov. 

 

Druge usmeritve 

Lov kune belice naj se intenzivira v loviščih in LPN z malo poljsko divjadjo in v habitatih 

gozdnih ter poljskih kur. 

Lovci naj prično z intenzivnim lovom kun belic takoj na začetku lovne dobe in primerno bi 

bilo, da upravljavci lovišč na nek način stimulirajo lovce za lov na kuno belico. 

Upravljavci lovišč naj spremljajo številčno prisotnost, trende razvoja in prostorsko 

razporeditev kune belice v loviščih in LPN. Poleg rednega spremljanja in opazovanja naj 

upravljavci lovišč in LPN, v kolikor je mogoče, spremljajo tudi zdravstveno stanje populacije 

in ugotavljajo tudi vzroke pogina.  
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7.2.13 Poljski zajec 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Povečanje številčnosti poljskega zajca na celotnem prostoru razširjenosti. 

 Zagotoviti povečevanje deleža površin, ki izboljšujejo okoljsko/habitatne razmere 

(travne in grmovne remize, mejice, grmišča, obrečni in protivetrni pasovi, krmne 

njive, gozdni rob ...). 

 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. 

Neglede na to, da zaznavamo manjši interes upravljavcev lovišč po lovu poljskega zajca in 
da z odstrelom na populacijo skoraj ne vplivamo, je potrebno pri pripravi razdelilnikov 
odvzema upoštevati trud upravljavcev lovišč za ohranjanje življenjskega okolja ter 
realizacijo načrtovanega odvzema malih plenilcev. 

 

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 (opredeljeno v dvoletnem načrtu LUO). 

 

Usmeritve za izvajanje lova 

Na isti površini lovišča naj se lov vrši samo enkrat letno ali pa se lovišče »conira«, tako da 

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

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

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

načrtu lovišča/LPN. 

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

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

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

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

življenjskem letu in starejše). 

 

Druge usmeritve 

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

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

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

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

s področja ohranjanja narave ter zaščite živali. 
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7.2.14 Pižmovka 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Preprečevanje širjenja in naraščanja številčnosti populacije pižmovke. 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Čeprav vplivov pižmovke kot tujerodne vrste na okolje ne zaznavamo, je zaradi možnih 

negativnih posledic v vodnih in obvodnih ekosistemih lov na to vrsto prostorsko in številčno 

neomejen. 

Upravljavci lovišč, kjer je pižmovka prisotna naj storijo vse potrebno, da se povrne 

zanimanje za lov na pižmovko. V loviščih, kjer se vrsta pojavi na novo, je potrebno z 

zgodnjim odkrivanjem in lovom preprečiti naraščanje njene številčnosti. 
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7.2.15 Nutrija 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Zgodnje odkrivanje in popolni odvzem osebkov. 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Ob morebitnem pojavu osebkov nutrije se izvede popolni odvzem (odstrel) osebkov skladno 
z lovno dobo. Upravljavec lovišča/LPN vodi evidenco odvzema. 
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7.2.16 Navadni polh 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Ohranjanje vrste in njene ekološke vloge. 

 Povečanje številčnosti in prostorske razširjenosti navadnega polha v zasmrečenih 

predelih LUO (izboljšane okoljsko/habitatne razmere so pričakovana posledica 

pospeševanja listavcev v območju). 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Odvzem se številčno ne načrtuje. 

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

 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

Dopustna odstopanja niso potrebna. 

 

Druge usmeritve 

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

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

 

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

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Ohranitev vrste v zanjo še primernih habitatih. 

 Zagotoviti povečevanje deleža površin, ki izboljšujejo okoljsko/habitatne razmere 

(travne in grmovne remize, mejice, grmišča, obrečni in protivetrni pasovi, krmne 

njive, gozdni rob ...). 

 Intenziviranje odvzema plenilcev. 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Priporočamo, da tako kot v zadnjem obdobju, upravljavci lovišč tako imenovanih »naravnih« 
fazanov, ki še živijo v naravnem okolju in niso rezultat vlaganj, ne lovijo. 

 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

Načrtovane višine odvzema pri fazanu ni potrebno dosegati, lahko pa se presega do 20 %. 
V primeru dodajanja divjadi v lovišča se lahko odvzem poveča za določen delež od števila 
vloženih živali (opredeljeno v dvoletnem načrtu LUO). 

 

Usmeritve za izvajanje lova 

Na isti površini lovišča naj se lov »naravnega« fazana vrši samo enkrat letno ali pa se 

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

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

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

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

površinah lahko ponavlja. 

 

Druge usmeritve 

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

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

kjer se izvajajo ukrepi ohranjanja in izboljševanja življenjskega okolja fazana. 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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7.2.18 Raca mlakarica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Ohranjanje številčnosti in prostorske razširjenosti vrste. 

 Intenziviranje odvzema plenilcev. 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Pri pripravi razdelilnikov odvzema po loviščih, naj se upošteva delež urbanih površin in 
delež posebnih varstvenih območij v loviščih, kjer naj bo lov neintenziven, oziroma ga ni. 

 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

 

Načrtovane višine odvzema pri raci mlakarici ni potrebno dosegati, lahko pa se presega do 
20 %. Za lovišča, ki imajo načrt odvzema do vključno 5 živali, se kot dopustno odstopanje 
od načrta praviloma šteje realizacija + 2 živali. 

 

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 rac mlakaric 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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7.2.19 Sraka 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Ohranjanje številčnosti in prostorske razširjenosti srake v LUO in s tem njene vloge 

v ekosistemu. 

 Odvračanje od kmetijskih površin. 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Zaradi pomembne vloge, ki jo ima sraka kot raznašalka plodov in semen gozdnega drevja 

in grmovja, odvzema praviloma pri tej vrsti ne načrtujemo. Upravljavci lovišč naj jo lovijo le 

v primerih, ko povzroča škodo na kmetijskih kulturah in nelovnih površinah. 

 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

Ne glede na to, da višine odvzema pri sraki ne načrtujemo, jo v primeru nastajanja škod na 

kmetijskih površinah lahko lovijo vsi upravljavci lovišč. 

Druge usmeritve 

V primeru pojavljanja škod na kmetijskih površinah v večjem obsegu se lahko v skladu s 
cilji upravljanja z dvoletnimi načrti opredeli tudi višina odvzema in dovoljena odstopanja. 

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.   
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7.2.20 Šoja 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Ohranjanje številčnosti in prostorske razširjenosti šoje v LUO in s tem njene vloge v 

ekosistemu. 

 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 

Načrta odvzema šoje ni potrebno dosegati, presega se ga lahko za 100 %. V primeru 

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

načrtu LUO določi spodnja meja dopustnih odstopanj od načrtovanega odvzema. 

Druge usmeritve 

Upravljavci lovišč 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. 
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7.2.21 Siva vrana 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 

 Znižanje številčnosti sive vrane v vseh loviščih, kjer prihaja do neželenih vplivov v 

okolju, v ostalih loviščih zadrževanje naraščanja številčnosti. 

 Odvračanje od kmetijskih površin. 

 

USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Odvzem sive vrane se načrtuje prvenstveno s ciljem omejevanja neželenih vplivov te vrste 

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

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

 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 

Dopustno odstopanje navzdol je -30 % in navzgor 100 % načrtovanega odvzema. Ne glede 

na navedeno, znaša minimalno dopustno odstopanje navzdol -3 osebke. 

 

Usmeritve za odvračanje osebkov sive vrane od kmetijskih površin 

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

prišlo do škodnih primerov. 

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

odstrela. 

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

neposredni bližini. 

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

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

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

Usmeritve za učinkovitejše zadrževanje naraščanja/zmanjševanje številčnosti sive vrane 

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

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

vabniki, sokolarjenje).  

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

 

Druge usmeritve 

Upravljavci lovišč 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«. 



Lovsko upravljavski načrt Vi. Pohorskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec 127 

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, pri 
čemer naj bo v LUO poudarek na izvajanju ukrepov v zasmrečenih območjih in višjih 
legah (srnjad, jelenjad, gams) in v kmetijski krajini (mala divjad).   

 Zagotavljanje ekološke povezljivosti (jelenjad) na območju Mislinjske doline oziroma 
Slovenjegraške kotline (lovišča Dolič, Mislinja, Golavabuka, Podgorje). 

 Zmanjševanje neželenih vplivov na okolje v območjih koncentracije turistične 
ponudbe in rekreacije (Pohorje, Uršlja gora, Peca, Smrekovec, Olševa …) in v 
kmetijski ter urbani krajini (mala divjad). 

7.3.2 Usmeritve za določitev ukrepov v življenjskem okolju divjadi 

UKREPI ZA VARSTVO IN MONITORING DIVJADI 

V okviru varstva in monitoringa divjadi se spremljanja prisotnost, populacijske trende divjadi, 

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

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

določanja dobe mirovanja dejavnosti za posamezne habitate ipd. 

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

katerih populacija in/ali habitati so v slabšem stanju. 

Enota za načrtovanje obsega: ura. 

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

načrtovanih ur, navzgor je dovoljeno neomejeno preseganje. 
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BIOMELIORATIVNI UKREPI 

 

Pri izvajanju ukrepov se naj upoštevajo naravovarstvene usmeritve (priloga 1). 

 

Vzdrževanje travnikov in pašnikov v gozdnem prostoru 

Ukrepi vzdrževanja travnikov in pašnikov so prvenstveno namenjeni ohranjanju deleža 

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

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

osnovanje pasišč za divjad.  

Splošne usmeritve: 

 Ukrepi vzdrževanja so usmerjeni predvsem v območja z večjo gozdnatostjo. 

 Ukrepe usmerjamo predvsem v okolja: z več vrstami rastlinojede parkljaste divjadi 
in višjimi gostotami populacij; kjer se travniki in pašniki zaraščajo; s slabše 
usklajenimi odnosi med rastlinojedo parkljasto divjadjo in njenim okoljem. 

 Ukrepe razporedimo na več manjših površin (namesto malo velikih površin; površine 
< 3 ha). 

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

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

 

Priprava travnikov za košnjo 

Opis: spomladansko čiščenje (odstranjevanje vejevja, kamenja, neželenih zeli (tudi 

strojno)), grabljenje (odstranjevanje mahu in listja) in preprečevanje zasenčenosti 

travnikov in pašnikov. 

Usmeritve, določila: 

 Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

 Dopustna odstopanja realizacije načrta: upravljavci lovišč naj opravijo vsaj v 80 % 
načrtovanih del, navzgor je dovoljeno neomejeno preseganje. 

Košnja travnikov 

Opis: ročna ali strojna košnja travnikov in odstranitev pokošene travne mase s površine. 

Izvaja se 1-krat do 2-krat letno. Prva košnja po cvetenju cvetnic. Pasišče se lahko 

vzdržuje tudi strojno z mulčenjem. 

Usmeritve, določila: 

 Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

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

 Dopustna odstopanja realizacije načrta: upravljavci lovišč naj opravijo vsaj v 80 % 
načrtovanih del, navzgor je dovoljeno neomejeno preseganje. 

Spravilo sena 

Opis. Namen ukrepa je pridobivanje krme za zimsko krmljenje jelenjadi, damjaka ali 

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

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

Usmeritve, določila: 
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 Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

 Normativ je 16 ur/ha. 

 Dopustna odstopanja realizacije načrta: obsega načrtovanih del ni treba realizirati, 
lahko se ga presega. 

Osnovanje pasišč za divjad v gozdu 

Opis. Namen je osnovanje (novih) pašnih površin za rastlinojede parkljarje v gozdovih. 

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

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

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

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

Usmeritve, določila:  

 Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

 Normativ za ravnanje zemljine z bagrom v primeru majhne grmovne zarasti 30 ur/ha. 
Skupni normativ za odstranitev panjev in ravnanje zemljine v primeru krčitve gozda 
(300-500 panjev/ha) z bagrom je 80 – 120 ur/ha. 

 Dopustna odstopanja realizacije načrta: obsega načrtovanih del ni treba realizirati, 
lahko se ga presega. 

 Priporočamo dogovor z lastnikom o dovoljenju vzdrževanja travne površine vsaj za 
obdobje 10 let po osnovanju. 

Gnojenje travnikov 

Opis. Ukrep se izvaja predvsem na površinah s strojno košnjo oz. na površinah, ki so 

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

intenzivnejšega kmetijstva. Na naravovarstveno pomembnih območjih (opredelitev v 

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

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

Usmeritve, določila:  

 Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

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

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

 

Vzdrževanje grmišč in obrečnih pasov  

Opis. Grmišče je sklenjena površina, ki jo poraščajo grmovne in drevesne vrste, tako da so 

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

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

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

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

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

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

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

plodonosnega drevja in grmovja. 
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Usmeritve, določila: 

 Ukrep usmerjamo v območja: z večjo gozdnatostjo, v gozdove z manjšimi deleži 
mladih razvojnih faz, zasmrečena območja z revnim zeliščnim in polnilnim slojem, 
območja z več vrstami rastlinojede divjadi, z višjimi lokalnimi 
gostotami/koncentracijami divjadi, z večjim vplivov divjadi na gozd. 

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

 Na isti površini se izvaja na 3-10 let, odvisno od hitrosti rasti grmovnega sloja, oz. 
ko postanejo listi in popki nedosegljivi za divjad. 

 Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

 Normativ: majhna zaraščenost 30 ur/ha, srednja zaraščenost (d<5 cm, h>3 m) 80 
ur/ha, močna zaraščenost (d>5 cm, h>3 m) 120 ur/ha. 

 Dopustna odstopanja realizacije načrta: ukrep (ha) mora biti izveden vsaj v 80 % 
obsega, lahko se neomejeno presega. 

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 oz. njihove predele z intenzivnim 
kmetijstvom in brez oz. z malo ostanki naravne vegetacije. Smiseln je tudi v loviščih, 
ki vlagajo fazana ali poljsko jerebico iz umetne vzreje ter intenzivno gospodarijo z 
malo divjadjo (tudi raco mlakarico). 

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

 Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

 Normativ: majhna zaraščenost 30 ur/ha, srednja zaraščenost (d<5 cm, h>3 m) 80 
ur/ha, močna zaraščenost (d>5 cm, h>3 m) 120 ur/ha. 

 Dopustna odstopanja realizacije načrta: ukrep (ha) mora biti izveden vsaj v 80 % 
obsega, lahko se neomejeno presega. 

Vzdrževanje gozdnega roba 

Opis. Ukrep je namenjen predvsem rastlinojedi parkljasti divjadi, koristi pa tudi drugim 

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

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

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

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

ter zagotavljati čim večjo širino in slojevitost gozdnega roba. 

Usmeritve, določila: 

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

 Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

 Normativ: majhna zaraščenost 30 ur/ha, srednja zaraščenost (d<5 cm, h>3 m) 80 
ur/ha, močna zaraščenost (d>5 cm, h>3 m) 120 ur/ha. 

 Dopustna odstopanja realizacije načrta: ukrep (ha) mora biti izveden vsaj v 80 % 
obsega, lahko se neomejeno presega. 
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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 oz. potepta. Za izdelavo kaluž naj se poišče primerna mesta (nepropustna tla), kjer 

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

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

kaluž ni dovoljeno postavljanje solnic. 

Usmeritve, določila: 

 Enota za načrtovanje obsega: število. 

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

 Dopustna odstopanja realizacije načrta: obseg načrtovanih del v lovišču mora biti 
opravljen vsaj 80 %, dovoljeno je neomejeno preseganje načrtovanih količin. 

Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira 

Opis. Ukrep obsega izdelavo, urejanje ali vzdrževanje manjših tekočih voda ali njihovih 

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

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

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

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

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

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

(jeseni in pozimi). 

Usmeritve, določila: 

 Enota za načrtovanje obsega: število. 

 Normativ za vzdrževanje je do 40 ur/objekt. 

 Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega obsega ni treba realizirati, 
lahko pa se ga preseže. 

 

Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja 

Opis. Ukrep je namenjen izboljšanju prehranske ponudbe za več vrst divjadi, pomeni pa 

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

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

in poravnava zemljine, namestitev opornega količka in zaščite. 

Usmeritve, določila: 

 Pred izvedbo ukrepa naj se upravljavci lovišč glede izbire lokacij dogovorijo z lastniki 
zemljišč in z ZGS (revirni gozdar); s slednjim tudi glede izbire najprimernejše vrste 
sadik in njihove zaščite. 

 Enota za načrtovanje obsega: število. 
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 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 

 

Pri izvajanju ukrepov se naj upoštevajo naravovarstvene usmeritve (priloga 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 (praviloma pozimi). Pri mali divjadi je krmljenje namenjeno povečanju 

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

in populacij. 

Namen privabljalnega krmljenja je predvsem izvajanje odstrela divjadi s ciljem 

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

odvzema. Dodaten namen je izvajanje monitoringa divjadi. 

Preprečevalno krmljenje smo v preteklem obdobju načrtovali pri divjem prašiču z 

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

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

dokumentu ne obravnavamo. Pri ostalih vrstah divjadi preprečevalnega krmljenja ne 

načrtujemo. 

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

                                                

1 Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Ur. l. RS 200/20) 
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Vrste krme. Za krmljenje uporabljamo (glede na izvor, energijsko vrednost in vsebnost 

vode) naslednje vrste krme: 

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

 sočna krma (okopavine, tropine, sadje),  

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

 krma živalskega izvora (v skladu z veterinarskimi predpisi). 

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

 navadni jelen (Z, P) 

 muflon (Z, P) 

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

 damjak (Z, P) 

 divji prašič (P) 

 lisica (P) 

 jazbec (P) 

 kuna belica, kuna zlatica (P) 

 šakal (P) 

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

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

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

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, damjaka in muflona 

Gostota krmišč in količina krme 

 Na ravni lovišča je največja dovoljena gostota krmišč, ki se opredeli v dvoletnem 
načrtu LUO, največ 1/1250 ha lovne površine (skupaj za jelenjad, damjaka in 
muflona). V LUO, ki te gostote ne presegajo, je dovoljeno povišanje gostote krmišč 
za največ 20 % (glede na stanje v letu 2020) na ravni LUO ob upoštevanju navedene 
omejitve na ravni posameznega lovišča.  

 V območnih načrtih LUO, kjer bo zaradi omejitve prišlo do zmanjšanja števila krmišč 
(Kočevsko-Belokranjsko, Notranjsko, Pohorsko, Zahodno visoko kraško) je 
potrebno pripraviti okvirni načrt postopnega zmanjšanja števila krmišč in količine 
krme do konca leta 2026. Količina krme se mora zmanjševati najmanj 
proporcionalno z zmanjševanjem števila krmišč v LUO (glede na leto 2020). 

 Ob travnikih in pašnikih manjših od 0,5 ha, ki so locirani v gozdovih z manj kot 10 % 
travnatih površin, je ob košnji dovoljeno seno prve košnje zložiti v jasli, stoge ali 
kope za namen krmljenja divjadi. V primeru, da tako položena krma na ravni lovišča 
ne presega 10 % vse krme položene jelenjadi, damjaku in muflonu, se takšna 
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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 oz. na 
način, da divjad odtegnejo v predele, kjer ni pomlajenih površin oz. so poškodbe 
mladja manj problematične.  

 Lokacije krmišč ne smejo biti postavljene v mladovja, sestoje v pomlajevanju in v 
sestoje, v katerih se bo v naslednjih 10-letih (načrt GGE) pričelo uvajati v 
pomlajevanje oz. v neposredno bližino teh sestojev. 

 Preverjanje lokacij in zamenjavo obstoječih krmišč na neustreznih lokacijah je 
potrebno opraviti do konca leta 2026. Pri tem je potrebno zajeti površine vseh GGE, 
ki so bile oz. bodo z načrti obnovljene do vključno leta 2024. Zamenjavo neustreznih 
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 
izvaja v skladu s smernicami. 

 Opuščanje/ukinjanje krmišč na določenem območju mora potekati postopno, da se 
prepreči negativne učinke hitrega opuščanja (začasno večje poškodbe gozda, 
poslabšanje vitalnosti in pogini na krmo habituiranih živali). 

 Oceno ne/primernosti lokacij krmišč opravi ZGS. O lokaciji morebitnega 
nadomestnega krmišča se skupaj dogovorita upravljavec lovišča in ZGS. Pobudo 
za spremembo lokacije krmišča lahko poda tudi upravljavec lovišča. 

 Lokacije krmišč morajo biti opredeljene v načrtih upravljanja z divjadjo. 

Ostale usmeritve, določila in omejitve 

 Struktura krme mora biti sledeča: sočna krma do 35 %, voluminozna krma vsaj 65 
%. Pri zimskem krmljenju uporaba močne škrobne krme ni dovoljena. 

 Jelenjad je dovoljeno krmiti le v loviščih osrednjega območja populacije. 

 Damjaka in muflona ni dovoljeno krmiti na območjih, kjer je cilj lokalna izločitev vrste 
iz narave. 

 Krmišča morajo biti stalno založena v zimskem in zgodnje spomladanskem času 
(december-marec); v primeru snežne odeje pa tudi izven tega obdobja. 

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

 Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega števila krmišč in količine 
krme (v načrtih lovišč) ni potrebno dosegati in ni dovoljeno presegati. 
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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 v za gojitev rac mlakaric v račnjakih. Število 
krmišč in količina krme naj se smiselno prilagodi velikosti račnjaka in številu ptic, ki 
v njem bivajo. 

 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, muflona in divjega prašiča je dovoljeno privabljalno krmiti z 
močno škrobno krmo, sočno krmo, voluminozno krmo. Male zveri se privabljalno 
krmi s krmo živalskega izvora (v skladu z veterinarskimi predpisi). 

 Lokacije krmišč morajo biti opredeljene v načrtih upravljanja z divjadjo. Pri divjem 
prašiču so v dvoletnem načrtu LUO opredeljene vse lokacije privabljalnih krmišč v 
posameznih loviščih, medtem ko se v letnem načrtu lovišča/LPN izmed teh lokacij 
opredelijo dejansko aktivna krmišča. 

Privabljalno krmljenje navadnega jelena, damjaka in muflona 

Gostota krmišč in količina krme 

 Na ravni lovišča je največja dovoljena gostota krmišč, ki se opredeli v dvoletnem 
načrtu LUO, 1/500 ha lovne površine (skupaj za jelenjad in muflona). 

 Največja dnevna količina položene krme na posameznem krmišču ne sme presegati 
50 kg in količina močne škrobne krme ne sme presegati 5 kg. V LUO oz. posameznih 
loviščih znotraj LUO z manjšo gostoto odvzema jelena/muflona se lahko predpiše 
tudi manjša dovoljena dnevna količina krme. 

Ostale usmeritve, določila in omejitve 

 Privabljalno krmljenje se lahko izvaja le v času lovne dobe (redne, predčasne, 
podaljšane) za jelenjad ali muflona. 
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 Na območju rastišč gozdnih kur je dovoljeno privabljalno krmljenje jelenjadi in 
muflona v času po rastitvi,  od 1. avgusta dalje. Na rastiščih se ne privablja divjega 
prašiča in malih zveri. Vrsta krme mora biti temu prilagojena – ne krmi se s koruzo, 
žiti, krmo živalskega izvora.  

 Zaradi omejevanja neželenih vplivov v gozdnih sestojih (predvsem od jelenjadi) 
ustreznost lokacij krmišč presodi ZGS. 

 V primeru, da posamezna lokacija privabljalnega krmljenja zaradi sprememb v 
sestojih kot posledica ujm, podlubnikov ali rednega gospodarjenja z gozdovi 
postane neprimerna (nastanek površine v pomlajevanju), se jo tekom leta lahko 
nadomesti z novo in se jo vključi v naslednji dvoletni načrt LUO. Upravljavec lovišča 
je pred zamenjavo krmišča o tem dolžan obvestiti ZGS in lovsko inšpekcijo. 

 Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega števila krmišč in količine 
krme (v načrtih lovišč/LPN) ni potrebno dosegati in ni dovoljeno presegati. 

Privabljalno krmljenje divjega prašiča 

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. 

 Na območju rastišč gozdnih kur je krmljenje dovoljeno v skladu z naravovarstvenimi 
smernicami, ki veljajo za Pohorsko LUO. 

 Največja dnevna količina položene močne škrobne krme na posameznem krmišču 
ne sme presegati 5 kg. V LUO oz. posameznih loviščih znotraj LUO z manjšo 
gostoto odvzema divjega prašiča se lahko predpiše tudi manjša dovoljena dnevna 
količina krme. 

 Oceno ne/primernosti lokacij krmišč opravi ZGS.  

Ostale usmeritve, določila in omejitve 

 Privabljalno krmljenje divjih prašičev se lahko izvaja vse leto. 

 Za krmo se uporablja vse vrste žit in koruzo. 

 Krmljenje se izvaja na način, da je krma dostopna predvsem divjemu prašiču in čim 
manj ostali divjadi (npr. krmni valj, polaganje krme v tla, prekrivanje krme ipd.) 

 Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega števila krmišč in količine 
krme (v načrtih lovišč/LPN) ni potrebno dosegati in dovoljeno presegati. 

 

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. 
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 Male zveri je dovoljeno krmiti v območjih habitatov gozdnih kur v skladu z 
naravovarstvenimi smernicami, ki veljajo za Pohorsko LUO. 

 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 

v primerjavi krmljenjem več prednosti: dostopnost velike količine naravne hrane, ne proži 

koncentracij jelenjadi in poškodb sestojev, lahko zmanjšuje objedenost mladja, je poceni. 

 Enote za načrtovanje obsega: drevo – število, grmovje – ha. 

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

Zaščita s tehniškimi in kemičnimi sredstvi 

Opis. Uporaba tehničnih in kemičnih (tudi drugih) sredstev za zaščito pred škodo od divjadi 

in škodo na divjadi. 
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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 

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. Pri gradnji lovskotehniških 

objektov se naj upoštevajo naravovarstvene usmeritve (priloga 1). 

 

Lovske preže 

 Enota za načrtovanje obsega: število. 

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

 Za postavitev lovske preže je potrebno pridobiti soglasje lastnika zemljišča. 

 

Krmišča 

 Enota za načrtovanje obsega: število. 

 Dopustna odstopanja realizacije načrta so navedena v poglavju o krmljenju. 

 Pred vzpostavitvijo krmišča je potrebno pridobiti soglasje lastnika zemljišča. 

Kataster krmišč 

Kataster krmišč je seznam lokacij in atributov vseh načrtovanih krmišč. Vsako krmišče 

je v katastru opredeljeno z naslednjimi atributi: šifra lovišča, ime lovišča, šifra katastrske 

občine, ime katastrske občine, parcelna št., krajevno ime, koordinati lokacije (X in Y), 

ciljna živalska vrsta, namen/vrsta krmišča (zimsko, privabljalno), ali je dovoljeno polagati 

ŽSP2, ali je namenjeno ogledom medvedov. 

Kataster krmišč za vso Slovenijo vodi ZGS v digitalni obliki, na nivoju LUO pa v tiskani 

obliki kot sestavni del dvoletnih načrtov LUO. Kataster se posodobi ob vsaki pripravi 

dvoletnih načrtov LUO. V digitalnem katastru se beležijo vsi zgoraj navedeni atributi, 

medtem ko se v tiskani obliki (kot sestavni del načrtov LUO) beležijo vsi atributi, razen 

šifre lovišča, šifre katastrske občine in koordinat lokacije (X in Y). 

  

                                                

2 živalski stranski proizvodi 



Lovsko upravljavski načrt Vi. Pohorskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec 139 

V katastru krmišč se vodijo lokacije za sledeče vrste krmišč in načine krmljenja: 

 krmišča za zimsko krmljenje navadnega jelena in muflona, 

 krmišča za privabljalno krmljenje navadnega jelena in muflona, 

 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 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. 

 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. 
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7.4 Usklajevanje rabe prostora in odprava nesoglasij pri rabi 
prostora 

Posegi in dejavnosti v prostoru lahko pomembno vplivajo na življenjske razmere divjadi in 
ostalih prostoživečih živali: ožijo življenjski prostor, zmanjšujejo prehranske možnosti, 
poslabšujejo možnosti za gnezdenje, poleganje in vzrejo mladičev, spreminjajo življenjski 
ritem z vnašanjem nemira ter slabšajo ekološko povezljivost prostora ali celo predstavljajo 
neposredni vir smrtnosti živali. Pri usklajevanju rabe prostora in dejavnosti v njem je zato 
treba upoštevati tudi živalstvo. 

Območja, kjer veljajo omejitve za posege in dejavnosti v gozdu in gozdnem prostoru, so 
vključno z usmeritvami opredeljena v gozdnogospodarskem delu območnega načrta za 
GGO Slovenj Gradec in Maribor, 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. 

 

Območja v LUO, ki imajo na podlagi GGN GGO opredeljeno 1. ali 2. stopnjo poudarjenosti 
funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti so: 

 rastišča in območja prisotnosti divjega petelina (gozdovi v višjih legah Pohorja, 
Košenjaka, Uršlje gore, Pece, Smrekovca, Olševe …), 

 rastišča in območja prisotnosti ruševca (vršni deli Pohorja, Uršlje gore, Pece, 
Smrekovca, Olševe in Raduhe), 

 barja (Pohorje), manjše vodne površine in kali (razpršeno po celotnem LUO), 

 pasišča na vršnih predelih (Pohorje, Košenjak, Uršlja gora, Peca, Smrekovec, 
Olševa) in v večjih gozdnih kompleksih v višjih legah, 

 grmišča (razpršeno po celotnem LUO), 

 mirne cone (nekateri predeli Smrekovca, Koprivne, Pohorja, Uršlje gore, Grilovca, 
Paški Kozjak …), 

 zimovališča (nekateri predeli Pohorja, Uršlje gore, Kazjaka, Obistove skale, 
Robnikov vrh …), 

 posamično gozdno drevje, skupine dreves, pasovi drevja, omejki, remize v kmetijski 
in primestni krajini (Slovenjegraška kotlina, območje Dravske doline, nižinski predeli 
na V in JV LUO), 

 ekocelice in habitatno drevje (označeno na terenu), 

 koridorji v smislu ekološke povezljivosti območja (območje Mislinjske doline oziroma 
Slovenjegraške kotline). 

 

Območja v LUO, ki imajo na podlagi GGN GGO opredeljeno 1. ali 2. stopnjo poudarjenosti 
lovnogospodarske funkcije so: 

 predeli okoli rukališč (predeli Olševe, Pece, Pohorja, Smrekovca, Jelenov vrh, 
Čofatijev vrh, Prosenčevo, Orožija …), 

 predeli okoli zimskih krmišč (kataster krmišč v LUO). 
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Glavne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi: 

 Čas izvajanja posegov in opravljanja dejavnosti je treba kar najbolj prilagoditi 
življenjskim ciklom živali tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne oz. v 
čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko živali potrebujejo mir, zlasti v času 
razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev ter prezimovanja. 

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

 Izvajanje gozdnogospodarskih del v zimovališčih rastlinojede parkljaste divjadi 
praviloma ni dopustno v obdobju od 1. decembra do 31. marca. 

 Del sečnje z bršljanom obraslih dreves in del sečnje jelke se, z namenom izboljšanja 
prehranskih razmer rastlinojede divjadi, opravi v zimskem času. To še zlasti velja za 
območja zimovališč. 

 

Usmeritve in omejitve pri posegih v prostor: 

 Posebno pozornost je treba posvetiti načrtovanim posegom, ki predstavljajo izrazito 
spremembo okolja in imajo lahko velik vpliv na življenjski prostor prostoživečih vrst 
živali/divjadi, kot so npr. veliki (linijski) infrastrukturni objekti, površinsko velika 
območja kot so industrijske cone ali stanovanjska naselja. Presoja vplivov na okolje 
mora spoštovati populacijski nivo posamezne ali skupine živalskih vrst vključno z 
migracijskimi potmi. 

 V primeru nacionalnega interesa, ko posegov ni mogoče umakniti, je treba v največji 
možni meri načrtovati omilitvene ukrepe (nadomestne gozdne površine, izgradnja 
nad in podhodov). Ti ukrepi morajo biti krajevno in časovno opredeljeni ter 
prilagojeni posameznemu posegu. Pri tem je treba vzpostaviti tesno sodelovanje z 
ostalimi soglasodajalci z namenom določitve skupnih izhodišč. Ob izvedbi celovite 
presoje vplivov na okolje oz. presoje vplivov na okolje mora presojevalec v izdelavo 
poročila vključiti tudi stališča Zavoda za gozdove Slovenije in upravljavcev lovišč. 
Pomembno je vključevanje v proces oblikovanja prostorskih načrtov na različnih 
ravneh. 

 Pri večjem številu manjših posegov v prostor je treba upoštevati kumulativne vplive 
na divjad in druge prostoživeče živalske vrste. 

 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 3), 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) oz. kakršna koli urbanizacija tega prostora; 
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- 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 

Upravljanje s populacijami divjadi in njenim življenjskim okoljem je že in bo tudi v bodoče 
izpostavljeno različnim spremembam, tveganjem in nevarnostim. Po naši oceni in oceni 
udeležencev SWOT analize območne I delavnice (DLUN), je izmed potencialnih nevarnosti 
in tveganj, ki lahko ogrozijo doseganje zastavljenih ciljev v naslednjem desetletju v 
Pohorskem LUO in na katere ne moremo vplivati s samim načrtom, potrebno izpostaviti 
sledeče: 

 

Lovstvo: 

 Želje po spremembi lovske zakonodaje (privatni lov) so bile v samem vrhu 
izpostavljenih nevarnosti na I delavnici (DLUN). Ob izteku koncesije dosedanjim 
upravljavcem lovišč (leta 2029), lahko spremembe zakonodaje v smer privatizacije 
lova in drugačne organiziranosti upravljanja s populacijami divjadi in njenim 
življenjskim okoljem, vplivajo na realizacijo načrtovanih usmeritev in ukrepov. 

 Sprejemanje in neuspešno odzivanje na negativen odnos javnosti do lova 
(izpostavljena nevarnost tudi na delavnici), vseh ključnih udeležencev v procesu 
upravljanja s populacijami divjadi in njenim življenjskim okoljem (lovci, ZGS, ZRSVN, 
ministrstva …), lahko ob staranju članstva LD, zmanjševanju deleža aktivnih lovcev 
(premajhen dotok mladih lovcev), nezainteresiranosti najsposobnejših kadrov za 
sprejemanje najodgovornejših funkcij v LD, pripelje do zmanjšanih aktivnosti pri 
izvajanju ukrepov upravljanja (upad interesa za lov). 

 Ukrepi zmanjševanja številčnosti in prostorske razširjenosti navadnega jelena v 
LUO, kljub njihovemu aktivnemu izvajanju že v preteklem načrtovalskem obdobju 
niso zagotovili doseganje željenih ciljev. Menimo, da trenutni dovoljeni načini 
izvajanja odstrela ne bodo dovolj, da se bo lahko na najkonfliktnejših območjih 
(območje K.O. Smolnika in Lobnice …) zagotovila realizacija nekaterih kategorij 
jelenjadi (odstrel zadostnega deleža junic in košut). Pri tem je potrebno poudariti, da 
so udeleženci I delavnice (DLUN) prepoznali kot najpomembnejšo priložnost 
»Sodobnejši pristop pri izvajanju lova konfliktnih vrst«. 

 

Gozdarstvo: 

 Nerealizacija načrtovanih gozdnogojitvenih in varstvenih ukrepov v gozdovih LUO, 
ki vplivajo zlasti na mlajše razvojne faze gozda, bo negativno vplivala na prehranske 
in bivalne pogoje za rastlinojedo parkljasto in tudi drugo divjad, kar bo imelo za 
posledico povečanje vpliva rastlinojedov na pomlajevanje. 

 Neprepoznavanje ključnih elementov kmetijske krajine za malo divjad (omejki, 
mejice, remize, protivetrni pasovi, obvodna vegetacija) in njihovo nevključevanje v 
gozdni prostor, bo pospešilo slabšanje in izginjanje njihovega življenjskega prostora. 

 

Kmetijstvo: 

 Kot ena izmed najprepoznavnejših slabosti preteklega načrtovalskega obdobja so 
udeleženci I delavnice (DLUN) izpostavili nezmožnost vplivanja na kmetijsko 
politiko. Z izginjanjem krajinskih elementov izven gozdnega prostora (omejki, 
mejice, remize, protivetrni pasovi, obvodna vegetacija …) in nadaljevanjem 
pridelave malega števila vrst poljščin na monokulturen način, se slabša in izginja 
življenjsko okolje divjadi (mala divjad, srnjad …). 
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 Vse slabše vzdrževane obore za rejo divjadi in vse pogostejši pobegi predvsem 
damjakov iz obor predstavljajo grožnjo po formiranju skupin živali te vrste v 
naravnem okolju. Ta grožnja je bila izpostavljena na III delavnici (DLUN). 

 

Turizem: 

 Povečevanje nemira v gozdnem prostoru (turizem, vožnje …) se bo odražalo v 
nenehnem plašenju in motnjah pri vsakodnevnem življenjskem ritmu divjadi, ter 
nujnosti po povečanem lovskem naporu, kar pa najverjetneje ne bo zadoščalo za 
realiziranje načrtovanih ukrepov. To so udeleženci I delavnice (DLUN) prepoznali 
kot največjo nevarnost pri upravljanju z divjadjo. 

 

Infrastruktura: 

 Negativni vplivi urbanizacije, nekoordinirano in neprimerno umeščanje različnih rab 
v prostor, bo oteževalo doseganje ciljev pri upravljanju z divjadjo in njenim 
življenjskim prostorom. 

 

Družbeno okolje: 

 Neupoštevanja stroke in prevelik vpliv pogosto osebno motiviranih in nerelevantnih 
deležnikov in nevladnih organizacij ima lahko negativne posledice pri doseganju 
ciljev v populacijah divjadi in njihovim življenjskim okoljem. 

 

Klimatske spremembe: 

 Uresničevanje napovedi in povečevanje ekstremnih dogodkov (veter, žled, sneg, 
suša …) v okviru klimatskih sprememb, lahko poslabša življenjske pogoje ter 
zdravstveno stanje pri večini živalskih vrst in ogrozi njihov obstoj. Hkrati se povečuje 
možnost pojava in širjenja neavtohtonih vrst in novih bolezni. 
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9. METODOLOGIJA IZDELAVE NAČRTA 

Dolgoročni načrt za Pohorsko 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. 
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12. PRILOGE  

Priloga: 1 

NARAVOVARSTVENE SMERNICE ZA POHORSKO 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 NS, 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 

EVID. 
ŠT 

IME STATUS URADNA OBJAVA VARSTVENI REŽIM 

ZO - OBMOČJA 

282 
Gozdni rezervat Črno 
jezero na Pohorju 

NR 

Odlok o razglasitvi 
naravnih 
znamenitosti in 
nepremičnih 
kulturnih ter 
zgodovinskih 
spomenikov na 
območju občine 
Slovenska Bistrica 
(Uradni list RS, 
št.21/92) 

 

Št. 4 za hidrološko, št. 5 za botanično, št. 6 
za zoološko in št. 7 za gozdno naravno 
dediščino. 

Na gozdni naravni dediščini je prepovedano 
postavljanje lovskih objektov. 

Na zoološki naravni dediščini je prepovedano 
loviti, nabirati, preganjati in uničevati živali.*  

* - OPOMBA: vsa površina zavarovanega 
območja se v celoti izvzame iz lovskih 
aktivnosti in lovnih površin. 

284 
Gozdni rezervat 
Gradišče 

NR 

Št. 7 za gozdno naravno dediščino. 

Na gozdni naravni dediščini je prepovedano 
postavljanje lovskih objektov. 

285 
Gozdni rezervat greben 
Rogle  

NR 

Št. 5 za botanično in št. 7 za gozdno naravno 
dediščino. 

Na gozdni naravni dediščini je prepovedano 
postavljanje lovskih objektov. 

 

286 
Gozdni rezervat 
Pohorski bataljon 

NR 

Št. 4 za hidrološko, št. 5 za botanično in št. 6 
za zoološko naravno dediščino. 

Na zoološki naravni dediščini je prepovedano 
loviti, nabirati, preganjati in uničevati živali.*  
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EVID. 
ŠT 

IME STATUS URADNA OBJAVA VARSTVENI REŽIM 

ZO - OBMOČJA 

* - OPOMBA: vsa površina zavarovanega 
območja se v celoti izvzame iz lovskih 
aktivnosti in lovnih površin. 

 

287 
Gozdni rezervat 
Škrabarca 

NR 

Št. 7 za gozdno naravno dediščino.  

Na gozdni naravni dediščini je prepovedano 
postavljanje lovskih objektov. 

288 
Štatenberško borovje, 
gozd in šotno barje, 
gozdni rezervat 

NR 

Št. 7 za gozdno naravno dediščino.  

Na gozdni naravni dediščini je prepovedano 
postavljanje lovskih objektov. 

289 
Pragozdni rezervat 
Šumik 

NR 

Št. 7 za gozdno naravno dediščino. 

Na gozdni naravni dediščini je prepovedano 
postavljanje lovskih objektov. 

292 
Cezlak, locirano 
opredeljeni del 
nahajališča čizlakita 

NS 
Št. 3 za geološko-paleontološko in 
mineraloško-petrografsko naravno dediščino. 

293 
Polskava, nahajališče 
serpentinita 

NS 
Št. 3 za geološko-paleontološko in za 
mineraloško-petrografsko naravno dediščino. 
Št. 5 za botanično naravno dediščino. 

297 
Visole, nahajališče 
serpentinita 

NS 
Št. 3 za geološko-paleontološko in za 
mineraloško-petrografsko naravno dediščino. 
Št. 5 za botanično naravno dediščino. 

302 Polskavski potok NS 
Št. 4 za hidrološko naravno dediščino in št. 1 
za površinsko geomorfološko naravno 
dediščino. 

303 
Potok Bistrica, potok s 
sotesko in slapovi 

NS 
Št. 4 za hidrološko naravno dediščino in št. 1 
za površinsko geomorfološko naravno 
dediščino. 

304 
Potok Oplotnica, zgornji 
tok potoka 

NS 
Št. 4 za hidrološko naravno dediščino in št. 1 
za površinsko geomorfološko naravno 
dediščino. 

312 
Partovec, ribnik in gozd 
okoli ribnika 

NS 

Št. 7 za gozdno naravno dediščino, št. 5 za 
botanično naravno dediščino št. 6 za 
zoološko naravno dediščino. 

Na gozdni naravni dediščini je prepovedano 
postavljanje lovskih objektov. 

Na zoološki naravni dediščini je prepovedano 
loviti, nabirati, preganjati in uničevati živali.*  

* - OPOMBA: vsa površina zavarovanega 
območja se v celoti izvzame iz lovskih 
aktivnosti in lovnih površin. 

313 
Požeg, zadrževalnik 
visokih voda 

NS 
Za Požeg, zadrževalnik visokih voda: - 
Prepovedano je loviti, preganjati in uničevati 
prostoživeče ptice, približevati se 
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EVID. 
ŠT 

IME STATUS URADNA OBJAVA VARSTVENI REŽIM 

ZO - OBMOČJA 

gnezdiščem in prostorom, kjer se živali 
zadržujejo, hranijo in razmnožujejo.* 

 

316 
Bojtina, Stegnetovo 
močvirje, pohorsko barje 

NS Št. 5 za botanično naravno dediščino. 

318 
Bojtina, Prednikovo 
močvirje, pohorsko barje 

NS Št. 5 za botanično naravno dediščino. 

319 
Bojtina, Trtnikovo 
močvirje, pohorsko barje 

NS Št. 5 za botanično naravno dediščino. 

459 
Park okrog nekdanjega 
gradu v Vinarju 

SON Št. 9 za oblikovano naravno dediščino. 

657 
Krajinski park Rački 
ribniki - Požeg 

KP 

Odlok o razglasitvi 
naravnih 
znamenitosti na 
območju občine 
Maribor 
(Medobčinski uradni 
vestnik, št.17/92) 

 

Za KP Rački ribniki – Požeg. 

658 
Krajinski park 
Mariborsko jezero 

KP Za KP Mariborsko jezero. 

668 
Slivniški ribniki - zoološki 
in botanični naravni 
spomenik 

NS 

Št. 5 za botanično, št. 6 za zoološko in št. 4 
za hidrološko naravno dediščino. 

Na zoološki naravni dediščini je prepovedano 
loviti, nabirati, preganjati in uničevati živali.*  

* - OPOMBA: vsa površina zavarovanega 
območja se v celoti izvzame iz lovskih 
aktivnosti in lovnih površin. 

670 
Požeg - vodna 
akumulacija - ornitološki 
naravni spomenik 

NS 

Za Požeg – vodna akumulacija – ornitološki 
naravni spomenik: 

Prepovedano je: 
- loviti, preganjati in uničevati prostoživeče 
ptice, 
- približevati se gnezdiščem in prostorom, 
kjer se živali zadržujejo, hranijo in 
razmnožujejo 
- odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije 
(razen košnja nasipa), 
- povzročati hrup, eksplozije ali vibracije, 
- umetno osvetljevati živali, njihova gnezdišča 
in bivališča* 

 

677 
Pivola - Ribniki - zoološki 
naravni spomenik 

NS 

Št. 6 za zoološko naravno dediščino. 

Na zoološki naravni dediščini je prepovedano 
loviti, nabirati, preganjati in uničevati živali.*  

* - OPOMBA: vsa površina zavarovanega 
območja se v celoti izvzame iz lovskih 
aktivnosti in lovnih površin. 
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EVID. 
ŠT 

IME STATUS URADNA OBJAVA VARSTVENI REŽIM 

ZO - OBMOČJA 

679 
Planica - rastišče 
brstične lilije - botanični 
naravni spomenik 

NS 

Št. 5 za botanično naravno dediščino. 
Dovoljen je tradicionalen način gospodarjenja 
z dvema odkosoma letno. Prvi je lahko v 
juliju, ko lilije odcvetijo. Na površinah, kjer ni 
lilij, je košnja možna že prej.  

680 
Ranče - rastišče tis pri 
Cvirnu - botanični 
naravni spomenik 

NS Št. 5 za botanično naravno dediščino. 

683 
Pekrska gorca - geološki 
naravni spomenik 

NS Št. 3 za geološko naravno dediščino. 

804 
Pohorski dvor - nasad 
eksot 

SON Št. 9 za oblikovano naravno dediščino. 

805 Ipavčevo - nasad eksot SON Št. 9 za oblikovano naravno dediščino. 

806 
Slivnica - grajski park in 
drevored 

SON 
Št. 9 za oblikovano naravno dediščino in št. 
10 za drevorede. 

807 Betnava - park ob dvorcu SON Št. 9 za oblikovano naravno dediščino. 

809 
Razvanje - nasad eksot 
pri Kunovi vili 

SON Št. 9 za oblikovano naravno dediščino. 

1414 Topla KP 

Odredba o 
razglasitvi doline 
Tople na Koroškem 
za naravno 
znamenitost (Uradni 
list SRS, št.32/66) 

Prepovedano je izvajati posege, ki bi lahko 
spremenili osnovni izgled krajine.   
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EVID. 
ŠT 

IME STATUS URADNA OBJAVA VARSTVENI REŽIM 

ZO - TOČKE 

294 

Rimski kamnolom 
marmorja ob Polskavi, 
kamnolom pohorskega 
marmorja 

NS 

Odlok o razglasitvi 
naravnih znamenitosti 
in nepremičnih 
kulturnih ter 
zgodovinskih 
spomenikov na 
območju občine 
Slovenska Bistrica 
(Uradni list RS, 
št.21/92) 

Št. 3 za geološko-paleontološko in 
mineraloško-petrografsko naravno 
dediščino. 

295 
Rimski kamnolom ob 
Bistrici, kamnolom 
pohorskega marmorja 

NS 
Št. 3 za geološko-paleontološko in 
mineraloško-petrografsko naravno 
dediščino. 

296 
Trije hlebi, skalna 
formacija 

NS 
Št. 1 za geomorfološko površinsko naravno 
dediščino. 

299 

Bistriški šum, slap na 
potoku Bistrici, 
geomorfološki površinski 
in hidrološki naravni 
spomenik 

NS 
Št. 1 za površinsko geomorfološko naravno 
dediščino, št. 4 za hidrološko naravno 
dediščino. 

300 

Drugi slap na Bistrici, slap 
na potoku Bistrici, 
geomorfološki površinski 
in hidrološki naravni 
spomenik 

NS 
Št. 1 za površinsko geomorfološko naravno 
dediščino, št. 4 za hidrološko naravno 
dediščino. 

301 

Jurgovo - slap, slap na 
potoku Oplotnici, 
geomorfološki površinski 
in hidrološki naravni 
spomenik 

NS 
Št. 1 za površinsko geomorfološko naravno 
dediščino, št. 4 za hidrološko naravno 
dediščino. 

306 
Rotartov šum, slap na 
Polskavi 

NS 
Št. 1 za površinsko geomorfološko naravno 
dediščino, št. 4 za hidrološko naravno 
dediščino. 
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EVID. 
ŠT 

IME STATUS URADNA OBJAVA VARSTVENI REŽIM 

ZO - TOČKE 

309 Veliki Šumik-slap NS 
Št. 1 za površinsko geomorfološko naravno 
dediščino, št. 4 za hidrološko naravno 
dediščino. 

310 Vernski slap, slap NS 
Št. 1 za površinsko geomorfološko naravno 
dediščino, št. 4 za hidrološko naravno 
dediščino. 

311 
Zgornji slap na Bistrici, 
slap Žleb 

NS 
Št. 1 za površinsko geomorfološko naravno 
dediščino, št. 4 za hidrološko naravno 
dediščino. 

331 
Ošelj, smreka ob potoku 
Bistrica 

NS Št. 8 za dendrološko naravno dediščino. 

333 
Stegnetova smreka v 
Planini na Pohorju 

NS Št. 8 za dendrološko naravno dediščino. 

338 
Blažičev bor v Ošelju na 
Pohorju 

NS Št. 8 za dendrološko naravno dediščino. 

339 
Bočekova macesna v Kotu 
št. 33 

NS Št. 8 za dendrološko naravno dediščino. 

340 
Maroltova jelka ob potoku 
Bistrici pri vasi Urh 

NS Št. 8 za dendrološko naravno dediščino. 

341 Ačkova lipa v Repu št. 7 NS Št. 8 za dendrološko naravno dediščino. 

346 
Lipa nad kmetijo Zgornji 
Bojčnik v Bojtini 

NS Št. 8 za dendrološko naravno dediščino. 

349 
Lipa pri cerkvi sv. Janeza 
Krstnika v Čadramu 

NS Št. 8 za dendrološko naravno dediščino. 

354 
Grobnikova lipa v Bojtini 
št. 36 

NS Št. 8 za dendrološko naravno dediščino. 
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EVID. 
ŠT 

IME STATUS URADNA OBJAVA VARSTVENI REŽIM 

ZO - TOČKE 

368 
Levičnikova lipa v 
Smrečnem št. 20 

NS Št. 8 za dendrološko naravno dediščino. 

391 
Lipa pri cerkvi sv. Marije v 
Prihovi 

NS Št. 8 za dendrološko naravno dediščino. 

422 
Trije stari dobi pri 
Čadramu 

NS Št. 8 za dendrološko naravno dediščino. 

425 
Ložakov dob v Partovcu 
pri Markečici 

NS Št. 8 za dendrološko naravno dediščino. 

436 Pravi kostanj v Repu NS Št. 8 za dendrološko naravno dediščino. 

441 Hruška v Urhu NS Št. 8 za dendrološko naravno dediščino. 

443 
Bukev pod Stranskim 
vrhom v Kotu 

NS Št. 8 za dendrološko naravno dediščino. 

452 
Maroltov javor v Urhu št. 
10 

NS Št. 8 za dendrološko naravno dediščino. 

665 
Planica - Eberlov izvir - 
hidrološki naravni 
spomenik 

NS 

Odlok o razglasitvi 
naravnih znamenitosti 
na območju občine 
Maribor (Medobčinski 
uradni vestnik, 
št.17/92) 

Št. 4 za hidrološko naravno dediščino. 

666 

Framski slap (slap Skalce) 
- hidrološki in 
geomorfološki naravni 
spomenik 

NS 
Št. 1 za površinsko geomorfološko, št. 4 za 
hidrološko in št. 5 za botanično naravno 
dediščino. 

684 

Beli kamen - geološki 
naravni spomenik* 

(* - Opomba: kot 
zavarovano območje 
Belega kamna je vrisano 
območje nekdanjega kopa 

NS Št. 3 za geološko naravno dediščino. 
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EVID. 
ŠT 

IME STATUS URADNA OBJAVA VARSTVENI REŽIM 

ZO - TOČKE 

kremena; danes ga 
pojmujemo kot kremenov 
balvan,nižje na pobočju, ki 
ima tudi status NV 7340) 

686 
Vešnerjeva jama - 
geomorfološki naravni 
spomenik 

NS 
Št. 2 za geomorfološko podzemeljsko 
naravno dediščino.  

690 
Novakova lipa - 
dendrološki naravni 
spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

698 
Krjancova lipa - 
dendrološki naravni 
spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

703 
Bergaverjeva lipa - 
dendrološki naravni 
spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

706 
Cestnikova lipa - 
dendrološki naravni 
spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

708 
Frtnatova lipa - 
dendrološki naravni 
spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

713 
Černčecova lipa - 
dendrološki naravni 
spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

717 
Planica - Cestnikova 
bukev - dendrološki 
naravni spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 
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EVID. 
ŠT 

IME STATUS URADNA OBJAVA VARSTVENI REŽIM 

ZO - TOČKE 

719 
Hočko Pohorje - bukev - 
dendrološki naravni 
spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

720 
Bolfenk - bukev - 
dendrološki naravni 
spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

721 
Slivniško Pohorje - bukev - 
dendrološki naravni 
spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

722 
Slivniško Pohorje - bukev - 
dendrološki naravni 
spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

744 
Domadenikov domači 
kostanj - dendrološki 
naravni spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

747 
Hojnikov pravi kostanj - 
dendrološki naravni 
spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

756 
Planica - Smreka - 
dendrološki naravni 
spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

759 
Potnikova smreka - 
dendrološki naravni 
spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

760 Trbisova jelka NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

762 Posamezna drevesa na 
parkovni površini okrog 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 
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EVID. 
ŠT 

IME STATUS URADNA OBJAVA VARSTVENI REŽIM 

ZO - TOČKE 

Kadetnice - dendrološki 
naravni spomenik 

768 
Anžev križ - Mokovica - 
dendrološki naravni 
spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

774 
Spodnji Slemen - Pušnikov 
pravi kostanj - dendrološki 
naravni spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

775 
Šober - Korošcev pravi 
kostanj - dendrološki 
naravni spomenik 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

1435 
V Št. Janžu nad Dravčami 
pri cerkvi dve pokrajinsko 
lepi lipi 

NS 

Odlok o zaščiti 
prirodnih znamenitosti 
na območju občine 
Radlje ob Dravi 
(Uradni vestnik OLO 
Maribor, št. 10/63) 

Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

1436 

Pri Ivanu Jezniku, Št. Janž 
št. 17 (Dravčbaher) na 
koncu sadonosnika črni 
bor s premerom debla 110 
cm, ter z obsegom 340 cm 

 

NS Št. 8 za drevesno naravno dediščino. 

1782 Rudnik Topla NS 

Odlok o razglasitvi 
dela rudnika svinca in 
cinka Mežica za 
naravni in kulturno-
tehnični spomenik 
(Medobčinski uradni 
vestnik, št.1/97) 

Št. 3 za geološko naravno dediščino. 
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2. Naravne vrednote 
 

Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi 
drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del 
naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Zlasti so to geološki pojavi, 
minerali, fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemni kraški pojavi, podzemske 
jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega 
delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, 
rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, 
krajina in oblikovana narava. Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na 
območju Republike Slovenije (4. člen ZON). 

 

Splošne varstvene usmeritve 

 

Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj (40. člen ZON). 

Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih 

možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti (5. člen Uredbe o zvrsteh naravnih 

vrednot). 

Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti: 

- na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti 
izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, 
zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu 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, 
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- za podzemno geomorfološko naravno vrednoto je območje vpliva na naravno vrednoto 
površje nad podzemno jamo ter, če je naravna vrednota vodna podzemna jama, porečje 
voda, ki tečejo v podzemno jamo, 

- za naravne vrednote drugih zvrsti je območje vpliva na naravno vrednoto območje, v 
katerem lahko vplivi posegov in dejavnosti človeka ogrozijo tiste lastnosti, zaradi katerih je 
bil del narave opredeljen za naravno vrednoto: za geomorfološke in geološke naravne 
vrednote je to zlasti njihova stabilnost, za botanične, zoološke, ekosistemske in drevesne 
naravne vrednote je to zlasti kvaliteta habitatov rastlin in živali, 

- naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, razgledišč, počivališč, 
postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno, vendar tako, da se bistveno 
ne spremenijo lastnosti naravne vrednote. Naravno vrednoto ali njen del, ki je posebej 
občutljiv na fizične učinke hoje, ki jih povzročijo obiskovalci, se uredi tako, da se onemogoči 
ogrožanje naravne vrednote. Na naravni vrednoti, katere obiskovanje in ogledovanje se 
prostorsko ne da omejiti ali se pričakuje, da omejitev ne bo učinkovita, se lahko obiskovanje 
in ogledovanje naravne vrednote ali njenega dela fizično onemogoči. 

 

Podrobnejše varstvene usmeritve 

 

Površinske geomorfološke naravne vrednote 

- Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične ali druge 
rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter da je da je njena vidna podoba čim manj 
spremenjena. 

- Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje, zasipavanje) se na 
naravni vrednoti izvaja tako, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave 
opredeljen za naravno vrednoto ter, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. 

- Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, 
se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti. 

- Na naravni vrednoti se lahko izvaja takšne športne in rekreacijske aktivnosti, zaradi katerih 
se bistveno ne spreminjajo fizične lastnosti naravne vrednote (npr. z obsežnim 
odstranjevanjem skal, pritrjevanjem klinov, jeklenih vrvi in podobnim) ter da zaradi 
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. 
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- Odpadkov in drugega materiala se ne odlaga ali skladišči v jami, tekočih odpadkov se ne 
odvaja v jamo in se jih ne izliva v jami. 

- V jamo se ne vnaša organskih snovi (človeška hrana, iztrebki, les in drug organski 
material). 

 

V jamskem vhodu in njegovi neposredni okolici: 

 

- Gradnja objektov se ne izvaja, zemeljsko površje se ne spreminja. 

- Odpadkov se ne odlaga. 

- Vhoda se ne zasipava, v neposredno okolico se ne odlaga in skladišči materiala. 

- Enostavne objekte, ki nimajo vsebinske povezave z naravno vrednoto se namešča v takšni 
oddaljenosti, da se ohranja vidna podoba jamskega vhoda nespremenjena. 

- V vegetacijsko združbo v jamskem vhodu se ne posega s fizičnim uničevanjem, 
spreminjanjem vrstne sestave ipd., razen v primeru, da se s tem omogoči dostop. Obseg 
odstranitve vegetacije sme biti tolikšen, da se ohranijo obstoječe lastnosti mikroklime v 
jamskem vhodu in jami. 

 

Na površju nad znanimi rovi jame, ponornice, ki teko v jamo oziroma skozi njo: 

 

- Izvaja se takšne vrste gradenj, da se ne poškoduje podzemeljske naravne vrednote. 

- Vegetacijsko odejo, vključno z njenim odstranjevanjem, se spreminja le v takšnem obsegu, 
da se ne ali bistveno ne spremenijo kakovostne (kemične) in količinske lastnosti pronicajoče 
vode. 

- Odpadkov se ne odlaga. 

- Nevarnih snovi, kot so nafta in naftni derivati, kemikalije in podobne snovi, se ne pretovarja 
in skladišči. 

- Ne slabša se kvalitete vod, ki tečejo v jamo. 

- Posege in gradnje na vodotokih se izvaja tako, da se ohranja čim bolj naraven vodni režim.  

 

Geološke naravne vrednote 

- Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične ali druge 
rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna podoba čim manj 
spremenjena. 

- Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje, zasipavanje) se na 
naravni vrednoti izvaja tako, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave 
opredeljen za naravno vrednoto ter, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. 

- Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, 
se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti. 



Lovsko upravljavski načrt Vi. Pohorskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec 161 

- Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, da se 
uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno 
vrednoto.  

 

Hidrološke naravne vrednote 

- Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične ali druge 
rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna podoba čim manj 
spremenjena. 

- Ne slabša se kvalitete vode. 

- Na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov. 

- V obrežno vegetacijo se posega s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem, zasajanjem, tako 
da se bistveno ne spremenijo fizikalne lastnosti obrežja. 

- Rekreacijske in športne aktivnosti se izvaja tako, da se naravne vrednote ne poškoduje in 
da se ne spremeni njenih lastnosti. Na jezerih se za rekreacijske namene ne uporablja 
čolnov z motorji z notranjim izgorevanjem. Na jezerih na nadmorski višini nad 900 m se ne 
izvaja rekreacijskih in športnih aktivnosti. 

 

Botanične naravne vrednote 

- Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja na način in v takem obsegu, da se bistveno ne 
spremenijo življenjske razmere na rastišču in da se ohranja rastline, zaradi katerih je del 
narave opredeljen za naravno vrednoto. Na način in v obsegu iz prejšnjega stavka se izvaja 
tudi odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje vodnih razmer (npr. 
osuševanje, dviganje ali spuščanje gladine podtalnice, poplavitev, zamenjava sladke vode 
s slano in obratno), spreminjanje kislosti oziroma alkalnosti tal, odstranjevanje zemlje, ruše 
ali kamninske podlage, zasipavanje, nasipavanje, vključno z odlaganjem odpadnih 
materialov. Pri tem se izkoristijo vse možne tehnične rešitve, da se naravna vrednota čim 
manj poškoduje. 

- Združbo rastišča se spreminja z izkrčenjem gozda oziroma posameznih dreves, s 
pogozditvijo, oranjem in podobno, le toliko, da se bistveno ne spremenijo življenjske 
razmere na rastišču. 

- Rastlin se ne nabira, izkoreninja, lomi ali drugače poškoduje ali uničuje, razen za 
znanstveno-raziskovalno delo v obsegu, ki ne vpliva negativno na stanje populacije in na 
rastišče. 

- Rastlin se ne požiga. 

- Sestave biocenoze se ne spreminja z vnašanjem rastlin tujerodnih in rastišču neustreznih 
vrst. 

- Na naravni vrednoti se ne uporablja kemičnih sredstev za uničevanje živali in rastlin. 
Preprečuje se naravno sukcesivno zaraščanje rastišč, če je to strokovno utemeljeno. 

- Na naravni vrednoti, kjer se rastišče vzdržuje s tradicionalno kmetijsko rabo, se upošteva 
zlasti naslednje usmeritve: način in količina gnojenja se ne spreminjata glede na 
tradicionalen način gnojenja, na rastišča se ne vnaša mineralnih gnojil, pri času košnje se 
upošteva življenjski cikel rastlin, po možnosti se kosi po semenitvi, intenzivnosti paše se ne 
povečuje nad tradicionalno. 



Lovsko upravljavski načrt Vi. Pohorskega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec 162 

- 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. 
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- Ne slabša se kvalitete površinske in podzemne vode, tako da se ne slabšajo življenjske 
razmere za rastline in živali. 

- Sestave biocenoze se ne spreminja z naseljevanjem živali in rastlin tujerodnih in rastišču 
neustreznih vrst. 

- Na naravno vrednoto se ne vnaša gensko spremenjenih organizmov. 

- Rekreacijska in športna aktivnost, ki negativno vplivata na rastline in živali, se ne izvajata, 
preusmerjata se na doživljanje in spoznavanje narave. 

 

Drevesne naravne vrednote 

- Vej, listov, debel, drevesne skorje in korenin se ne lomi, seka, obsekava ali drugače 
poškoduje, razen če gre za sanacijske ukrepe na drevesu. 

- Življenjske razmere na rastišču se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, 
razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz površine nad koreninami, s hojo, 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. 

 

Oblikovane naravne vrednote 

- Rastlin, ki so bistveni sestavni del oblikovane naravne vrednote, se ne trga, lomi, seka, 
obsekava ali drugače poškoduje, razen če gre za dela z rastlinami v skladu z namenom 
njihovega oblikovanja, izvajanja ukrepov varstva vrtno-arhitekturne dediščine na podlagi 
predpisov s področja varstva kulturne dediščine, upoštevaje zgodovinske zasnove, ali za 
sanacijske ukrepe na drevesih.  

 

Konkretne varstvene usmeritve 

 

V naravovarstvenih smernicah so obravnavane tiste naravne vrednote, za katere 
ocenjujemo, da bi upravljanje z divjadjo lahko vplivalo na njih. 
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Preglednica 2: Pregled naravnih vrednot in pripadajočih konkretnih varstvenih usmeritev 

KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE IDENT. ŠT. IME ZVRST 

 Na drevesa naj se ne postavlja lovskih 
prež oz. drugih lovskih objektov. Lovski 
objekti naj bodo od zunanjega tlorisa 
drevesnih krošenj oddaljeni vsaj 5 m. 

vse drevesne naravne vrednote DREV 

vse oblikovane naravne 
vrednote 

ONV 

 Lovske preže oz. druge lovske objekte naj 
se umešča izven rastišča tis. Lovski 
objekti naj bodo od rastišča oddaljeni vsaj 
5 m. 

vse ekosistemske in drevesne 
naravne vrednote: 

1285 Log pri Bistrici - rastišče tis 

1291 Činžat - rastišče tis 

1287 Brezni vrh – rastišče tis 

7369 Morijeva luža (popravek iz 
HIDR v EKOS) 

EKOS, DREV 

6572 Šent Janž pri Radljah - 
rastišče tis 

EKOS 

 Na geološke naravne vrednote in 
posamezne hidrološke naravne vrednote 
naj se ne postavlja lovskih objektov (npr. 
lovskih prež, krmišč, solnic, itd.). 

 Biomeliorativnih in biotehničnih ukrepov 
naj se na geoloških naravnih vrednotah 
ne izvaja. 

vse geološke naravne vrednote GEOL 

točkovne geološke in hidrološke 
naravne vrednote: 

7164 Komavarjeva slatina 

3833 Rimski vrelec 

7325 Polančeva slatina 

GEOL, HIDR 

 Na točkovne geomorfološke naravne 
vrednote in hidrološke naravne vrednote 
naj se ne postavlja lovskih objektov (npr. 
lovskih prež, krmišč, solnic, itd.). 

vse točkovne geomorfološke 
naravne vrednote 

GEOMORF 

511 Bistriški Šum 

512 Padenski Šum 

706 Božičev slap 

6129 Jurgovo - slap 

6134 Vernski slap 

6585 Suhi potok - slap 

6708 Sedelnikov slap 

7201 Dolina smrti - slap 

7202 Trpotčev slap 

HIDR, 
GEOMORF in 

GEOMORF, 
HIDR 

509 Veliki Šumik 
BOT, 
GEOMORF, 
HIDR, GEOL 

510 Mali Šumik 

GEOMORF, 
HIDR, GEOL 

 

3851 Votla peč 

7312 Štenge - terciarni vršaj z 
megabloki apnenca 

GEOMORF, 
GEOL in GEOL 
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KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE IDENT. ŠT. IME ZVRST 

7363 Junčkove peči 

7364 Bogatčeve peči 

7198 Ladinekov zob 

7362 Lapanove peči 

BOT, 
GEOMORF 

točkovne hidrološke naravne 
vrednote: 

508 Framski slap 

708 Cestnikov slap 

6587 Polnarjev potok - slap 

7350 Železna voda 

7472 Lamprehtov potok - slap 

80255 Boharina - slap 

HIDR 

– Na ploskovne geomorfološke naravne 
vrednote naj se ne postavlja lovskih 
objektov (npr. lovskih prež, krmišč, solnic, 
itd.). 

ploskovne geomorfološke 
naravne vrednote: 

6578 Vranja peč 

6579 Hubarova peč 

6580 Tavžičeva peč 

7199 Navrške peči 

7256 Volinjak - naravno okno in 
kraški pojavi 

GEOMORF 

– Na botanične naravne vrednote naj se ne 
postavlja lovskih objektov (npr. lovskih 
prež, krmišč, solnic, itd.). 

– Biomeliorativnih in biotehničnih ukrepov 
naj se na botaničnih naravnih vrednotah 
ne izvaja. 

botanične naravne vrednote: 

3821OP Plat - rastišče 
lovorolistnega volčina 

6142 Visole - rastišče serpentinske 
flore 

7210 Vesevkove peči - rastišče 
kuštravega jegliča 

7212 Topla - rastišče peščenega 
netreskovca 

80049 Plat - nahajališče ogroženih 
kukavičevk 

80052 Dravograd - visoko 
steblikovje pri domačiji Dular 

BOT 
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KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE IDENT. ŠT. IME ZVRST 

botanične naravne vrednote v 
kombinaciji z drugimi zvrstmi: 

6974 Komen - rastišče andezitne 
flore 

7211 Cvelbarjeve peči - rastišče 
redkih rstlinskih vrst 

4395 Frajhajm - nahajališče 
serpentinita in rastišče 
serpentinske flore 

4398 Mučka Bistrica - nahajališče 
mineralov in rastišče redke flore 

7357 Markežev kamnolom - 
nahajališče kamnin in serpentinske 
flore 

55 Falska peč 

3789 Kozja peč nad dolino Bistre 

6581 Zapečka peč 

7254 Najbržev plaz 

7503 Reber - skalno pobočje 

6271 Petrov vrh – gozd 

6565 Brezno – gozd 

6567 Požarnik - gozd 

BOT in/ali 
EKOS in/ali 
ZOOL in/ali 
GEOMORF 
in/ali GEOL 

– Ohranja naj se vodne in močvirne biotope, 
kot so mlake, luže, izvire ter drugi vodni 
viri. 

– Vodnih virov naj se ne onesnažuje. 
– Na naravne vrednote oz. na razdalji vsaj 

50 m od vodnih virov naj se ne postavlja 
lovskih objektov (npr. lovskih prež, krmišč, 
solnic, itd.). Morebitne obstoječe solnice in 
krmišča naj se z naravnih vrednot 
postopoma odstrani oz. prestavi na 
ustrezno razdaljo od vodnega vira. 

– Biotehničnih ukrepov naj se na naravnih 
vrednotah oz. na razdalji vsaj 50 m od 
vodnih virov ne izvaja. 

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

– Vzdrževanje vodnih virov naj se izvaja 
izven obdobja razmnoževanja dvoživk oz. 
drugih živali. Najprimernejši čas za 

točkovne zoološke naravne 
vrednote v navezavi z drugimi 
zvrstmi: 

7510 Žigartov vrh - mlaka 3 

6573 Hudi kot - mlaki 

ZOOL in/ali 
BOT in/ali 
HIDR in/ali 
EKOS 
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KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE IDENT. ŠT. IME ZVRST 

izvajanje posegov je pozno jeseni oz. 
pozimi. Če je vodni vir suh, se ga lahko 
obnavlja tudi poleti. 

– Pri vzdrževanju se v čim večji meri 
uporablja naravne materiale.  

– Ohranja naj se pas obrežne vegetacije. V 
času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. 
avgustom, je prepovedano sekati zarast 
ob vodnih bregovih. 

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

– Na naravnih vrednotah naj se ne 
uporablja kemičnih sredstev za 
uničevanje živali in rastlin. 

 

ploskovne zoološke in botanične 
naravne vrednote v navezavi z 
drugimi zvrstmi: 

7509 Žigartov vrh - mlaka 2 

6277 Žigartov vrh - mlaka 1 

7294 Kot - povirno barje 

7127 Kordeževo močvirje 

7481 Framski potok - povirje 

7258 Šumec 

7213 Bistra - barje 

7214 Bistra - povirje 

7169 Jamniški potok - povirje 

6959 Movžanka - povirje 

6796 Mislinja - mrtvica 

BOT in/ali 
ZOOL in/ali 
HIDR in/ali 
EKOS 

 Površinske in podzemne vode naj se ne 
onesnažuje.  

 Ohranja naj se vodne in močvirne biotope, 
kot so mlake, luže, izvire ter drugi vodni 
viri. 

 Čiščenje brežin naj se ne opravlja v 
razmnoževalnem času živali, temveč 
jeseni; opravlja se na načine, ki najmanj 
poškodujejo življenjske prostore. 

 Ohranjajo naj se obvodni pasovi 
vegetacije. 

 Na območje barjanskih površin ali v 
njihovo neposredno bližino (manj kot 50 
metrov od barij) naj se ne postavlja novih 
solnic, krmišč in mrhovišč. Obstoječe 
solnice, krmišča in mrhovišča, ki so 
postavljene manj kot 50 metrov od barij, 
naj se postopoma odstranijo. 

naravne vrednote, ki so vezane 
na barjanske površine: 

38 Črni vrh - planje in visoko barje 

1601 Prednikovo močvirje 

1602 Trtnikovo močvirje 

1603 Stegnetovo močvirje 

3773 Zadnji travnik - visoko barje 
in ostanki ledeniške morene 

6831 Vrhe - povirno barje 

6832 Raduše - povirno barje 

6842 Suhadolnica - povirno barje 
pri Plešivčkem mlinu 

6945 Suhadolnica - povirno barje 
pri Krivonogu 

7071 Tiho jezero 

7452 Planinka - prehodno barje 

7453 Javorič - prehodno barje 

7471 Mulejev vrh - barje 

7482 Klopni vrh - barje 1 

7483 Klopni vrh - barje 2 

7484 Klopni vrh - barje 3 

7485 Klopni vrh - barje 4 

7486 Klopni vrh - barje 5 

7487 Klopni vrh - barje 6 

7488 Klopni vrh - barje 7 

BOT in/ali 

HIDR in/ali 

ZOOL in/ali 

EKOS in/ali 

GEOL 
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7489 Klopni vrh - barje 8 

7490 Klopni vrh - barje 9 

7491 Klopni vrh - barje 10 

7492 Klopni vrh - barje 11 

7511 Dedičev vrh - barje 

7512 Osankarica - barje 

7513 Črno jezero - barje 2 

7522 Klopni vrh - barje 12 

7261 Gutovnikovo močvirje 

5997 Turnovka - barje 

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

 Lovskih objektov naj se na območje 
naravne vrednote ne umešča. 

OPOMBA: zgornji usmeritvi veljata na 
območju naravnih vrednot, ki se nahajajo 
znotraj površine gozdnih rezervatov. 

naravne vrednote, ki so vezane 
na gozdne rezervate: 

230 Lovrenško barje 

845 Ribniško jezerje 

6582 Črne mlake 

7514 Črno jezero - barje 3 

847 Črno jezero na Pohorju – barja 

315 Pragozd Šumik 

1123 Rogla - gozdovi na ovršnem 
delu 

6123 Škrabarca – gozd 

6121 Gradišče - gozd 

6122 Trije žeblji – gozd 

6124 Štatenberško borovje 

6272 Plešič - gozd 

6273 Štiblerjev vrh – gozd 

6568 Repiško - gozd 

6569 Tavžič – gozd 

415VOlševa 

1863 Olševa - gorski gozd 

6270 Koctovo – gozd 

6703 Javorič – gozd 

7218V Komen - gorski smrekov 
gozd 

HIDR in/ali 
BOT in/ali 
GEOMORF 
in/ali EKOS 
in/ali GEOL 
in/ali ZOOL 
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 Na naravne vrednote oz. na razdalji vsaj 
50 m od vodotokov naj se ne postavlja  
mrhovišč, krmišč (dovoljeno je zimsko 
krmljenje male divjadi) in solnic. Morebitna 
obstoječe mrhovišča, solnice in krmišča 
naj se z naravnih vrednot postopoma 
odstrani oz. prestavi na ustrezno razdaljo 
od vodotoka. 

 Biotehničnih ukrepov naj se na naravnih 
vrednotah oz. v razdalji vsaj 50 m od 
vodotokov ne izvaja. 

 Vodotokov naj se ne onesnažuje. 

 Ohranja naj se pas obrežne vegetacije. V 
času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. 
avgustom, je prepovedano sekati zarast 
ob vodnih bregovih. 

 Ob vodotokih, v katerih sta prisotna bober 
in vidra, naj se ne izvaja lov s pastmi. 
Prostorski sloj pojavljanja bobra in vidre je 
priložen naravovarstvenim smernicam. 

 

 Za območje naravne vrednote 6459V 
Mariborsko jezero velja še naslednja 
usmeritev: Zaradi  omejitve obsega 
vznemirjanja zavarovanih vrst naj se lov 
na raco mlakarico na območju naravne 
vrednote omeji na največ 2 dni v tednu. 

vse ploskovne hidrološke naravne 
vrednote v kombinaciji z drugimi 
zvrstmi naravnih vrednot: 

184 Meža 

1380 Cesarjev graben - slapišče 

3876 Jazbinski potok 

6443 Framski potok 

6737 Ponikva 

7208 Topla - potok 

7333 Velka - potok 

7368 Ojstriški potok 

7445 Kapusov in Rebernikov 
graben 

7473 Lamprehtov potok - zgornji 
tok 

7570 Šturmov graben 

7571 Bricnikov potok 

7572 Črmenica 

186 Mislinja 

3774V Topla - dolina 

4495V Dravinja 

6459V Mariborsko jezero 

7168 Suha - povirje 

7205 Bistra - potok 

7207 Helenski potok 

3774V Topla - dolina 

7 Bistrica - potok 

194 Mučka Bistrica – soteska 

5729 Arnejcev slap 

6131 Oplotnica - potok 

HIDR in/ali 
ZOOL in/ali 
GEOMORF 
in/ali BOT 
in/ali EKOS 
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 Na naravne vrednote oz. na razdalji vsaj 
50 m od vodotokov naj se ne postavlja 
mrhovišč, krmišč (dovoljeno je zimsko 
krmljenje male divjadi)  in  solnic. 
Morebitna obstoječe mrhovišča, solnice in 
krmišča naj se z naravnih vrednot 
postopoma odstrani oz. prestavi na 
ustrezno razdaljo od vodotoka. 

 Biotehničnih ukrepov naj se na naravnih 
vrednotah oz. v razdalji vsaj 50 m od 
vodotokov ne izvaja. 

 Vodotokov naj se ne onesnažuje. 

 Ohranja naj se pas obrežne vegetacije. V 
času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. 
avgustom, je prepovedano sekati zarast 
ob vodnih bregovih. 

 Ob vodotokih, v katerih sta prisotna bober 
in vidra, naj se ne izvaja lov s pastmi. 
Prostorski sloj pojavljanja bobra in vidre je 
priložen naravovarstvenim smernicam. 

vse ploskovne hidrološke naravne 
vrednote v kombinaciji z drugimi 
zvrstmi naravnih vrednot: 

7145 Juševo močvirje 

7209 Burjakovo močvirje 

7216 Helenski potok - povirje 

6707 Vud 

7098 Božjenica - potok 

6137 Blažičev ribnik 

168V Lobnica – potok 

209 Paka 

4462V Drava - meander pri Fali 

5512 Ljubnica s pritoki 

6107 Bohorinščica s pritoki 

6108 Hudinja s pritoki do Vitanja 

6130 Polskava – potok 

6276 Radoljna 

6275 Jezerc 

7287 Črni potok 

7359 Bistriški vintgar 

7521 Urhov vrh – povirje 

7534 Drava - zaliv s prodiščem 

287V Slivnica – ribniki 

6117V Rački ribniki - kompleks 
nižinskega gozda in ribnikov 

1862 Dravograjsko jezero 

7450 Lovrenc na Pohorju – ribnik 

HIDR in/ali 
ZOOL in/ali 
GEOMORF 
in/ali BOT 
in/ali EKOS 

 S košnjo, pašo in drugimi potrebnimi 
ukrepi se preprečuje zaraščanje travniških 
površin, na ohranjenih travnikih pa se s 
pozno košnjo vzdržuje obstoječe stanje. 

 Košnja naj se izvaja po odcvetu večine 
travniških rastlin. Po izvedeni košnji naj se 
odkošeno seno pospravi s travišč. 

 Gnojenje travišč naj se ne izvaja. 

 Ohranja ter vzdržuje naj se horizontalno in 
vertikalno strukturiran gozdni rob s 
postopnimi prehodi v gozdne površine. 

 Ohranja naj se linijske strukture (mejice) in 
posamezna drevesa na območju naravnih 
vrednot. 

 Ohranja naj se pas obrežne vegetacije. V 
času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. 

naravne vrednote, vezane na 
ohranjanje travišč: 

211V Peca - območje arealne meje 
visokogorske favne in flore 

6471OP Planica - rastišče 
brstične lilije 

6734 Gornji Dolič - mokrotni 
travniki 1 

6833OP Jenina - rastišče sibirske 
perunike 

7105 Mislinjska Dobrava - 
mokrotni travniki z jelševjem 1 

7128 Bistra - močvirni travnik 

BOT in/ali 
ZOOL in/ali 
EKOS in/ali 
HIDR  
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avgustom, je prepovedano sekati zarast 
ob vodnih bregovih. 

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

 Na naravnih vrednotah naj se ne 
uporablja kemičnih sredstev za 
uničevanje živali in rastlin. 

 

 

7144 Dolga Brda - močvirna dolina 

7146 Počevov travnik 

7165 Uršlja gora - rastišče 
ogrožene visokogorske flore 

7166 Podgora - močvirna dolina 

7167 Kotlje - mokrotni travniki 

7215OP Bistra - rastišče 
kochovega svišča 

7259 Podkraj - mokrotni in suhi 
travniki 

7260 Štalekarjev vrh - termofilna 
pobočja 

7262 Mučevo - rastišče ogroženih 
rastlinskih vrst 

7382 Košenjak - rastišče redke 
flore 

7391OP Kozji vrh nad 
Dravogradom - rastišče kochovega 
svišča 

7392OP Goriški vrh - rastišče 
kochovega svišča 

7446 Dovžanka - mokrotni travnik 

7447 Gornji Dolič - mokrotni 
travniki 2 

7502OP Smolnik - nahajališče 
brstične lilije 

7569 Gradišče - mokrotni travnik 3 

7111OP Spodnja Kapla -  rastišče 
Kochovega svišča 

7112OP Ožbalt - rastišče 
Kochovega svišča 

7351 Krapje - sestoj jelševja z 
mokrotnimi travniki in mejicami 

7474 Potočnikov potok – ribnik in 
mokrotni travniki 

7106 Mislinjska Dobrava - 
mokrotni travniki z jelševjem 2 

7449 Rdeči breg 

7475 Lovrenc na Pohorju - ribnika 
in mokrotni travnik 

7567 Gradišče - mokrotni travnik 1 

7568 Gradišče - mokrotni travnik 2 
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 S košnjo, pašo 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. 

 Prioriteta za izvajanje ukrepov so 
zaraščajoča se zemljišča, ki bodo ob 
izdelavi naslednjih gozdnogospodarskih 
načrtov določena kot gozd oziroma drugo 
gozdno zemljišče. 

 Košnja naj se izvaja po odcvetu večine 
travniških rastlin (priporočena prva košnja 
je po 15. 7.). Po izvedeni košnji naj se 
odkošeno seno pospravi s travišč. 

 Gnojenje travišč naj se ne izvaja. 

 Ohranja ter vzdržuje naj se horizontalno in 
vertikalno strukturiran gozdni rob s 
postopnimi prehodi v gozdne površine. 

 Ohranja naj se posamezne strukture 
grmišč (borovnica, brusnica), šope dreves 
in mravljišč znotraj travniških površin. 

 Odstranjevanje zaraščenih površin ni 
dovoljeno med 1.3. in 30. 6.. 

posamezni deli naravnih 
vrednot na območjih vrstno 
bogatih travišč: 

291V Smrekovško pogorje 

336 Kope – planje 

38 Črni vrh - planje in visoko barje  

119V Jezerski vrh – planje  

7451 Planinka – planje  
BOT in/ali 
ZOOL in/ali 
HIDR in/ali 
GEOMORF 
in/ali GEOL 

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

 Lovskih objektov naj se na območje 
naravne vrednote ne umešča. 

OPOMBA: zgornji usmeritvi veljata na 
območju naravnih vrednot, ki se nahajajo 
znotraj površine zavarovanih območij NS 
Partovec, ribnik in gozd okoli ribnika (evid. št. 
312), NS Požeg, zadrževalnik visokih voda 
(evid. št. 313), NS Slivniški ribniki - zoološki in 
botanični naravni spomenik (evid. št. 668), NS 
Požeg - vodna akumulacija - ornitološki 
naravni spomenik (evid. št. 670), NS Pivola - 
Ribniki - zoološki naravni spomenik (evid. št. 
677). 

naravne vrednote, na katerih 
prepoved lova izhaja na podlagi 
režimov za zavarovana 
območja: 

287V Slivnica – ribniki (del NV, ki 
je zajet z ZO 668) 

6117V Rački ribniki - kompleks 
nižinskega gozda in ribnikov (del 
NV, ki je zajet z ZO 313 in ZO 670) 

6476 Požeg - vodna akumulacija 

6436 Pivola - ribniki 

6136 Partovec 

BOT in/ali 
ZOOL in/ali 
HIDR in/ali 
EKOS 

  Lov na raco mlakarico naj se ne 
izvaja na območju naravnih 
vrednot. 

 Na naravne vrednote oz. na razdalji vsaj 
50 m od vodotokov naj se ne postavlja 
lovskih objektov, obstoječe naj se 
odstrani. 

 Biotehničnih ukrepov naj se na naravnih 
vrednotah oz. v razdalji vsaj 50 m od 
vodotokov ne izvaja. 

 Vodotokov naj se ne onesnažuje. 

 Ohranja naj se pas obrežne vegetacije. V 
času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. 

naravne vrednote ob reki Dravi s 
posameznimi otoki in trstišči: 

6570 Zgornja Vižinga - otok in izliv 
Radeljskega potoka 

6706 Ribičje 

7101 Vuhred - trstišče 

7102 Tilkov zaliv 

7103 Vas - plitvina na Dravi 

7104 Vuhred – plitvina 

EKOS in/ali 
BOT in/ali 
GEOL in/ali 
ZOOL 
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avgustom, je prepovedano sekati zarast 
ob vodnih bregovih. 

 Ob vodotokih, v katerih sta prisotna bober 
in vidra, naj se ne izvaja lov s pastmi. 
Prostorski sloj pojavljanja bobra in vidre je 
priložen naravovarstvenim smernicam. 

7554 Mariborsko jezero - trstišča 
pod Viltušum 

7555 Mariborsko jezero - trstišče 
pri Bresternici 

7556 Mariborsko jezero - trstišča 
nad ruškim mostom 

 V jame naj se ne vnaša organskih snovi.  

 V neposredni okolici jamskih vhodov naj 
se ne postavlja krmišč, mrhovišč, solnic, 
lovskih prež in drugih lovskih objektov, 
obstoječe pa naj se postopno odstrani. 

 Biotehničnih ukrepov naj se na naravnih 
vrednotah ne izvaja. 

vse podzemeljske geomorfološke 
naravne vrednote 

GEOMORFP 

 V jame naj se ne vnaša organskih snovi.  

 V neposredni okolici jamskih vhodov in v 
razdalji 50 metrov od vodotokov naj se ne 
postavlja krmišč, mrhovišč, solnic, lovskih 
prež in drugih lovskih objektov, obstoječe 
pa naj se postopno odstrani. 

 Biotehničnih ukrepov naj se v razdalji 50 
metrov od vodotokov in vhodov v jame ne 
izvaja. 

71V Huda luknja - osameli kras 

1838V Radlje ob Dravi - osameli 
kras 

5952 Stranice - osameli kras 

5957 Zreče - osameli kras 

6106V Paški Kozjak 

BOT in/ali 
ZOOL in/ali 
GEOMORF 
in/ali EKOS 
in/ali 
(GEOMORFP) 

V skladu s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot so: 

- z oznako V označene naravne vrednote, katerih površina je večja od 1 km2 ali so linijsko daljše od 1 km (2. člen),  

- z oznako OP označene naravne vrednote, pri katerih so Gauss-Kruegerjeve koordinate zaokrožene na 5 km (4. člen). 

 

3. Ekološko pomembna območja 
 

Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali 
večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti (32. 
člen ZON). 

 

Varstvene usmeritve za ekološko pomembna območja se določajo za območje rabe 
naravnih dobrin ter za izvajanje posegov in dejavnosti, z namenom, da se ohranja ali 
dosega ugodno stanje tistih habitatnih tipov ter rastlinskih in živalskih vrst in njihovih 
habitatov, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno. 

Na ekološko pomembnih območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti prostorske 
ureditve ne načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno stanje 
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 
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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. 

 

Konkretne varstvene usmeritve 

 

Ekološko pomembna območja v pretežni meri prostorsko sovpadajo z območji Natura 2000. 
Posledično naj se smiselno upoštevajo konkretne varstvene usmeritve za upravljanje z 
divjadjo podane pri usmeritvah za vsa območja Natura 2000). 

 

Preglednica 3: Pregled ekološko pomembnih območij in pripadajočih varstvenih usmeritev. 

KODA IME KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE 

48700 Obistove skale 

Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000): POO Obistove 
skale. 

48400 Pikrnica - Selčnica 

Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000): POO Pikrnica – 
Selčnica. 

48300 Dolina smrti 

Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000): POO Žerjav - Dolina 
smrti. 

48800 Votla peč 
Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000): POO Votla peč. 

47300 Ježevec 
Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000): POO Ježevec. 

11500 
Velenjsko - Konjiško 
hribovje 

Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000): POO Huda luknja. 

11300 Kamniško - Savinjske Alpe 

Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000): POV Grintovci, 
POO Smrekovško pogorje, POO Raduha, POO Cvelbar – 
skalovje, POO Peca. 

43700 Uršlja gora - Razbor 

Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000): POV Grintovci, 
POO Razbor. 

44300 Zgornja Drava 

Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000): POO Zgornja Drava 
s pritoki, POV Drava. 

43500 Košenjak 

 Na ovršnem delu (greben Košenjak – Sv.Urban) naj se 
ohranjajo ekstenzivne travne površine, ohranjajo naj se 
gozdne jase.  

 Na območjih divjega petelina med Košenjakom in Kozjim 
vrhom (baze ZGS – omejitve) se smiselno upoštevajo 
usmeritve, podane za koconoge kure v preglednici 4 
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(5.2.1: Konkretne varstvene usmeritve za upravljanje z 
divjadjo). 

 Na območju Kozjega vrha in Velke se smiselno upoštevajo 
usmeritve, ki so podane za posebna varstvena območja 
(območja Natura 2000): POO Zahodni Kozjak. 

41400 Kobansko 

Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000): POO Zahodni 
Kozjak, POO Vzhodni Kozjak, POO Huda luknja pri Radljah, 
POO Divjakova jama, POO Zg. Drava s pritoki. 

45400 Rački ribniki - Požeg 

Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000): POO Rački ribniki – 
Požeg, POV Črete. Ohranjajo naj se mejice in omejki. 

41200 Pohorje 

Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000): POO in POV 
Pohorje, POO Kremžarjev potok, POO Barbarski potok s pritoki, 
POO Velka s pritoki, POO Vitanje-Oplotnica. 

48600 Vrhe pri Slovenj Gradcu 

Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000): POO Vrhe - povirno 
barje. 

45100 Devina 
Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000): POO Devina. 

46100 Razvanje 
 Na območju naj se ohranja mejice. 

44700 Dolga Brda - Strojna 

 Na območjih divjega petelina: Požegov, Stantarjev, 
Mavretov in Šapkov vrh (baze ZGS – omejitve) se 
smiselno upoštevajo usmeritve, podane za koconoge kure 
v preglednici 4 Konkretne varstvene usmeritve za 
upravljanje z divjadjo). 

 Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za 
posebna varstvena območja (območja Natura 2000): POO 
Belški potok. 

93400 Jenina 
Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000): POO Jenina. 

92100 Črni potok 
Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000): POO Črni 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). 
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Splošne varstvene usmeritve 

 

Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri: 

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

- ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične 
strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo; 

- ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov 
habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za 
razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali; 

- ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno 
povezanost, če je le-ta prekinjena. 

 

Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se 
izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline 
in živali ter njihove habitate čim manjši. 

 

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

- živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši 
možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v 
času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih 
razvojnih oblik ter prezimovanja, 

- rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike 
razmnoževanja. 

 

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

 

Konkretne varstvene usmeritve 

 

- Pri izvajanju biomeliorativnih ukrepov naj se pospešuje minoritetne, ogrožene in 
plodonosne drevesne in grmovne vrste. 

- Na območja Natura 2000 naj se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko 
spremenjenih organizmov. 

- Varujejo, vzdržujejo in vzpostavljajo naj se nahajališča, zatočišča ter strukture živalskih in 
rastlinskih vrst (mokrišča, travišča, barja, izviri, jame, brezna, kali, brlogi, gnezda, …). 

- Preko nahajališč, zatočišč ter drugih posebnih habitatov se ne načrtuje biotehniških 
ukrepov ter lovskih objektov. 

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

- Zagotovi naj se naravno usklajena gostota parkljaste divjadi, ki omogoča naravno 
pomlajevanje rastišču primernih vrst. 
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- Na krmnih in pridelovalnih njivah naj se ne uporablja tujerodnih rastlin (npr. topinambur 
ipd.). 

- Solnice za divjad naj se postavlja na način, ki onemogoča vnos soli v mokrišča in druge 
vodne površine. Solnice so lahko postavljene v razdalji 50 metrov in več od roba mokrišča 
in drugih vodnih površin. Obstoječe solnice, ki ne ustrezajo tej razdalji, naj se postopoma 
odstranijo. 

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

 

Preglednica 4: Pregled območij Natura 2000 in evropsko pomembnih vrst in habitatni tipov, 
ki se nahajajo znotraj LUO ter konkretne varstvene usmeritve za upravljanje z divjadjo. 

KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE ZA 
UPRAVLJANJE Z DIVJADJO 

HT/VRSTE KODA IN IME 

 Ob vodotokih naj se ne izvaja lova s 
pastmi. bober (Castor fiber) 

SI3000172 Zgornja 
Drava s pritoki 

 Zagotavlja naj se naravno usklajeno 
gostoto parkljaste divjadi, ki omogoča 
naravno pomlajevanje rastišču primernih 
vrst. 

 Na območja Natura 2000 se ne vnaša 
živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko 
spremenjenih organizmov. Velikost 
obstoječih populacij alohotnih vrst divjadi 
(muflon, damjak, pižmovka, nutrija) naj se 
zmanjšuje oziroma vzdržuje na taki ravni, 
da le te ne vplivajo na ugodno stanje 
kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst. 
Dolgoročno se alohtone vrste divjadi 
odstrani iz narave, prioritetno na območjih, 
kjer je zaznan njihov največji vpliv na 
pomlajevanje gozda in gozdnih habitatnih 
tipov. 

 Lovskih objektov (solnic, krmišč, mrhovišč) 
naj se ne umešča na območje manjšinskih 
gozdnih habitatnih tipov (*), stare objekte 
naj se odstrani. 

 

 Na območja, kjer so prisotni navedeni 
gozdni habitatni tipi, naj se praviloma ne 
umešča novih obor, še posebno za gojenje 
alohtonih vrst divjadi (damjak, muflon). 

 Na območja barjanskih gozdov (91D0*) in 
javorovih gozdov (Tilio-Acerion) v grapah 
in na pobočnih gruščih naj se ne umešča 
novih lovskih objektov, obstoječe lovske 
objekte naj se odstrani. Izjemoma se dovoli 
postavitev lovskih prež, pri čemer se 

(9110) Bukovi gozdovi (Luzulo-
Fagetum) 

SI3000172 Zgornja 
Drava s pritoki 
SI3000270 Pohorje 

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion)) 

SI3000224 Huda luknja 

(91R0) Dinarski gozdovi rdečega 
bora na dolomitni podlagi (Genisto 
januensis-Pinetum) 

SI3000166 Razbor 

SI3000224 Huda luknja 

(9180*) Javorovi gozdovi (Tilio-
Acerion) v grapah in na pobočnih 
gruščih 

SI3000172 Zgornja 
Drava s pritoki 
SI3000270 Pohorje  

SI3000337 Zahodni 
Kozjak 

(9410) Kisloljubni smrekovi gozdovi 
od montanskega do alpinskega 
pasu (Vaccinio-Piceetea) 

SI3000270 Pohorje 

(91D0*) Barjanski gozdovi SI3000270 Pohorje 

(91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in 
jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus 
glutinosa in Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae))  

 

SI3000257 Rački ribniki 
– Požeg 

(91F0) Obrečni hrastovo-jesenovo-
brestovi gozdovi (Quercus robur, 
Ulmus laevis in Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior ali Fraxinus 

SI3000257 Rački ribniki 
– Požeg 
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lokacije lovskih prež dogovori/uskladi z 
ZRSVN. 

 

angustifolia), vzdolž velikih rek 
(Ulmenion minoris) 

 V jame naj se ne vnaša organskih snovi.  

 V neposredni okolici jamskih vhodov naj se 
ne postavlja krmišč, mrhovišč, solnic, 
lovskih prež in drugih lovskih objektov, 
obstoječe pa naj se postopno odstrani. 

 Biotehničnih ukrepov naj se v neposredni 
okolici jamskih vhodov ne izvaja. 

(8310) Jame, ki niso odprte za 
javnost 

SI3000136 Votla peč 

SI3000137 Huda luknja 
pri Radljah 

SI3000224 Huda luknja 

 Na območju habitatnih tipov goličav se ne 
postavlja novih lovskih prež, obstoječe pa 
naj se postopno odstrani. 

(8210) Karbonatna skalnata pobočja 
z vegetacijo skalnih razpok 

SI3000002 Obistove 
skale 

SI3000108 Raduha 

SI3000132 Peca 

(8220) Silikatna skalnata pobočja z 
vegetacijo skalnih razpok 

SI3000001 Cvelbar – 
skalovje 

SI3000038 Smrekovško 
pogorje 

SI3000270 Pohorje 

SI3000337 Zahodni 
Kozjak 

 Izvaja naj se selektivno redčenje 
vegetacije. 

 Ohranja naj se erozijske jarke s 
preprečevanjem zaraščanja površine z 
drevesnimi vrstami. 

 Podrto drevje naj se na potek erozijskih 
jarkov polaga prečno. 

 Ohranjajo naj se mikrohabitati z občasnim 
izsekavanjem grmovja in dreves (1 -10 
arov) 

(8120) Karbonatna melišča od 
montanskega do alpinskega pasu 
(Thlaspietea rotundifolii) 

SI3000132 Peca 

 Izvaja se takšna raba, ki ohranja habitate 
grmišč in travišč, hkrati naj se  travišč ne 
požiga. 

(6130) Travišča z velikim deležem 
težkih kovin z vegetacijo reda 
Violetalia calaminariae 

SI3000030 Žerjav - 
Dolina smrti 

 Čiščenje brežin se ne opravlja v 
razmnoževalnem času živali, temveč 
jeseni oz. pozimi. 

 Ohranjajo naj se obvodni pasovi 
vegetacije. 

 Na območje habitatnega tipa ali v njegovo 
neposredno bližino (manj kot 50 m od 
habitatnega tipa) naj se ne postavlja novih 
solnic, krmišč in mrhovišč, obstoječe pa 
naj se postopno odstrani. 

(3220) Alpske reke in zelnata 
vegetacija vzdolž njihovih bregov 

SI3000270 Pohorje 

 Izvaja naj se takšna raba, ki ohranja 
habitate grmišč in travišč (košnja, 
odstranjevanje zarasti na zaraščenih 
površinah). 

 Prioriteta za izvajanje ukrepov 
odstranjevanja lesne zarasti so zaraščajoča 
se zemljišča, ki bodo ob izdelavi naslednjih 

(4060) Alpske in borealne resave 

SI3000038 Smrekovško 
pogorje 

SI3000132 Peca 

(6150) Alpska in borealna travišča 
na silikatnih tleh 

SI3000132 Peca 
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gozdnogospodarskih načrtov določena kot 
gozd oziroma drugo gozdno zemljišče. 

 Košnja naj se izvaja prvič po odcvetu 
večine travniških rastlin. Košnji naj sledi 
spravilo sena.  

 Na območju se praviloma ne gnoji, če pa 
že, naj se gnoji le s hlevskim gnojem. 

 Travišč naj se ne požiga. 

 Ohranja in vzdržuje naj se najmanj 
obstoječa dolžina linijskih vegetacijskih 
struktur (omejki, žive meje, protivetrni 
pasovi, obvodna vegetacija v kmetijski 
krajini). 

 Ohranja naj se gozdni rob. 

(6430) Nižinske in montanske do 
alpinske hidrofilne robne združbe z 
visokim steblikovjem 

SI3000132 Peca 

SI3000166 Razbor 

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

SI3000166 Razbor 

SI3000224 Huda luknja 

SI3000313 Vzhodni 
Kozjak 

 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. 

 Prioriteta za izvajanje ukrepov so 
zaraščajoča se zemljišča, ki bodo ob 
izdelavi naslednjih gozdnogospodarskih 
načrtov določena kot gozd oziroma drugo 
gozdno zemljišče. 

 Košnja naj se izvaja po odcvetu večine 
travniških rastlin (priporočena prva košnja 
je po 15. 7.). Po izvedeni košnji naj se 
odkošeno seno pospravi s travišč. 

 Gnojenje travišč naj se ne izvaja. 

 Ohranja ter vzdržuje naj se horizontalno in 
vertikalno strukturiran gozdni rob s 
postopnimi prehodi v gozdne površine. 

 Ohranja naj se posamezne strukture grmišč 
(borovnica, brusnica), šope dreves in 
mravljišč znotraj travniških površin. 

 Odstranjevanje zaraščenih površin ni 
dovoljeno med 1.3. in 30. 6.. 

(6230*) Vrstno bogata travišča s 
prevladujočim navadnim volkom 
(Nardus stricta) na silikatnih tleh v 
montanskem pasu (in 
submontanskem pasu v celinskem 
delu Evrope) 

SI3000038 Smrekovško 
pogorje 

SI3000270 Pohorje 

 Površinske in podzemne vode se ne 
onesnažuje.  

 Ohranjajo se obvodni pasovi vegetacije. 

 Na območje habitatnega tipa ali v njegovo 
neposredno bližino (manj kot 50 metrov od 
habitatnega tipa) naj se ne postavlja novih 
lovskih objektov. Obstoječe lovske objekte, 
ki so postavljene manj kot 50 metrov od 
habitatnega tipa, naj se postopoma 
odstrani. 

 Dodatno veljajo usmeritve za ZO evid. št. 
313 in 670 (preglednica 1, prepoved lova). 

(3130) Oligotrofne do mezotrofne 
stoječe vode z amfibijskimi 
združbami razredov Litorelletea 
uniflorae in/ali Isoëto-Nanojuncetea 

SI3000257 Rački ribniki 
– Požeg 

 Površinske in podzemne vode se ne 
onesnažuje.  

 Ohranjajo se obvodni pasovi vegetacije. 

 Na območje habitatnega tipa ali v njegovo 
neposredno bližino (manj kot 50 metrov od 
habitatnega tipa) naj se ne postavlja novih 

(3160) Naravna distrofna jezera in 
ostale stoječe vode 

SI3000270 Pohorje 
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lovskih objektov. Obstoječe lovske objekte, 
ki so postavljene manj kot 50 metrov od 
habitatnega tipa, naj se postopoma 
odstrani. 

 Površinske in podzemne vode naj se ne 
onesnažuje.  

 Čiščenje brežin naj se ne opravlja v 
razmnoževalnem času živali, temveč 
jeseni; opravlja se na načine, ki najmanj 
poškodujejo življenjske prostore. 

 Ohranjajo naj se obvodni pasovi vegetacije. 

 Na območje habitatnega tipa ali v njegovo 
neposredno bližino (manj kot 50 metrov od 
habitatnega tipa) naj se ne postavlja novih 
lovskih objektov. Obstoječe lovske objekte, 
ki so postavljene manj kot 50 metrov od 
habitatnega tipa, naj se postopoma 
odstrani. 

(7110*) Aktivna visoka barja SI3000270 Pohorje 

(7140) Prehodna barja SI3000270 Pohorje 

(7210*) Karbonatna nizka barja z 
navadno reziko (Cladium mariscus) 
in vrstami zveze Caricion 
davallianae 

SI3000166 Razbor 

(7230) Bazična nizka barja 

SI3000166 Razbor 

SI3000281 Vrhe - 
povirno barje 

 Na rastišču Loeselijeve grezovke naj se ne 
postavlja oz. umešča lovskih objektov (npr. 
lovskih prež, krmišč, solnic, itd.). 

Loeselijeva grezovka (Liparis 
loeselii) 

SI3000281 Vrhe - 
povirno barje 

 Ohranja naj se vsa mokrišča in vodne 
površine v gozdu (mlake, luže in kaluže).  

 Solnice naj se postavlja na način, ki 
onemogoča vnos soli v mokrišča in druge 
vodne površine. Solnice so lahko 
postavljene v razdalji 50 metrov ali več od 
roba mokrišča in drugih vodnih površin. 
Obstoječe solnice, ki ne ustrezajo tej 
razdalji, naj se postopoma odstranijo. 

 Biotehničnih ukrepov naj se na razdalji vsaj 
50 m od ključnih mrestišč ne izvaja. Ključna 
mrestišča se določi v dvoletnih načrtih LUO.  

 Vzdrževanje vodnih virov naj se izvaja izven 
obdobja razmnoževanja dvoživk oz. drugih 
živali. Najprimernejši čas za izvajanje 
posegov je pozno jeseni oz. pozimi.  

 Preprečuje naj se zaraščanje negozdnih 
površin, predvsem mokrotnih travnikov. 

hribski urh (Bombina variegata) 

 

SI3000270 Pohorje  

SI3000313 Vzhodni 
Kozjak 

veliki pupek (Triturus carnifex) SI3000270 Pohorje 

 Ohranja naj se vsa mokrišča in vodne 
površine v gozdu (mlake, luže in kaluže).  

 Solnice naj se postavlja na način, ki 
onemogoča vnos soli v mokrišča in druge 
vodne površine. Solnice so lahko 
postavljene v razdalji 50 metrov ali več od 
roba mokrišča in drugih vodnih površin. 
Obstoječe solnice, ki ne ustrezajo tej 
razdalji, naj se postopoma odstranijo. 

 

mali podkovnjak (Rhinolophus 
hipposideros) 

SI3000391 Divjakova 
jama 

širokouhi netopir (Barbastella 
barbastellus) 

SI3000224 Huda luknja 

mali podkovnjak (Rhinolophus 
hipposideros) 

veliki podkovnjak (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

navadni netopir (Myotis myotis) 

dolgokrili netopir (Miniopterus 
schreibersi) 

mali podkovnjak (Rhinolophus 
hipposideros) 

SI3000137 Huda luknja 
pri Radljah 
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širokouhi netopir (Barbastella 
barbastellus) 

dolgokrili netopir (Miniopterus 
schreibersi) 

veliki navadni netopir (Myotis 
bechsteini) 

mali podkovnjak (Rhinolophus 
hipposideros) 

SI3000270 Pohorje 

vejicati netopir (Myotis emarginatus) 

širokouhi netopir (Barbastella 
barbastellus) 

SI3000257 Rački ribniki 
– Požeg 

mali podkovnjak (Rhinolophus 
hipposideros) 

SI3000166 Razbor 

mali podkovnjak (Rhinolophus 
hipposideros) 

SI3000311 Vitanje - 
Oplotnica 

dolgokrili netopir (Miniopterus 
schreibersi) SI3000172 Zgornja 

Drava s pritoki 
navadni netopir (Myotis myotis) 

 Na razdalji vsaj 50 m od vodotokov naj se 
ne postavlja krmišč in solnic. Morebitne 
obstoječe solnice in krmišča naj se 
postopoma odstrani oz. prestavi na 
ustrezno razdaljo od vodotoka. 

 Biotehničnih ukrepov naj se na razdalji vsaj 
50 m od vodotokov ne izvaja. 

 Vodotokov naj se ne onesnažuje. 

 Ohranja naj se pas obrežne vegetacije. V 
času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. 
avgustom, je prepovedano sekati zarast ob 
vodnih bregovih. 

močvirski krešič (Carabus 
variolosus) 

SI3000172 Zgornja 
Drava s pritoki 

navadni koščak (Austropotamobius 
torrentium*) 

SI3000006 Ježevec 

SI3000012 Kremžarjev 
potok 

SI3000070 Pikrnica - 
Selčnica 

SI3000166 Razbor 

SI3000172 Zgornja 
Drava s pritoki 

SI3000176 Bistriški 
jarek 

SI3000182 Velka s 
pritoki 

SI3000216 Barbarski 
potok s pritoki 

SI3000224 Huda luknja 

SI3000270 Pohorje 

SI3000293 Jenina 

SI3000311 Vitanje - 
Oplotnica 

SI3000313 Vzhodni 
Kozjak 

SI3000324 Črni potok 

SI3000377 Devina 
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veliki studenčar (Cordulegaster 
heros) 

SI3000006 Ježevec 

SI3000270 Pohorje 

SI3000313 Vzhodni 
Kozjak 

 Na območjih ožjih rastišč koconogih kur 
naj se ne izvaja biotehniških ukrepov ter 
postavlja krmišč in solnic, obstoječa 
krmišča in solnice pa naj se postopno 
umakne/prestavi. Tovrstna območja se 
uskladi z gozdnogospodarskim načrtom.  

 Krmišč za divjega prašiča naj se v habitatih 
koconogih kur nad 1200 m n.v. ne 
postavlja. Izjemoma se nad 1200 m n.v. 
dovoli postavitev krmišč, pri čemer se 
lokacije krmišč ter časovne omejitve 
krmljenja dogovori/uskladi z ZRSVN. 
Krmišč se v nobenem primeru ne postavlja 
na ožja rastišča. 

 Upravljanje z divjadjo naj se načrtuje tako, 
da se številčnost velike rastlinojede divjadi 
vzdržuje na ravni, ki omogoča ustrezno 
razrast zeliščnega sloja ter sloja jagodičja.  

 V habitatih koconogih kur se teži k 
omejevanju številčnosti plenilcev gnezd ter 
osebkov koconogih kur (divji prašič, 
jazbec, lisica, kuna belica, kuna zlatica). 

 V habitatih koconogih kur naj se s 
preprečevanjem zaraščanja negozdnih 
površin poveča delež gozdnih jas ter 
oblikuje strukturirane (široke) robove na 
prehodih nazaj v gozd. 

 Na območju rastišč koconogih kur naj se 
spoštuje časovno omejitev za izvajanje del 
v gozdu, ki je določena v 
gozdnogospodarskem načrtu (praviloma 
od 1.3. do 30.6.).  

 Na območju prisotnosti gozdnega jereba 
naj se vzdrževanje grmišč izvaja 
malopovršinsko oz. na način, da po izvedbi 
ukrepa ostane na voljo dovolj ustreznega 
grmovnega habitata (vsaj 1/3 prvotne 
površine).  

koconoge kure: 

divji petelin (Tetrao urogallus) 

ruševec (Tetrao tetrix tetrix) 

gozdni jereb (Bonasa bonasia) 

SI5000006 Pohorje 

SI5000024 Grintovci 

 Pri načrtovanju odvzema gamsa, kozoroga 
in alpskega svizca naj se upošteva tudi 
prehranske potrebe planinskega orla.  

planinski orel (Aquila chrysaetos) 
SI5000006 Pohorje 

SI5000024 Grintovci 

 Znotraj gozdov na območju POV Drava in 
POV Črete naj se zaradi ohranjanja miru v 
primernih gnezdilnih habitatih 
kvalifikacijskih vrst ptic, ki so na 
vznemirjanje občutljive, kot so orel 
belorepec, črna štorklja, črni škarnik in 
sršenar, ne umešča lovskih strelišč, izvaja 
strelskih tekmovanj, letnih pristrelitev ali 
preskusov orožja, oziroma izvaja streljanja, 
ki ni neposredno namenjeno lovu. Lovskih 
strelišč oziroma navedenih dejavnosti naj 

vodne vrste ptic – zimovališča: 

POV Drava: beločela gos (Anser 
albifrons),  

liska (Fulica atra), mali žagar 
(Mergellus albellus), mlakarica 
(Anas platyrhynchos),  

pritlikavi kormoran (Phalacrocorax 
pygmaeus),  

SI5000011 Drava  

SI5000027 Črete 
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se ne umešča, oziroma  izvaja tudi na 
območju  kmetijskih ali drugih zemljišč 
znotraj gozdov. 

 Vodni habitati na območju POV Drava v 
obdobju lovne sezona na raco mlakarico 
predstavljajo pomemben habitat večjemu 
številu drugih zavarovanih živalskih vrst, še 
posebej drugih vrst vodnih ptic. Zaradi  
omejitve obsega  vznemirjanja zavarovanih 
vrst naj se lov na raco mlakarico na 
območju POV Drava omeji na največ 2 
dni v tednu. 

 Zadrževalnik Požeg ter kompleks Račkih 
ribnikov predstavljajo najpomembnejše 
habitate kvalifikacijskim vrstam ptic 
območja POV Črete ter so med 
najpomembnejšimi habitati vodnih vrst ptic 
v Republiki Sloveniji. V celotnem obdobju 
lovne sezone na raco mlakarico se na 
območju zadržuje večje število  različnih 
kvalifikacijskih vrst vodnih ptic na preletu 
ali/in prezimovanju. Zaradi velike 
možnosti zamenjave vrst ter preprečitve 
vznemirjanja zavarovanih vrst naj se na 
navedenih vodnih telesih lov na raco 
mlakarico ne izvaja (navezava na režime 
ZO). Lov na raco mlakarico naj se ne 
izvaja tudi v območju vsaj 200 m 
oddaljenosti od zunanjih robov vodnih 
teles.  

rdečegrli slapnik (Gavia stellata), 
rumenonogi galeb (Larus 
cachinnans), siva gos (Anser 
anser), sivi galeb (Larus canus), 
veliki žagar (Mergus merganser), 
zvonec (Bucephala klangula), 
čopasta črnica (Aythia fuligula),  

rečni galeb (Larus ridibundus), sivka 
(Aythia ferina), velika bela čaplja 
(Egretta alba). 

 

POV Črete: čopasta črnica (Aythia 
fuligula),  

rečni galeb (Larus ridibundus), sivka 
(Aythia ferina), velika bela čaplja 
(Egretta alba), belorepec (Heliaetus 
albicilla), konopnica (Anas 
strepera), kostanjevka (Aythya 
nyroca), močvirski martinec (Tringa 
glareola), pepelasti lunj (Circus 
cyaneus), reglja (Anas querquedula) 

ribji orel (Pandion halietus), rjava 
čaplja (Ardea purpurea), rjavi lunj 
(Circus areuginosos), togotnik 
(Philomachus pugnax), veliki škurh 
(Numenius arquata), žerjav (Grus 
grus). 

Opomba: 

* - prednostna vrsta oz. habitatni tip. 

 

5. Varstvene usmeritve in priporočila za ohranjanje biotske raznovrstnosti 
izven območij s statusom 

 

Zavarovane vrste 

 

Na območju lovsko upravljavskega načrta se izven območij z naravovarstvenim statusom 
nahajajo tudi zavarovane prostoživeče vrste, zavarovane z Uredbo o zavarovanih 
prostoživečih živalskih vrstah in Uredbo o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah. 

 

Za varstvo teh vrst naj se poleg zgoraj navedenih usmeritev upoštevajo tudi naslednja 
priporočila:  

 

divji petelin 

(Tetrao urogallus) 
- Na območjih divjega petelina izven naravovarstvenih statusov (Ludranski vrh, 

Podpeca, Breg, Šteharnikov vrh, Steknetov vrh), ki so zajeta v bazi ZGS, se 

smiselno upoštevajo usmeritve, podane za koconoge kure v preglednici 4 

(Konkretne varstvene usmeritve za upravljanje z divjadjo). 
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Priloga 2. Analiza odvzema in telesnih mas vrst divjadi 

Evropska srna 
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Navadni jelen 
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Damjak 
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Gams 
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Muflon
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Divji prašič 
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Evrazijski šakal 

 

Lisica 
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Jazbec 

 

Kuna zlatica 
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Kuna belica 

 

Pižmovka 
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Poljski zajec 

 

Navadni polh 
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Fazan 

 

Raca mlakarica 
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Sraka 

 

Šoja 
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Siva vrana 

 

 

 


