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1. POVZETEK 

Lovsko upravljavski načrt za XV. Ptujsko - Ormoško lovsko upravljavsko območje  za 

obdobje 2021 – 2030 skupaj z gozdnogospodarskim načrtom za Mariborsko 

gozdnogospodarsko območje predstavlja celovit pristop načrtnega upravljanja z gozdnim 

ekosistemom. Vključuje novejše ugotovitve s področja upravljanja populacij divjadi in 

upošteva strategije drugih rab prostora. V načrtu zastavljeni cilji bodo preko dvoletnih 

načrtov za Ptujsko - Ormoško lovsko upravljavsko območje (LUO) uresničevali trajnostno 

upravljanje populacij divjadi. 

LUO se nahaja v jugovzhodnem delu GGO Maribor. V pretežnem delu (93,0 %) leži znotraj 

GGO Maribor, v manjšem delu na jugu pa sega še v GGO Celje. Geografsko se razteza od 

Zgornje sotelskega gričevja z Rogaško Slatino in Rogatcem, preko Haloz in Dravsko ravan 

(Dravsko, Ptujsko, Središko polje), kjer doseže obronke Slovenskih in Dravinjskih goric. 

Po makro regionalni razdelitvi Slovenije se v celoti nahaja v panonskem svetu, kar pogojuje 

osnovne naravne značilnosti in določa življenjske pogoje divjadi. Vse prisotne vrste divjadi, 

razen muflona na pogorju Boča, so avtohtonega izvora. Na pretežno ravninskem predelu 

so ugodni habitati za malo divjad in srnjad. Gozdnati predeli Haloz, Boča, Maclja in Donačke 

gore pa so primeren habitat divjega prašiča, tujerodnega muflona in dveh skupin gamsov. 

V LUO je 30 lovišč v skupni površini 103.990 ha, od tega je 92,4 % lovnih površin. 

Povprečna velikost lovišča v LUO je 3.466 ha oziroma 3.202 ha lovne površine. Z lovišči 

trajnostno gospodarijo lovske družine (LD), ki se v LUO združujejo v območno združenje 

upravljavcev lovišč (OZUL). 

Za LUO je značilno zmerno celinsko podnebje vzhodne Slovenije. Milejše predpanonsko 

podnebje brez hudih zim ugodno vpliva na razvoj populacij vseh prisotnih vrst divjadi.  

Najdaljši in hkrati tudi najbolj vodnat vodotok, ki teče skozi LUO, je reka Drava. Večji 

vodotoki so še Pesnica, Dravinja, Rogatnica in Sotla. Za območje so značilne večje 

zajezitve in akumulacijska jezera, ter poplavna območja. 

Gozdnatost je 35,2 % in je veliko nižja od slovenskega povprečja. Vegetacija je izredno 

pestra. Na območju LUO je evidentiranih več kot 40 drevesnih vrst. Največji delež zavzema 

kisloljubno gradnovo bukovje (39,9 %), sledita predpanonsko gradnovo belogabrovje 

(14,4 %) in nižinsko črnojelševje (11,8 %). Kmetijskih površin je 56 %. 

Veliko primernega prostora za prostoživeče živali je pod pritiskom najrazličnejših aktivnosti, 

ki odločilno vplivajo na prisotnost, razporeditev in življenjske navade posameznih vrst. Gre 

za zelo gosto poseljeno in mestoma močno urbanizirano območje z veliko kmetijskih 

površin na katerih poteka intenzivna pridelava poljščin za potrebe živinoreje in pridelave 

mesa v ravninskem delu, ter vinogradništvo in sadjarstvo v bolj gričevnatem delu. Gozdna 

krajina zajema Boč ter del Haloz z Macljem in Donačko goro. 

V LUO je v območje Natura 2000 vključenih 18 območij. Skupaj z negozdnimi površinami 

znaša delež površin vključenih v območje Natura 2000 40.599 ha, kar predstavlja 42,3 % 

lovnih površin. V LUO se pojavlja še 19 EPO območij, 249 naravnih vrednot in 107 

zavarovanih območij. 

V preteklem desetletju smo bili na območju LUO priča spremembam, ki so pomembno 

vplivale na življenjske razmere za divjad. Zmanjševanje gozdnatosti v pretežno kmetijski 
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krajini na račun intenzivnega kmetovanja in pozidave je vplivalo na najranljivejše vrste - 

mala poljska divjad. 

Negativni vplivi rastlinojede divjadi na pomlajevanje gozdov so zaznani predvsem s strani 

srnjadi in muflona. Niso izraziti razen v primeru vplivanja muflona na pomlajevanje in 

preraščanje plemenitih in drugih trdih listavcev. Obseg evidentiranih škod na kmetijskih 

površinah je majhen. Glavnino škod povzročajo divji prašiči, srnjad in siva vrana. 

V območju se pojavljajo naslednje vrste divjadi: evropska srna (srnjad), navadni jelen 

(jelenjad), damjak, muflon, gams, divji prašič, evrazijski šakal, lisica, jazbec, kuna zlatica, 

kuna belica, pižmovka, poljski zajec, nutrija, navadni polh, rakunasti pes, fazan, poljska 

jerebica, raca mlakarica, sraka, šoja in siva vrana. Večina navedenih vrst je prisotnih na 

celotnem LUO, razen muflona in gamsa. Prisotnost jelenjadi in damjaka v prosti naravi je 

posledica pobegov iz številnih obor v območju.  

Srnjad je temeljna vrsta divjadi v LUO in je prisotna na celotni površini. Njen vpliv je viden 

pri objedanju gozdnega mladja in škodah v kmetijstvu – vinogradi, nezadostno zaščiteni 

intenzivni nasadi. Populacija je stabilna in vitalna, z rahlimi cikličnimi nihanji. Visok je delež 

izgub zaradi prometa, v zadnjih letih se opaža tudi povečan vpliv plenilcev – lisica in šakal. 

Ohranjanje trenutne številčnosti in starostne in spolne strukture sta glavna operativna cilja 

za bodoče. 

Muflon je prisoten znotraj osrednjega območja na pogorju Boča. Njegova številčnost je 

glede vpliva na naravno okolje (gozd) previsoka. Zaradi izraženega negativnega vpliva na 

pomlajevalne procese in procese preraščanja posameznih drevesnih vrst ter vplivanja na 

ugodno stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov znotraj Natura območja, se v bodoče načrtuje 

bistveno zmanjšanje številčnosti vrste. 

Vpliv in prisotnost divjega prašiča je v porastu. Vrsta ima največji vpliv na življenjsko okolje, 

predvsem na kmetijski prostor – škode na poljščinah in travinju. Kljub sproščenemu 

načrtovanju s popolnim odvzemom osebkov izven osrednjega območja, se trend 

naraščanja prisotnosti ni ustavil. Primerno visoko poseganje v populacijo in predvsem 

zadosten odvzem rodnega dela sta glavna operativna cilja v naslednjem desetletju. 

Mala poljska divjad (poljski zajec, fazan, poljska jerebica) je bila v preteklosti simbol LUO. 

Trenutna situacija v populacijah teh vrst in primernosti življenjskega okolja za te vrste je 

takšna, da narekuje konzervativen pristop pri načrtovanju odvzema in aktivno sodelovanje 

pri dogajanjih v prostoru, predvsem v smislu aktivnega iskanja rešitev z vsemi deležniki, 

predvsem s kmetijskim sektorjem. Dela v tem okolju morajo biti vnaprej premišljena, da bo 

učinek maksimalen. Ob izvedbi primernih del, je smiselno tudi dodajanje posameznih vrst 

in redukcija plenilskih vrst. 

Od preostalih vrst divjadi imajo znaten vpliv na okolje lisica in kuna belica, ki ob višji 

številčnosti negativno vplivajo na malo poljsko divjad, talne gnezdilce in povečanje škod na 

ne lovnih površinah. Še bolj pa siva vrana, katere številčnost kljub visokemu odvzemu 

narašča. Vpliv vrste pa je zaznati v obliki škod na kmetijskih površinah, na ne lovnih 

površinah in pojavljanju v vseh zaselkih in večjih mestih. 

Pri problemih upravljanja so zlasti izpostavljeni problemi, ki izhajajo iz stanja življenjskega 

okolja divjadi in pomenijo siromašenje habitatnih razmer za malo poljsko divjad. Pri 

problemih v povezavi s stanjem populacij je izpostavljen problem številčnega in 

prostorskega širjenja divjega prašiča. 
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V načrtu so zastavljeni strateški cilji: trajnostno ohranjanje vitalnih populacij vseh avtohtonih 

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

prostora divjadi in drugih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, zmanjševanje ali 

preprečevanje nastajanja neželenih vplivov v okolju in preprečevanje širjenja invazivnih 

tujerodnih vrst.  

Kot prednostna naloga je postavljeno izboljšanje habitatov za malo poljsko divjad in iskanje 

rešitev glede trenda naraščanja številčnosti populacije divjega prašiča in sive vrane. 

Pomembno v bodoče bo tudi zmanjšati in zakonsko urediti okoljsko neželene človekove 

vplive oz. koriščenje ekosistemskih storitev, ki vedno bolj otežujejo upravljanje z lovišči in 

divjadjo, še zlasti vožnjo z različnimi vozili v naravnem okolju, nepotrebne dejavnosti v 

nočnem času in ostale motnje, ki neposredno ali posredno vplivajo na prostoživeče živali. 
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2. UVOD 

Temeljni namen Lovsko upravljavskega načrta XV. Ptujsko - Ormoškega lovsko 

upravljavskega območja za obdobje 2021 – 2030 je, da se na podlagi analize preteklega 

upravljanja populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja ter presoje stanja določi cilje 

in usmeritve v okviru trajnostnega upravljanja populacij divjadi, ki bodo usklajene z okoljem, 

in primernega življenjskega okolja za prihodnje desetletno obdobje. 

 

Pričujoči načrt je izdelan hkrati z gozdnogospodarskim načrtom Mariborskega 

gozdnogospodarskega območja. 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 XV. Ptujsko - Ormoškega lovsko upravljavskega območja za 

obdobje 2021 – 2030 je izdelan skladno s/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.), 

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

nasl.), 

 Uredbo 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 za Mariborsko gozdnogospodarsko 

območje za obdobje 2021-2030. 

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

 LUO – lovsko upravljavsko območje 

 LD – lovska družina 

 LPN – lovišče s posebnim namenom 

 GGO – gozdnogospodarsko območje 

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

3.1 Lega in upravna ureditev 

Ptujsko-Ormoško lovsko upravljavsko območje (LUO) se nahaja v jugovzhodnem delu GGO 

Maribor. Geografsko se razteza od Zgornjesotelskega gričevja z Rogaško Slatino in 

Rogatcem, preko Haloz in Dravsko ravan (Dravsko, Ptujsko, Središko polje), kjer doseže 

obronke Slovenskih in Dravinjskih goric. Jugovzhodno mejo območja določa državna meja 

med Hrvaško in Slovenijo. Na jugu meji na Savinjsko-Kozjansko LUO, na zahodu na 

Slovensko goriško LUO in na severu na Pomursko LUO. 

Za Ptujsko-Ormoško LUO je značilna izredna krajinska pestrost. Obsega gozdove večjih 

strnjenih kompleksov (Haloze, Boč) ter ostanke gozdov v kmetijski in primestni krajini, kjer 

se gozdovi prepletajo z drugimi, pretežno kmetijskimi rabami tal. Na območju Republike 

Slovenije ima pomembno vlogo na področju upravljanja poljske divjadi, predvsem fazana, 

poljskega zajca in poljske jerebice. Druge pomembnejše lovne vrste, ki so prisotne v LUO, 

so še srnjad, divji prašič, jelenjad, muflon in raca mlakarica. 

LUO leži v pretežnem delu (93,0 %) znotraj GGO Maribor, v manjšem delu na jugu pa sega 

še v GGO Celje. Razteza se na območju 23-ih občin: Cirkulane, Destrnik, Dornava, 

Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Makole, Markovci, Ormož, Podlehnik, 

Poljčane, Ptuj, Rogaška Slatina, Rogatec, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih 

goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale. Upravno ga pokrivajo upravne 

enote Ptuj, Ormož, Slovenska Bistrica in Rogaška Slatina. 

V LUO je 30 lovišč v skupni površini 103.990 ha, od tega je 96.061 ha (92,4 %) lovnih 

površin. Povprečna velikost lovišča v LUO je 3.466 ha oziroma 3.202 ha lovne površine. Z 

lovišči trajnostno gospodarijo lovske družine (LD), ki se v LUO združujejo v območno 

združenje upravljavcev lovišč (OZUL). 
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Slika 1: Lovišča v Ptujsko – Ormoškem LUO in lega v Sloveniji 
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Preglednica 1: Lovišča v XV. LUO 

Šifra 
lovišča 

Ime 
lovišča 

Skupna  
površina 

(ha) 

Lovna  
površina 

(ha) 

Površina 
gozda 
(ha) 

Delež 
gozda 

(%) 

1501 Trnovska vas 2.495 2.372 564 22,6 
1502 Vitomarci 2.223 2.098 612 27,5 
1503 Destrnik 3.509 3.291 1.143 32,6 
1504 Juršinci 2.851 2.687 798 28,0 
1505 Tomaž pri Ormožu 4.060 3.829 1.343 33,1 
1506 Ivanjkovci 2.556 2.368 734 28,7 
1507 Kog - Vinski vrhovi 3.456 3.241 894 25,9 
1508 Središče 3.234 3.060 1.158 35,8 
1509 Ormož 2.963 2.587 712 24,0 
1510 Velika Nedelja 3.281 3.062 842 25,7 
1511 Bresnica -Podgorci 2.140 2.009 615 28,7 
1512 Dornava - Polenšak 2.556 2.383 722 28,2 
1513 Sveta Marjeta niže Ptuja 2.728 2.436 325 11,9 
1514 Zavrč 2.123 2.003 795 37,5 
1515 Cirkulane 3.142 2.924 1.059 33,7 
1516 Markovci 2.641 2.343 310 11,7 
1517 Jože Lacko - Ptuj 5.361 4.475 997 18,6 
1518 Boris Kidrič 5.535 4.790 1.204 21,7 
1519 Ptuj 4.435 3.951 656 14,8 
1520 Leskovec v Halozah 3.801 3.582 1.432 37,7 
1521 Podlehnik 5.320 5.090 2.722 51,2 
1522 Dravinja - Majšperk 5.597 5.284 2.705 48,3 
1523 Cirkovce 3.122 2.951 323 10,4 
1524 Makole 3.676 3.507 1.996 54,3 
1525 Stoperce 2.270 2.200 1.415 62,3 
1526 Žetale 3.803 3.672 2.189 57,5 
1527 Rogatec 4.922 4.639 2.974 60,4 
1528 Rogaška Slatina 4.959 4.373 1.955 39,4 
1529 Poljčane 2.138 2.008 1.426 66,7 
1530 Boč 3.095 2.842 1.388 44,9 

SKUPAJ  103.990 95.961 36.582 35,2 
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3.2 Opis naravnih razmer 

3.2.1 Značilnosti površja 

LUO obsega ravninski svet Ptujskega in Središkega polja, del Dravskega polja, obronke 

Slovenskih in Dravinjskih goric, gričevnati svet Haloz z Macljem in Donačko goro, 

Zgornjesotelsko gričevje ter hribovje Boča. Po makroregionalni razdelitvi Slovenije [1] se 

LUO v celoti nahaja v panonskem svetu. 

Najvišja točka je na Boču (978 m n.v.), najnižja pa pri Ormožu ob reki Dravi (175 m n.v.). 

Večji del območja zaznamuje rečni tip reliefa [2]. V Halozah, Zgornjesotelskem gričevju ter 

na obronkih Slovenskih in Dravinjskih goric se pojavlja destrukcijski rečno-denudacijski 

relief, medtem ko je za ravnice Dravskega, Ptujskega in Središkega polja ter dna širših dolin 

(Dravinjska dolina) značilen akumulacijski rečno-denudacijski relief. Na Boču sta zastopana 

apneniški in dolomitni kraški relief. 

Za Haloze so značilna strma pobočja s številnimi jarki, s povprečnim naklonom 21°, za Boč 

pa strma, ponekod skalovita, prepadna pobočja (naklon 18°). Slovenske in Dravinjske 

gorice ter Zgornjesotelsko gričevje gradijo nizka slemena in griči. Slovenske in Dravinjske 

gorice so manj strme (naklon 10°) kot Zgornjesotelsko gričevje (naklon 18°). Pretežno 

prevladuje gozdnata krajina, z večjimi strnjenimi kompleksi gozdov. Gozdna krajina zajema 

Boč ter del Haloz z Macljem in Donačko goro. Dravska ravan je obsežna ravnina, ki 

predstavlja prehodno območje med panonskim in alpskim svetom, z majhnim naklonom 3°. 

Prevladuje pretežno kmetijska krajina z manjšimi prostorsko razdrobljenimi ostanki gozdov. 

Specifične značilnosti površja botrujejo tudi prisotnosti posameznih vrst divjadi. Tako so na 

pretežno ravninskem predelu ugodni habitati predvsem za malo divjad in srnjad. Gozdnati 

predeli Haloz, Boča, Maclja in Donačke gore pa so primeren habitat divjega prašiča, 

tujerodnega muflona in dveh skupin gamsov. 

3.2.2 Značilnosti podnebja 

Obravnavano območje je značilno zmerno celinsko podnebje vzhodne Slovenije. Za 

podnebni podtip zmerno celinsko podnebje vzhodne Slovenije je referenčna meteorološka 

postaja Letališče Edvarda Rusjana Maribor (246 m n.v.) [3] (slika 2). Za obdobje 1971–

2020 znaša povprečna letna temperatura 10,1 °C. Povprečna aprilska temperatura je enaka 

oktobrski ali je višja od nje. Najtoplejši mesec leta je julij, najhladnejši pa januar. V povprečju 

letno pade 939 mm padavin (800 do 1.000 mm). Največ padavin pade v povprečju junija, 

najmanj pa januarja. Razporeditev padavin je ugodna, saj največ padavin pade v 

vegetacijski dobi. Zmerno sušo je zaznati julija. 

Iz podatkov (slika 2) je razvidno, da se temperatura zraka od leta 1971 konstantno viša, 

medtem ko se količina padavin veča samo v zadnjem desetletju. Tudi trendi za v naprej 

nakazujejo povečanje obeh parametrov. 

V zadnjem desetletju po maksimalni višini snega in številu dni s snežno odejo odstopata leti 

2013 (40 cm, 53 dni) in 2018 (17 cm, 56 dni). Najbolj mile zime so bile v letih 2011, 2019 in 

2020. 

Na številčnost divjadi imajo vpliv mile oz. hude zime. Ker gre za območje z milejšim 

predpanonskim podnebjem, brez hudih zim, številčnost divjadi ni ogrožena, kvečjemu se 

zaradi milih zim povečuje. 
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Podnebne spremembe pogojujejo pogostejše ujme, ki imajo za posledico povečano 

prehransko kapaciteto za rastlinojedo divjad. 

 

 

Slika 2: Spremembe temperature in padavin v obdobju 1971–2020 in napovedi 
sprememb v prihodnjih desetletjih za referenčno meteorološko postajo Letališče 
Edvarda Rusjana Maribor 

 

3.2.3 Hidrološke in hidrogeološke razmere 

Najdaljši in hkrati tudi najbolj vodnat vodotok, ki teče skozi LUO, je reka Drava. Večji 

vodotoki so še Pesnica, Dravinja, Rogatnica in Sotla. 

V LUO je nekaj večjih zajezitev vodotokov oz. akumulacijskih jezer (Ptujsko jezero, 

Ormoško jezero idr.) ter opuščenih glinokopov, ki so se napolnili z vodo. Na nepropustni 

podlagi so nastala mokrišča. Ob sotočju Drave in Dravinje se nahaja 125 ha veliko poplavno 

območje dravske loke, ki predstavlja pomemben habitat številnim živalskim vrstam, zlasti 

pticam. 

Večji del LUO ima rečno-denudacijski relief, za katerega je značilen površinski odtok 

padavinske vode, kar značilno vpliva na nastanek poplavnih in erozijskih območij. Poplavna 

območja so ob vseh večjih vodotokih. Erozijska območja, nastala na manj propustni matični 

podlagi, so na območju Slovenskih goric in Haloz. Izjema v LUO je Boč, ki zaradi 

apnenčaste podlage nima površinskih vodotokov. 

3.2.4 Vegetacijski oris območja in značilnosti rabe tal 

Skupna površina LUO znaša 103.990 ha, od tega je 36.585 ha gozda. Gozdnatost je 35,2 % 

in je veliko nižja od slovenskega povprečja (58,2 %) ter močno niha med posameznimi 
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lovišči. Najnižja je v lovišču Cirkovce (10,4 %), najvišja pa v lovišču Poljčane (66,7 %). 

Površina gozdnega prostora znaša 36.987 ha. 

Z vidika strukture zemljiških kultur na ravni LUO po podatkih Rabe tal [4] (Preglednica 2), 

prevladujejo gozdovi, sledijo njive in vrtovi ter travniške površine. V zadnjem desetletju se 

je zmanjšal delež travniških površin, gozdov ter trajnih nasadov, opazen pa je trend 

povečevanja predvsem drugih kmetijskih ter ostalih nekmetijskih površin, kjer prihaja do 

opuščanja kmetijske rabe (npr. zaraščanje) ali pa do spremembe namembnosti zemljišč ter 

s tem do pozidave prej kmetijskih zemljišč (travniki, njive). Povečal se je tudi delež njiv in 

vrtov, predvsem na račun zmanjšanja travniških površin. 

Velika razpršenost gozdov in njihovo prepletanje s kmetijskimi zemljišči se kaže tudi v 

velikem številu vrst divjadi. Zastopanost posameznih vrst narekuje tip krajine in aktivnosti 

človeka v prostoru. LUO lahko glede prisotnosti posameznih vrst razdelimo na ravninski del 

(Dravska ravan) in gričevnati del (Slovenske in Dravinjske gorice, Zgornjesotelskega 

gričevja, Haloze, Boč). Aktivnosti človeka so, še posebej v ravninskem delu LUO, specifične 

in velikokrat pomenijo spreminjanje življenjskega prostora prostoživečih živalskih vrst, ki v 

večini primerov odločilno vpliva na številčnost, prostorsko razporeditev in na odnos živali 

do življenjskega okolja. Spreminjanje življenjskega okolja ne pomeni zmeraj slabšanje 

pogojev za posamezne vrste, dejstvo pa je, da se življenjski pogoji najbolj slabšajo za vrste, 

ki so najbolj ranljive (gozdne kure, fazan, jerebica, poljski zajec idr.). 

Vegetacija LUO pripada predpanonskemu fitogeografskemu območju [5]. Od 15 različnih 

skupin gozdnih rastiščnih tipov (SGRT) v GGO Maribor, jih je na območju LUO 13, znotraj 

katerih razlikujemo 27 gozdnih rastiščnih tipov (GRT) (Slika 3), njihova raznolikost pa je, 

kljub enotnemu klimatskemu tipu, posledica različnih talnih tipov ter geološke podlage. 

Vegetacija je izredno pestra. Na območju LUO je evidentiranih več kot 40 drevesnih vrst. 

Prevladuje GRT Kisloljubno gradnovo bukovje (39,9 %), sledita Predpanonsko gradnovo 

belogabrovje (14,4 %) ter Nižinsko črnojelševje (11,8 %). Drugi GRT-ji posamezno 

obsegajo manj kot deset odstotkov površine gozdov v LUO. 

V LUO je 7 gozdnih habitatnih tipov (HT) Natura 2000, ki v skupni površini pokrivajo 91,3 % 

gozdov. Po površini izstopa Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi (9110) (40,0 %), 

sledita Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (91L0) (22,8 %) in Obrečna vrbovja, jelševja in 

jesenovja (91E0*) (14,1 %), ki je prepoznan kot prednostni gozdni HT. Vsi drugi HT 

zavzemajo manjši delež površine. V LUO je še prednostni gozdni HT, to je Javorjevi gozdovi 

v grapah in na pobočnih gruščih (9180*) (0,7 %), njegov največji delež predstavljajo gozdovi 

na Boču in delno v Halozah. 

Pestrosti različnih habitatnih tipov v LUO sledi tudi visoka pestrost in zastopanost različnih 

prostoživečih živalskih vrst. Gozdovi po jesenskem spravilu poljščin z večjih kmetijskih 

površin, predstavljajo ključen element tako z vidika kritja kakor tudi z vidika zagotavljanja 

prehranske osnove za rastlinojedo divjad, predvsem srnjad. Gozdni habitatni tipi z bogato 

razvito grmovno in zeliščno plastjo so tako skoraj polovico leta najpomembnejši habitat 

večini vrst divjadi. 
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Preglednica 2: Struktura zemljiških kultur (Vir: Raba tal, MKGP 2010, 2020) 

Skupina dejanske 
rabe 

Šifra dejanske rabe* 

Površina 

ha % 

2010 2020 2010 2020 

Njive in vrtovi 1100 28.415 28.792 27,3 27,7 

Travniki in pašniki 1300 in 1800 19.889 18.266 19,1 17,6 

Trajni nasadi 1200 5.305 5.182 5,1 5,0 

Druge kmetijske površine 1400, 1500 in 1600 2.790 5.902 2,7 5,7 

Gozdovi 2000 38.832 36.585 37,3 35,2 

Pozidano in sorodna 
zemljišča 

3000 7.342 7.727 7,1 7,4 

Vode in mokrišča 4000 in 7000 1.427 1.546 1,4 1,5 

Ostala zemljišča 5000 in 6000 17 18 0,0 0,0 

 
 
 
 

 

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

Večina primernega prostora za prostoživeče živali je pod pritiskom najrazličnejših aktivnosti, 

ki odločilno vplivajo na prisotnost, razporeditev in življenjske navade posameznih vrst. 

Ravninski predeli območja so kot najprimernejši za intenzivno kmetovanje močno podvrženi 

intenzivnemu obdelovanju, kar negativno vpliva predvsem na vrste male poljske divjadi in 

srnjadi. Močno razvejana infrastruktura predstavlja pomemben faktor smrtnosti, katera se z 

goščenjem mreže javnih prometnic še povečuje. Tudi v gričevnatem predelu je prostor 

močno obremenjen z nemirom in številnimi aktivnostmi, ki so prisotne predvsem v obliki 

turistično-rekreativnih, kmetijskih, gozdarskih dejavnosti idr. Vse aktivnosti skozi celo leto 

povzročajo nemir, ki se odraža predvsem pri rastlinojedih vrstah kot povečana poraba 

energije in posledično povečan vpliv na gozdno in drugo vegetacijo. V zadnjih letih velik 

problem predstavljajo najrazličnejše oblike preživljanja prostega časa v naravi, zlasti 

nedovoljene vožnje v naravnem okolju. V ravninskem delu LUO, to je predvsem na 

Dravskem in Ptujskem polju, posegi v gozd in gozdni prostor spreminjajo bivanjsko okolje 

prostoživečim živalskim vrstam. S krčenjem gozdov in gozdnega roba se njihov habitat krči, 

pogosto tudi do te mere, da že ogroža določeno živalsko vrsto (poljski zajec). Na primerno 

življenjsko okolje negativno vplivata zlasti nepravilno strukturiran gozdni rob in 

fragmentacija gozdov zaradi krčitev v kmetijske namene. 

3.4 Ekološka povezljivost območja 

Na ravni države LUO ne predstavlja pomembnega območja glede povezljivosti pomembnih 
habitatov. Na ravni območja prepreko predstavljata avtocesta A4 Maribor – Ptuj - Gruškovje 
in železnica Pragersko – Ptuj – Ormož - Središče. Poleg tega pa tudi umetni rečni kanali 
elektrarne Zlatoličje med Zlatoličjem in Ptujem in elektrarne Formin med Markovci in 
Ormožem. 
Gre bolj za prepreke, ki mestoma ločujejo gozdne komplekse. Predvsem v preteklem 
desetletju dokončana avtocesta med Draženci in mejnim prehodom Gruškovje pomeni novo 
prepreko za prehajanje divjih prašičev, ki so pred to izgradnjo redno prehajali dolino med 
Ptujem in Gruškovjem v lovišču Podlehnik. Na ostale vrste z manjšimi območji aktivnosti 
navedene prepreke vplivajo v manjši meri. 
Dosti bolj je problematična notranja malo površinska povezljivost območja; predvsem v 
smislu zagotavljanja ekološke povezljivosti v pretežno kmetijski in urbani krajini. Področja z 
neustrezno strukturiranim bivalnim okoljem so predvsem na področju ravninskih predelov 
Dravskega in Ptujskega polja, Središkega polja in Pesniške doline. Velike kmetijske 
površine, številna majhna naselja in gosta infrastruktura, ki povezuje naselja med seboj, 
otežujejo povezljivost med večjimi kompleksi ravninskih gozdov in nemoteno prehajanje 
divjadi med njimi. V dosti primerih so večji kompleksi gozdov v kmetijski krajini presekani z 
različnimi linijskimi objekti – avtocesta, železnica, lokalne ceste itd. Prav tako se je v 
preteklosti močno skrčilo število manjših gozdnih otokov, mejic in živic, vse z namenom 
intenziviranja kmetijstva. Nastale so večje površine brez primernega okolja za kritje in 
povezovanje. 
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3.5 Natura 2000 in zavarovana območja 

V LUO je v območje Natura 2000 vključenih 18.073 ha oz. 50,2 % vseh gozdov. Skupaj z 

negozdnimi površinami (22.526 ha) znaša delež površin vključenih v območje Natura 2000 

40.599 ha, kar predstavlja 42,3 % lovnih površin. 

 

Preglednica 3: Natura 2000 in zavarovana območja in naravne vrednote 

 Ploskovni objekti 
(ha) 

Točkovni objekti 
(število) 

Natura 2000 40.599  
Zavarovana območja 6.931 76 
Naravne vrednote 7.230 114 

 

Kompleksi območij Natura 2000, ki so ključni za ohranjanje biotske raznovrstnosti in z vidika 

načrtnega upravljanja z divjadjo določajo konkretne varstvene usmeritve so Drava, Boč-

Haloze-Donačka gora, Črete, Ličenca pri Poljčanah, Haloze-vinorodne, Dravinja s pritoki. 

V vsakem območju so posebnosti, ki so pri zagotavljanju ugodnega stanja habitatnih tipov 

in habitatnih vrst upoštevane v smislu vgrajenih usmeritev in omejitev tudi pri načrtovanju 

upravljanja z divjadjo zapisanih v Naravovarstvenih smernicah. Dolgoročni načrti v celoti 

povzemajo usmeritve in pomenijo takšno izvajanje ukrepov in lova, ki pomeni ohranjanje in 

krepitev ugodnega stanja. Generalne usmeritve za območja Natura 2000 v LUO so 

upoštevane v celoti. Konkretne usmeritve, ki marsikje pomenijo omejevanje legalnih 

aktivnosti na področju lovstva, pa so upoštevane v največji možni meri in po skupnem 

dogovoru s pripravljavcem naravovarstvenih smernic. V veliki večini primerov znotraj LUO 

gre za usmeritve zaradi varstva vodnih in obvodnih ptic na območjih, ki predstavljajo 

najpomembnejše habitate kvalifikacijskim vrstam ptic, ter so med najpomembnejšimi 

habitati vodnih vrst ptic v Republiki Sloveniji. V primeru vpliva tujerodnih vrst divjadi na 

ugodno stanje habitatnih tipov gozdov, je treba omeniti negativen vpliv muflona preko 

objedanja gozdnega mladja na območju habitatnega tipa javorovih gozdov v grapah in na 

pobočnih gruščih na pogorju Boča. 

Konkretne varstvene usmeritve za upravljanje z divjadjo po posameznih območjih Natura 
2000 so v prilogah načrta – Naravovarstvene smernice [6]. 
 

Zavarovana območja (ZO) so ožja ali širša območja narave, za katere je vlada ali pristojni 

organ ene ali več lokalnih skupnosti sprejel akt o zavarovanju. Ožja zavarovana območja 

so naravni spomenik, naravni rezervat in strogi naravni rezervat. Širša zavarovana območja 

so narodni, regijski in krajinski park.  

Zavarovana območja (ZO) se kot ploskovni objekti nahajajo na 6.931 ha površine oz. na 

18,7 % gozdnega prostora. Opredeljenih je še 76 točkovnih objektov. Objektov ZO, ki so v 

gozdnem prostoru, ter na katere bi upravljanje z divjadjo lahko imelo vpliv, je 92. Med ZO, 

ki pokrivajo večja zaokrožena območja, spadajo krajinski parki, ki jih je 8. Med njimi največji 

Krajinski park Boč-Donačka gora in krajinski park Boč - Plešivec. Park leži v Bočkem 

pogorju in obsega širše območje Boča s Plešivcem. To je geološko in geografsko 

najvzhodnejši del Karavank. Za krajinski park ga je leta 1992 razglasila takratna občina 

Šmarje pri Jelšah in danes obsega 2.151 ha.  
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Pomembnejši krajinski parki znotraj LUO so Štatenberg, Šturmovci, Jeruzalemsko-

Ormoške gorice in Središče ob Dravi. Krajinski park Štatenberg obsega grajski grič z 

gradom in okolico na območju sotočja Dravinje in Ložnice ter bližnje ribnike. Krajinski park 

Šturmovci leži južno ob Ptujskem Jezeru. To je ostanek obrečne pokrajine, obsega okoli 

125 ha travnih in gozdnih površin in je pribežališče živali in rastlin, od katerih so mnoge na 

rdečem seznamu redkih in ogroženih vrst. Najmlajši med krajinskimi parki je leta 2019 

ustanovljen park Središče ob Dravi. Na skrajno severovzhodnem delu LUO se nahaja še 

krajinski park Jeruzalemsko-Ormoške gorice. 

 

Med ZO, ki pokrivajo manjše površine, pa spadajo naravni spomeniki (67), spomeniki 

oblikovane narave (6) in naravni rezervati (8). Med naravnimi rezervati izpostavimo gozdne 

rezervate Boč, soteska Kolarnica, delno pragozdni rezervat Boč-Plešivec, pragozdni 

rezervat na Donački gori in Reseniku, Koračica. Med vodnimi objekti pa naravni rezervat 

ribnik Podvinci, Ormoško jezero in Ormoške lagune. 

Varstveni režimi, ki veljajo za posamezna ZO so podani na podlagi Odlokov o njihovi 

razglasitvi in prepovedujejo oziroma omejujejo aktivnosti, ki bi spreminjale vsebine ZO. 

Določeni režimi pomenijo tudi omejitve pri upravljanju z divjadjo in se jih upošteva kot to 

predvidevajo Naravovarstvene smernice [6]. 
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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 

Glavne spremembe v življenjskem okolju divjadi v glavnem izvirajo iz človekovih aktivnosti 

in dejavnosti znotraj LUO. Le te so odločilno vplivale tako na razpored in številčnost, kakor 

tudi na vedenje posameznih populacij divjadi v preteklem desetletju. Gre za aktivnosti, ki so 

neposredno povezane z življenjskim okoljem divjadi: 

- nenačrtno in nekontrolirano spreminjanje življenjskega okolja, 

- zmanjševanje gozdnatosti v kmetijski krajini, 

- neprimerne regulacije vodotokov, 

- neprimerno oblikovanje in čiščenje gozdnega roba, 

- širjenje industrijskih, trgovskih centrov, 

- širjenje infrastrukturnih objektov (ceste, avtoceste), 

- veliko-površinska uporaba fitofarmacevtskih sredstev, 

- monokulture kmetijskih posevkov, 

- ograjevanje površin v najrazličnejše namene, 

- razne oblike nemira v življenjskem okolju divjadi. 

 

V preteklem desetletju smo bili na območju LUO priča spremembam, ki so pomembno 

vplivale na življenjske razmere za divjad. Bistveno večji vpliv so imele spremembe zunaj 

gozdov, v urbani in agrarni krajini. Na eni strani gre omeniti predvsem nenačrtovano in 

nekontrolirano spreminjanje življenjskega okolja in zmanjševanje gozdnatosti v pretežno 

kmetijski krajini. Po podatkih območnega načrta GGO se je v preteklem desetletju samo na 

ravninskem delu območja skrčilo v kmetijske namene okoli 140 hektarjev gozdov. Temu je 

sledilo tudi zmanjšanje dolžine gozdnega roba in izguba pomembnega habitata večini vrst 

divjadi in ostalim prostoživečim vrstam. Delež gozdov se je v preteklih desetih letih po 

podatkih rabe tal [4] zmanjšal za dobra 2 % oziroma 2.247 hektarjev. Zmanjšanje gre 

pripisati krčenju v kmetijske namene, za pozidave in ostale infrastrukturne posege. Največje 

površine gozdov so bile izgubljene zaradi izgradnje avtoceste med Draženci in Gruškovjem 

ter ob gradnji visokonapetostnih elektrovodov. Na račun intenzivnega kmetijstva in 

kmetijske politike nasploh se je za večino vrst divjadi okolje močno spremenilo. Mala poljska 

divjad še naprej pospešeno izgublja pestrost in razmere za kritje in razmnoževanje, prav 

tako ima zaradi obilice monokultur kmetijskih posevkov otežene prehranske razmere. 

Širjenje industrije, trgovskih centrov in infrastrukturnih objektov je prav tako zaznamovalo 

življenjsko okolje divjadi. Pozidanih in sorodnih zemljišč, ki pomenijo trajno izgubo 

življenjskega okolja, je tako več za 385 hektarjev.  

Opazno se je spremenila (povečala) tudi sama prometna obremenjenost in frekvenca 

voženj, kar posledično vpliva na življenjski ritem in navade divjadi in predstavlja pomemben 

faktor smrtnosti. 
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Tudi prisotnost in naraščanje turizma in rekreacije mestoma pomembno vplivata na 

spremembe življenjskega okolja divjadi in na vedenje divjadi. Samo na območju Slovenskih 

goric se je v zadnjem desetletnem obdobju ponudba gostinsko turističnih dejavnosti 

povečala za 60 subjektov. Urejanje in intenziviranje vinogradništva skupaj z gostinsko 

turistično ponudbo prav tako predstavlja pomemben faktor spreminjanja življenjskega okolja 

in navad divjadi. 

Po drugi strani pa smo priča tudi spremembam, ki pozitivno vplivajo na pojavnost nekaterih 

vrst divjad. Med njimi je opuščanje kmetovanja in zaraščanje travnikov in intenzivnih 

nasadov – vinogradi, sadovnjaki. Po podatkih analize rabe tal se je v preteklem desetletju 

proces zaraščanja kmetijskih površin nadaljeval. Delež zaraščajočih kmetijskih površin se 

je v obravnavanem obdobju več kot podvojil (iz 2,7 % v letu 2010 na 5,9 % v letu 2020) na 

račun opuščanja in zaraščanja pašnikov, travnikov in vinogradov. 

Zaradi vpliva ujm v gozdovih v preteklem desetletju (žled, veter in predvsem kalamitete 

podlubnikov), se je pojavilo na nivoju LUO okoli 30 hektarjev ogolelih površin. V mnogih 

primerih so se zarasle z naravnim mladjem drevesnih in grmovnih vrst, ponekod pa tudi z 

agresivnimi invazivnimi vrstami.  

Na splošno se je širjenje tujerodnih invazivnih vrst v preteklem obdobju močno povečalo. 

Ne le v gozdovih, pač pa tudi izven njih. V gozdovih smo priča spremembam in vplivom teh 

vrst na domače grmovne in zeliščne vrste ponekod do te mere, da ni naravnega 

pomlajevanja drevesnih vrst (navadna barvilnica). Takšen vpliv je glede prehranskih 

kapacitet za nekatere vrste divjadi negativen (srnjad), z vidika kritja in vzgoje mladičev pa 

ima lahko tudi pozitiven učinek (divji prašič, srnjad).  

 

4.1.2 Ocena ustreznosti življenjskega okolja divjadi 

Stanje gozdov znotraj LUO se v zadnjem desetletju ni spremenilo do take mere, da bi lahko 

govorili o močno spremenjenih bivanjskih in prehranskih pogojih za divjad. Manjše ujme v 

obliki vetrolomov in poseki po podlubnikih napadenih gozdov so le lokalno izboljšali 

prehranske pogoje rastlinojedim vrstam. Težava pri načrtnem gospodarjenju gozdov je 

predvsem v majhni posesti in odnosu lastnikov gozdov do gospodarjenja z gozdom, ki ne 

zagotavlja zadostnega deleža mlajših razvojnih faz gozda pomembnih za divjad. 

V kmetijski in urbani krajini je prišlo do bistveno večjih sprememb, ki imajo negativen vpliv 

na življenjsko okolje divjadi. Aktivnosti v pretežno kmetijski krajini pomenijo krčenje 

omejkov, mejic, regulacijo vodotokov, posek posamičnega drevja, gozdnega roba,…  

Po primerjavi podatkov rabe tal v letih 2010 in 2020 je moč ugotoviti, da so se posamezne 

kategorije rabe tal spremenile, ampak spet ne toliko, da bi lahko govorili o bistvenem 

poslabšanju razmer za divjad. Delež gozdov se je zmanjšal s 37,3 % na 35,2 % (za 2.247 

ha) v glavnem na račun krčitev v kmetijske in infrastrukturne namene. Delež kmetijskih 

površin se je povečal s 54,2 % na 56,0 %. Med kmetijskimi površinami je prišlo do 

strukturnih sprememb. Predvsem na račun opuščanja in zaraščanja se je močneje zmanjšal 

delež travnikov in pašnikov z 19,1 % na 17,6 %, na drugi strani pa povečal delež 

neobdelanih zemljišč in zemljišč v zaraščanju z 2,7 % na 5,7 %. Delež njiv in vrtov se je 

povečal s 27,3 % na 27,7 %. Tudi delež trajnih nasadov (predvsem vinogradov) se je 

zmanjšal. Na račun širjenja infrastrukture in urbanizacije se je povečal delež pozidanih in 

sorodnih zemljišč s 7,1 % na 7,4 % (za 385 ha). 
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Za najštevilčnejšo vrsto rastlinojedov, srnjad, ocenjujemo z vidika prehranskih razmer, 

razmer za kritje in razmnoževalnih pogojev življenjsko okolje še zmeraj kot ugodno. 

Predvsem v delu okoli večjih poseljenih delov (urbana krajina) pa so te razmere že manj 

ugodne. Ekološka povezljivost je dobra, na motnje v okolju v obliki najrazličnejših vplivov, 

posegov ipd. pa vrsta reagira z veliko prilagodljivostjo. 

Za tujerodnega muflona na pogorju Boča ugotavljamo, da struktura gozdov ni ugodna z 

vidika primernosti habitata vrste. Še zmeraj primanjkuje tudi travišč znotraj gozdov. Vse 

večji nemir pa tudi potiska vrsto v bolj mirne predele in povečuje njen vpliv na gozdno 

vegetacijo. 

Za divjega prašiča življenjsko okolje na ravninskem delu ni ustrezno. Prehranske razmere 

so ob obilici poljščin sicer večino leta ugodne, ni pa primernih okolij za kritje in 

razmnoževanje. V predelu Haloz in Boča, kjer se z vrsto tudi načrtno upravlja, so se razmere 

malenkostno spremenile. Nekaj ujm v gozdovih je prispevalo k večjemu deležu mlajših 

razvojnih faz z možnostjo kritja. Prehranske razmere so tukaj za divjega prašiča še zmeraj 

zelo ugodne. 

Vse vrste divjadi iz reda zveri imajo ugodne prehranske razmere, nekoliko slabše so 

razmere za kritje in razmnoževanje, ekološka povezljivost ni problematična, motnje pa 

negativno vplivajo predvsem v obliki smrtnosti – povozi. 

Mala poljska divjad (fazan, poljska jerebica in poljski zajec) ima najmanj ustrezno življenjsko 

okolje kot posledica intenzivnih sprememb v kmetijski krajini. Če bi lahko rekli, da so 

prehranske razmere še na robu ugodnih, pa je ocena razmer za kritje in razmnoževanje 

neugodna. Motnje te vrste prizadenejo najbolj, kar se kaže tudi na konstantnem upadanju 

številčnosti. 

  



Lovsko upravljavski načrt XV. Ptujsko – Ormoškega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor                                                                                18 

 

Preglednica 4: Ocena ustreznosti življenjskega okolja divjadi 

 

 
Prehranske 

razmere 

Razmere 

za kritje 

Ekološka 

povezljivost 
Motnje 

SRNA 4 3 3 3 

NAVADNI JELEN * * * * 

DAMJAK * * * * 

GAMS 3 3 2 2 

ALPSKI KOZOROG * * * * 

MUFLON 2 3 1 2 

DIVJI PRAŠIČ 4 4 3 3 

ŠAKAL 4 4 3 3 

LISICA 4 4 3 3 

JAZBEC 3 3 3 3 

KUNA ZLATICA 3 3 3 3 

KUNA BELICA 4 4 4 3 

ALPSKI SVIZEC * * * * 

PIŽMOVKA 4 3 3 3 

POLJSKI ZAJEC 3 2 3 2 

NUTRIJA * * * * 

NAVADNI POLH 4 4 4 4 

RAKUNASTI PES * * * * 

FAZAN 3 2 3 2 

POLJSKA JEREBICA 2 2 2 2 

RACA MLAKARICA 4 3 4 4 

SRAKA 4 4 4 4 

ŠOJA 4 4 4 4 

SIVA VRANA 4 4 4 4 

* 1 - zelo neugodno, 2 – neugodno, 3 – ugodno, 4 - zelo ugodno 
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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 [7] 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 Ptujsko - Ormoško 

LUO (z več kot 20 % površine) segata dve PE:  PE Slovenske gorice in PE Haloze. (slika 

4), medtem ko v PE Dravsko polje zaradi premajhne površine gozda popisa objedenosti ne 

izvajamo. V nadaljevanju predstavljamo rezultate popisov  v PE, ki so ključni z vidika 

kontrolne metode pri upravljanju parkljaste divjadi: objedenost in trendi objedenosti bukve 

ter skupno za vse drevesne vrste. 

 

 

Slika 4: Popisne enote v Ptujsko – Ormoškem lovsko upravljavskem območju 

Skupna objedenost v PE Slovenske gorice je narasla iz leta 2010 v 2014 in nato padla v 

2017 in v zadnjem popisu (2020) še dodatno padla. Objedenost bukve kot glavne drevesne 

vrste v območju, je sledila trendu skupne objedenosti. Tako je v letu 2014 znašala 31,5 % 

in v letu 2020 15,6 %. 

Ugotavljanje statistično značilnih razlik med posameznimi popisi [8] je pokazalo značilno 

povečanje objednosti bukve v popisu 2014 primerjalno s popisom 2010 ter značilno 

zmanjšanje objedenosti  bukve v popisu 2020 primerjalno s popisom 2014. 
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Slika 5: Primerjava deleža objedenih osebkov gozdnega mladja med popisi v letih 
2010, 2014, 2017 in 2020 v popisni enoti Slovenske gorice 

Objedenost v PE Slovenske gorice je sprejemljiva in za obnovo ter razvoj gozdov ni 

problematična. Glavni povzročitelj objedanja je srnjad kot edini stalni predstavnik 

rastlinojedih parkljarjev. Iz zaključkov analize lahko sklepamo, da je z vidika objedanja 

številčnost srnjadi na primernem nivoju. Pri tem je treba opozoriti, da je okolje, ki ga 

obravnavamo, za srnjad izjemno primerno. Kljub temu, da je na celotnem LUO razmeroma 

velik delež gozdnega roba, prehranska kapaciteta okolja pa zelo dobra, ne moremo prezreti 

dejstva, da je delež mladja v gozdovih premajhen. Na povečano stopnjo objedenosti v letih 

2014 in 2017 so nedvomno vplivali številni okoljski dejavniki oz. vremenske razmere , manj 

pa spreminjanje (povečevanje) številčnosti divjadi. 

 

Skupna objedenost v PE Haloze je narasla iz leta 2010 (31,2 %) v 2014 (35,3 %) in nato 

padla v 2017 (21,4 %) in v zadnjem popisu leta 2020 še dodatno padla na 18,2 %. 

Objedenost bukve je sledila trendu skupne objedenosti. Tako je objedenost v letu 2014 

znašala 25,9 % in v letu 2020 10,1 %. Trend objedenosti plemenitih listavcev in drugih trdih 

listavcev je za razliko od bukve in skupne objedenosti pozitiven. Objedenost plemenitih 

listavcev je bila v letu 2010 38.4°%, v letu 2020 pa 42,2°%. 

Ugotavljanje statistično značilnih razlik med posameznimi popisi (Hafner in sod., 2020) je 
pokazalo značilno zmanjšanje objedenosti bukve v popisih 2020 in 2017 primerjalno s 
popisom 2014. 
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Slika 6: Primerjava deleža objedenih osebkov gozdnega mladja med popisi v letih 
2010, 2014, 2017 in 2020 v popisni enoti Haloze 

Objedenost v PE Haloze je sprejemljiva in za obnovo ter razvoj gozdov še ni problematična. 

Glavni povzročitelji objedanja je tukaj poleg srnjadi še kolonija muflonov na pogorju Boča in 

mestoma ter v manjši meri tudi skupine gamsov na Boču in Donački gori. Opozoriti je treba, 

da je okolje ki ga obravnavamo, za vse tri vrste primerno. Kljub temu, da je na celotnem 

LUO razmeroma velik delež gozdnega roba, prehranska kapaciteta okolja pa zelo dobra, 

ne moremo prezreti dejstva, da je delež mladja v gozdovih premajhen in posledično vpliv 

rastlinojedov nanj visok. Na povečano stopnjo objedenosti v posameznih letih nedvomno 

vplivajo številni okoljski dejavniki oz. vremenske razmere, v določeni meri pa tudi 

povečevanje številčnosti divjadi. 

Objedenost mladja se je v obeh obravnavanih popisnih enotah (Slovenske gorice in Haloze) 

napram letoma 2014 in 2017 zmanjšala. Na osnovi rezultatov ocenjujemo, da na stopnjo 

objedenosti v popisni enoti Slovenske gorice v glavnem vpliva srnjad. Objedenost v popisni 

enoti Haloze pa je posledica združenih učinkov objedanja tako srnjadi kot muflona, lokalno 

tudi gamsa. Predvsem bo v bodoče treba večjo pozornost posvetiti vplivu rastlinojedcev 

(predvsem muflona) na objedanje plemenitih listavcev in hrastov, katerih z zadnjim popisom 

v razredu 100 – 150 cm v GGE Boč, kljub rastiščni primernosti, sploh nismo zaznali. 

 
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 
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izboljšanja objedenosti bukve (v popisu 2020 primerjalno s preteklimi popisi), ki razmeroma 

dobro odraža trend pritiska divjadi na mladje z objedanjem. 

V Ptujsko-Ormoškem LUO smo na območju GGE Spodnje Dravsko polje zaznali 

neuspešno pomlajevanje zaradi drugih dejavnikov (zapleveljenost, pomanjkljiva nega in 

neintenzivno gospodarjenje) in ne zaradi vpliva rastlinojede divjadi. Na območju GGE Boč 

smo pomlajevanje ocenili kot pretežno uspešno, vendar na okoli 25% površine GGE 

ocenjujemo pomlajevanje kot neuspešno, kjer divjad (muflon) pomembno vpliva na 

neuspešnost pomlajevanja sočasno z ostalimi  gozdnogojitvenimi in ostalimi vzroki. 

 

 

 

Slika 7: Uspešnost pomlajevanja v lovsko upravljavskem območju 

4.2.2 Škode od divjadi na lovnih površinah  

Skupna višina ovrednotene škode po divjadi na lovnih površinah v preteklem destletju je 

znašala 140 EUR/100 hektarjev, kar pomeni 14 EUR/100 hektarjev na letni ravni. V 

primerjavi z desetletjem prej (2001 – 2010) je skupna višina ovrednotene škode za 12 % 

nižja. 

Med vrstami divjadi največ škod beležimo po divjem prašiču – 83 % vseh škod. ¾ škod po 

tej vrsti je na kulturah (koruza, krompir, vinska trta, vrtnine, žitarice), ¼ škod pa je posledica 

njihovega ritja na travinju. 

Srnjad je škodo v glavnem povzročala na kulturah (industrijske rastline, vrtnine, žitarice, 

gojeno cvetje, okopavine) in na sadnem drevju. Delež škod po srnjadi je znašal 12 %. V 

primerjavi z desetletjem 2001-2010 se je delež škod po srnjadi skoraj prepolovil. 
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Nekaj malega je bilo obravnavanih škod po jelenjadi (1 primer v letu 2011) in muflonih (1 

primer v letu 2019 in 1 primer v letu 2020). 

Skupno je bilo tako s strani parkljarjev povzročenih 96 % vseh ovrednotenih škod. 

Med ostalimi povzročitelji škod so še siva vrana, poljski zajec, jazbec in lisica. Delež škod 

po teh vrstah znaša 4 %. Med njimi izstopa predvsem siva vrana. V primerjavi s preteklim 

desetletjem so se škode po tej vrsti povečale za 470 %. Sive vrane največ škode naredijo 

na posevkih koruze, poleg tega pa še na ostalih industrijskih rastlinah in vrtninah. Poleg 

tega je njihov vpliv velik tudi na škodah na nelovnih površinah. 

Jazbec je škodo povzročal predvsem na koruzi in krompirju. Poljski zajci pa na sadnem 

drevju in vrtninah. 

Med posameznimi leti so po višini škod izstopala leta z najvišjimi odvzemi divjih prašičev in 

sicer leta 2012, 2013 in 2017.  

 

V Slovenskem merilu so ovrednotene škode v Ptujsko – Ormoškem LUO pod povprečjem. 

 

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

Vrsta 
divjadi 

Škodni 
objekt 

OVREDNOTENA ŠKODA*  
(v EUR / 100 ha) 

Delež 
(%) 

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

SRNA 

kulture 0,76 1,87 6,08 2,17 1,65 1,19 0,95 0,24 1,01 0,62 
 

sadno drevje 0,23 0,01 0,02    0,10 0,01 0,02  
 

ostalo   0,06    0,01     
skupaj SRNA 0,99 1,88 6,16 2,17 1,65 1,19 1,06 0,25 1,03 0,62 12 

NAVADNI 
JELEN 

kulture 0,05          
 

skupaj NAVADNI 
JELEN 

0,05          
0 

MUFLON travniki         0,53 0,27  
skupaj MUFLON         0,53 0,27 1 

DIVJI 
PRAŠIČ 

kulture 8,69 17,55 13,91 9,92 5,60 4,90 14,40 2,21 8,44 5,17 
 

travniki 3,19 1,49 6,61 1,35 0,35 2,89 3,52 2,41 2,32 1,89 
 

ostalo       0,04    
 

skupaj DIVJI PRAŠIČ 11,88 19,04 20,52 11,27 5,95 7,79 17,96 4,62 10,76 7,06 83 

SKUPAJ PARKLJARJI 12,92 20,92 26,68 13,44 7,60 8,98 19,02 4,87 12,32 7,95 96 

JAZBEC   0,03   0,14  0,07 0,23 0,10 0,06 0,01 
 

LISICA       0,03      
 

POLJSKI 
ZAJEC 

  
  0,21     0,45  0,05 

 
SIVA 

VRANA 
  

0,09 0,14 0,56 1,40 0,09 0,14 0,66 0,36 0,61 0,54 

 
SKUPAJ OSTALE 

VRSTE 
0,12 0,14 0,77 1,54 0,12 0,21 0,89 0,91 0,67 0,60 

4 

VSE SKUPAJ 13,04 21,06 27,45 14,98 7,72 9,19 19,91 5,78 12,99 8,55 100 
* 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 

Naraščanje številčnosti divjega prašiča in vse večje pojavljanje tudi izven osrednjega 

območja predstavlja nevarnost zahajanja vrste v predele z intenzivno prašičerejo, kar je 

posebej problematično z vidika nevarnosti pojava afriške prašičje kuge. 

Vpliv sivih vran v okolju je vedno večji. Kljub intenzivnemu rednemu odvzemu in tudi 

odobrenemu odvzemu izven lovne dobe se vpliv in pojavnost vrste širi. Na to opozarjajo 

številne prijave škod na nelovnih površinah (gradbeni objekti, silažne bale, rastlinjaki, 

avtomobili,…) in opažanja prisotnosti vrste v neposredni bližini naselij in celo znotraj večjih 

naselij in mest. Očitno z odstrelom ne sledimo trendom rasti številčnosti vrste. 

V naseljih in mestih se vse pogosteje srečujemo s pojavljanjem lisic. Težave nastopajo v 

pomladnih mesecih vzreje mladičev, ko lisice rade obiskujejo slabo vzdrževane in 

nezaščitene kokošnjake in povzročajo škode na nelovnih površinah. Na srečo stekline ne 

beležimo več, vendar obstaja bojazen ponovnega pojava ali pojava kakšne nove bolezni. 
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4.3 Ocena stanja populacij divjadi 

4.3.1 Evropska srna 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 8: Prostorska razporeditev odvzema srne v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Prostorsko so najvišje količine odvzema vezane na lovišča v zahodnem delu Slovenskih 

goric v loviščih Juršinci, Vitomarci, Tomaž pri Ormožu, Ivanjkovci Kog – Vinski vrhovi . 

Visoki odvzemi sledijo na območju lovišč na Dravskem in Ptujskem polju: lovišča Ptuj, Boris 

Kidrič in Jože Lacko. Na območju Središkega polja je najvišji odvzem v loviščih Središče in 

Ormož. Najnižje gostote odvzema so na območju gozdnatih Haloz in Boča. Zanimivo je, da 

na območju dveh lovišč (Markovci in Sveta Marjeta) ravninskega predela polja južno od 

Ptuja odvzem srnjadi ne dosega niti 3 živali na 100 hektarjev.  

Povprečen odvzem srnjadi je znašal 3,6 živali na 100 hektarjev. Najvišji (4,7 živali) je bil v 

loviščih Tomaž pri Ormožu in Ptuj, najnižji (2,4 živali) pa v lovišču Sveta Marjeta. 
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Slika 9: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema srne v obdobju 2011-2020 

Skupni načrt je bil realiziran v višini 100 %, največ leta 2014 – 104,4 % in najmanj leta 2019 

– 96,1 %. Od skupno 34.352 načrtovanih živali je bilo odvzetih 34.365. V prvih osmih letih 

analiziranega obdobja je bil letni nivo odvzema 3.480 živali oziroma 3,6 živali na 100 

hektarjev lovne površine. Zadnji dve leti je bil zaznan rahel padec tako načrtovanega 

odvzema, kakor tudi realizacije načrta. V tem obdobju je realizacija padla na 3.260 živali 

oziroma 3,45 živali/100 ha. 

 
Spolna in starostna struktura odvzema 

 

Slika 10: Spolna in starostna struktura odvzema srnjadi v obdobju 2011-2020 

Spolno razmerje odvzema je bilo 50:50. Realizacija odvzema po starostno-spolnih razredih 

je sledila načrtovanim količinam. Manjša odstopanja so se izničila med posameznimi leti in 

v skupnem odvzemu tako ni odstopanj realizacije naparam načrtu. 
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Delež srnjakov 2+ je 20,2 % in je nekoliko nižji od deleža srn 2+, k znaša 2,3 %. Delež 

mladih živali (mladiči, enoletni) ne glede na spol je 59,5 %. Delež odvzetih mladic je 10,3 %, 

medtem ko je delež lanščakov 14,3 %. Mladičev ženskega spola je bilo odvzetih 19,4 %, 

mladičev moškega spola pa 15,4 %. 

 
Izgube 
 

 

Slika 11: Dinamika višine in strukture izgub srnjadi v obdobju 2011-2020 

 

Delež izgub v skupnem odvzemu je 21,6 % in se giblje med 19,1 % leta 2016 in 24,9 % v 

letu 2013. Zaznan je negativen trend deleža izgub. 

Močno prevladujejo nenaravne izgube s 83,7 %, med njimi pa seveda izgube zaradi povoza 

na cestah – 72,6 % vseh izgub. Še zmeraj je dokaj velik delež izgub zaradi potepuških psov 

(6,5 %). Med neznanimi vzroki izgub pa je gotovo precej izgub, katerim je bil primarni vzrok 

trk z vozilom, a živali niso podlegle na mestu nesreče.  

Razlika med spoloma pri izgubah je v prid ženskega spola. Razlika je med mlajšimi 

kategorijami majhna, komaj opazna. V kategoriji živali 2+ pa je evidentiranih izgub srn 2+ 

2,2 krat toliko kot izgub srnjakov 2+. 

Delež izgub se popravlja in je nižji kot v obdobju 2001 – 2010.  
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Telesne mase 
 

 

Slika 12: Dinamika poprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali srnjadi v 
obdobju 2011-2020  

Gibanje povprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali obeh spolov ne kaže očitnih 

trendov. Značilna so medletna nihanja v telesnih masah, ki pa jih lahko pretežno pripišemo 

nihanjem v okoljskih dejavnikih (npr. vreme, obrod). 

 
Medvrstni vplivi 

Ostalih rastlinojedih vrst divjadi, ki bi odločilno vplivale na srnjad v ravninskem delu LUO, 

praktično ni. Občasna prisotnost jelenjadi in bolj ali manj stalna prisotnost divjega prašiča, 

pa srnjadi ne povzročata težav glede konkurenčnosti v prehrani ali zagotavljanju osnovnih 

življenjskih potreb. Določen vpliv je zaznati na območju stalne prisotnosti muflona na Boču, 

kjer prihaja do prehranske kompeticije med vrstama. 

Redukcijski vpliv na srnjad imata od naravnih plenilcev lisica in šakal. Ocenjujemo, da je 

vpliv izražen s plenjenjem mladičev srnjadi in posredno vpliva na številčnost vrste. Dejanski 

vpliv obeh vrst je praktično nemogoče izmeriti, saj lisica in šakal po navadi svoj plen 

zaužijeta v celoti, tako da je evidentiranje izgub na račun plenilcev nemogoče – v 

analiziranem obdobju je evidentiranih le 7 izgub živali kot posledica plenilcev. 

 

Ocena stanja populacije  

Za analizirano obdobje ocenjujemo, da je bila populacija srnjadi stabilna v prvi polovici, v 

zadnjih treh letih pa je zaznati rahel padec številčnosti. To se kaže v padajočem trendu 

izgub – predvsem povoza, upadanju načrtovanega in realiziranega odvzema (ter 

zaostajanju realiziranega odvzema za načrtovanih), sovpada pa tudi s poročanjem 

upravljavcev lovišč. Rahel padec tako načrta kakor tudi realizacije gre pripisati nihanjem 

številčnosti populacije, na drugi strani pa so poročanja posameznih upravljavcev lovišč o 

padcu številčnosti srnjadi prisotna prav zadnjih par let in sovpadajo tudi s pojavnostjo šakala 

in visoko številčnostjo lisice. Kljub vsemu ocenjujemo, da dinamika populacije ne kaže 

jasnega trenda številčnosti in menimo, da je populacija stabilna. 

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Te
le

sn
a 

m
as

a 
(k

g)

Leto

mladiči M mladiči Ž lanščaki mladice



Lovsko upravljavski načrt XV. Ptujsko – Ormoškega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor                                                                                29 

 

Prostorsko je srnjad prisotna povsod. Težavo večkrat predstavljajo koncentracije osebkov 

in dnevne migracije srnjadi ob gosteje naseljenih področjih in področjih prometnic. Z ukrepi 

usmerjenega odvzemanja osebkov na kritičnih mestih ob prometnicah smo v preteklosti 

verjetno preprečili marsikatero izgubo na račun povoza. 

Populacija je vitalna in ne kaže posebnih bolezenskih znakov. V populaciji je dobra 

zastopanost živali v vseh starostnih in spolnih razredih. 
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4.3.2 Navadni jelen 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 13: Prostorska razporeditev odvzema jelenjadi v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Jelenjad je v območju občasno prisotna vrsta, njena številčnost pa je odvisna od sezonskih 

migracij in dinamika populacije v sosednjih LUO in sosednji Hrvaški. Na pojavnost vrste pa 

vse bolj vplivajo tudi pobegi iz vedno slabše vzdrževanih obor za rejo divjadi. 

Prostorsko je najvišji odvzem bil izvršen v loviščih Središče in Podlehnik. Kar 22 živali je 

bilo odvzetih v teh dveh loviščih. V lovišču Središče je šlo za odvzem »naravnih«, medtem 

ko v lovišču Podlehnik izključno za odvzem pobeglih živali iz rejnih obor za divjad. 

21 živali je bilo odvzetih še na območju 11 lovišč znotraj LUO. 
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Slika 14: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema jelenjadi v obdobju 2011-
2020 

Letni razpon odvzema se je gibal med 1 in 8 živalmi. Načrti upravljanja z vrsto niso 

predpisovali številčnega odvzema, pač pa popoln odstrel v skladu z zakonom in lovsko 

etiko.  

 
Spolna in starostna struktura odvzema 
 

 

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

V spolni strukturi odvzetih živali močno prevladuje moški spol (81,4 %). Delež odvzetih 

trofejnih jelenov 2+ in več znaša 53,5 %, delež mladih (teleta obeh spolov in enoletne živali 

obeh spolov) znaša 34,9 %. Delež košut je 11,6 %. 
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Izgube 

Delež izgub v skupnem odvzemu je nizek in znaša 4,7 % (2 živali). Vzroka izgub sta povoz 

in poškodba. 

 
Telesne mase 

Zaradi majhnega števila z odstrelom odvzetih živali in pomanjkanja podatkov o telesnih 

masah dinamike povprečnih telesnih mas ne prikazujemo. 

 
Medvrstni vplivi 

Niso izraženi, saj je jelenjad le občasno prisotna vrsta v LUO. 

 

Ocena stanja populacije  

Kljub dejstvu, da dosti odvzetih živali izvira iz pobegov iz obor, je zaznati tudi rahel trend 

naraščanja prisotnosti vrste. Gre za odraz dogajanja v populacijah izven meja LUO in zato 

o stanju populacije na nivoju LUO ne moremo podajati podrobnejših ocen. 
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4.3.3 Damjak 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 16: Prostorska razporeditev odvzema damjaka v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Vrsta v prosti naravi ni stalno prisotna. Odvzem – odstrel je izključno izvršen zaradi pobegov 

živali iz rejnih obor in na osnovi izdanih odločb lovske inšpekcije. 

V analiziranem obdobju je bilo tako skupno odvzetih 73 živali na področju 16 lovišč. Med 

njimi najbolj izstopajo lovišča Poljčane, Boč in Ormož, kjer je bilo odvzetih skupno 38 živali. 
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Slika 17: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema damjaka v obdobju 2011-
2020 

Letni razpon odstrela se je gibal med 1 žival v letu 2013 in 19 živalmi v letu 2016. Načrti 

upravljanja z vrsto niso predpisovali številčnega odvzema, pač pa popoln odstrel v skladu 

z zakonom in lovsko etiko.  

 
Spolna in starostna struktura odvzema 
 

 

Slika 18: Spolna in starostna struktura odvzema damjaka v obdobju 2011-2020 

V spolni strukturi odvzetih živali izstopa ženski spol (65,8 %). Delež odvzetih trofejnih 

jelenov 2+ in več znaša 13,7 %, delež mladih (teleta obeh spolov in enoletne živali obeh 

spolov) znaša 43,8 %. Delež košut je 42,5 %. 
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Izgube 

Med evidentiranimi izgubami so tri živali. Vzroki so povoz, neznano in psi. 

 
Medvrstni vplivi 

Zaradi majhnega števila prisotnih živali medvrstni vplivi niso izraženi. 

 

Ocena stanja populacije  

Če primerjamo podatke o odvzemu vrste med obdobjema 2001-2010 in 2011-2020, je 

zaznati konkreten trend naraščanja, kar sovpada z našimi ocenami glede slabe 

vzdrževanosti rejnih obor in pobegov osebkov v prosto naravo. 
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4.3.4 Gams 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 19: Prostorska razporeditev odvzema gamsav Sloveniji v obdobju 2011-2020 

V LUO živita dve manjši medsebojno izolirani skupini gamsov, ena na območju Donačke 

gore in druga na Boču. Na območju Donačke gore upravljajo z gamsom upravljavci lovišč 

Stoperce, Žetale in Rogatec, na območju Boča pa upravljavca lovišč Poljčane in Boč. 

Največ gamsov je odvzetih na Donački gori in sicer na južnem delu v lovišču Rogatec. 

Odvzem na pogorju Boča je minimalen, tam živeča populacija gamsov je majhna in nanjo 

negativno vpliva tudi muflon. 
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Slika 20: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema gamsa v obdobju 2011-
2020 

Načrtovan odvzem se je gibal med 8 in 10 živali na leto. Realizacija odvzema je bila nizka 

in je znašala 68,5 %. Od skupno 89 načrtovanih se je odvzelo 61 živali. Najmanj v letu 2011 

(3 živali oziroma 33,3 % realizacija) in največ v letu 2020 (9 živali oziroma 90 % realizacija). 
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Spolna in starostna struktura odvzema 
 

 

Slika 21: Spolna in starostna struktura odvzema gamsov v obdobju 2011-2020 

Med spoloma v strukturi odvzetih živali ni razlik. Odvzetih je bilo 30 živali moškega in 31 

živali ženskega spola. Delež mladih (mladiči, enoletniki in dvoletne živali) predstavlja 59,0 

%, delež srednje starih (kozli 3-7 in koze 3-10) predstavlja 31,1 % in delež starejših (kozli 

8+ in koze 11+) predstavlja 9,9 % odvzetih živali. Spolna in starostna struktura odvzetih 

živali je veliko ugodnejša kot v preteklem obdobju, saj se je bolje posegalo predvsem v 

razred mladih živali in ohranjalo nosilce populacije v srednjem starostnem razredu. Rezultat 

uspešnega upravljanja je tudi relativno visok delež starejših osebkov v odvzemu. 

Izgube so minimalne (4,9 %), njihovi vzroki pa neznan, bolezen in poškodba. 

 

Zdravstveno stanje  

Ocenjujemo, da je zdravstveno stanje populacij gamsov dobro. V analiziranem obdobju ni 

bilo resnih bolezenskih znakov. 

 
Medvrstni vplivi 

Izraženi so predvsem pri skupini na Boču. Na njo vpliva muflon v smislu konkurence za 

hrano in prostor. 

 
Ocena stanja populacije  

Ocenjujemo, da sta obe skupini malo-številčni, a stabilni in razmeroma vitalni, kljub temu 
pa je zaradi malo-številčnosti ogrožen njun dolgoročni obstoj. V prostorskem smislu ni za 
pričakovati širjenja vrste. Številčno pa je tudi dobro usklajena z okoljem in brez 
pomembnega vpliva na gozdno vegetacijo. 
  

kozliči
18%

kozli 1+
10%

kozl
i 2+
0%kozli 3-7

15%

kozli 8+
7%

kozice
20%

koze 1+
8%

koze 2+ 
3%

koze 3-10
16%

koze 11+
3%



Lovsko upravljavski načrt XV. Ptujsko – Ormoškega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor                                                                                39 

 

4.3.5 Muflon 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Osrednje območje prisotnosti muflonov predstavlja pogorje Boča in sicer lovišča Boč, 

Makole, Poljčane in Rogaška Slatina. Površina osrednjega območja znaša 5.270 hektarjev. 

Na vzhodu je omejeno z mejo med loviščema Makole in Stoperce do Ravnega Cerja, nato 

pa z mejo med loviščema Rogaška Slatina in Rogatec; na zahodu pa mejo predstavlja cesta 

Podplat-Pečica-Poljčane; na severu je meja reka Dravinja, na jugu pa vrh pobočij nad 

vznožjem Boča. 

 

Znotraj osrednjega območja se je na enoto površine najintenzivneje odvzemalo v lovišču 

Poljčane (2,2 živali/100 hektarjev/leto) in najmanj v lovišču Makole (1,1 žival/100 

hektarjev/leto). 

Odvzem muflonov izven osrednjega območja je bil realiziran na območju štirih lovišč. 

Največ v lovišču Stoperce (49 živali), sledi lovišče Dravinja-Majšperk (20 živali), Rogatec 

(12 živali) in lovišče Žetale (2 živali). 

Odvzem muflonov izven osrednjega območja predstavlja 9,4 % celotnega odvzema in je bil 

v glavnem izveden v bližini meje osrednjega območja, ki jo vrsta dokaj redno tudi prehaja. 
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Slika 23: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema muflona v obdobju 2011-
2020 

Skupni načrt je bil realiziran v višini 101,3 %, največ leta 2017 – 108,9 % in najmanj leta 

2018 – 91,0 %. Od skupno 869 načrtovanih živali je bilo odvzetih 880. Načrtovani odvzem 

je bil vsa leta predpisan le za osrednje območje. Izven tega območja je bil odvzem 

neomejen, ampak reguliran z vezavo 1 oven2+ : 3 ovce oz. jagnjeta.. Realizacija 

načrtovanega odvzema znotraj osrednjega območja je nižja in znaša 91,7 %. 

Višina načrtovanega odvzema je sledila dogajanjem v populaciji in njenem okolju, ter kaže 

trend naraščanja skozi celotno obdobje. Temu je sledila tudi realizacija odvzema.  

 
Spolna in starostna struktura odvzema 

V strukturi odvzetih živali med spoloma izstopa ženski spol. Spolno razmerje odvzema 

(M:Ž) je bilo 43,6 : 56,4. To je posledica usmeritev letnih načrtov po modelu višjega 

poseganja med ovcami. Znotraj razreda ovc starostna struktura odvzema ni na nivoju 

načrtovanega. Bistveno premalo je odvzetih enoletnih ovc (10,5 %) in odraslih ovc (23,5 

%). Pri moškem delu populacije je odvzem sledil načrtu. Odvzetih je bilo 21,1 % starejših 

ovnov, 10,3 % enoletnikov in 12,3 % jagnjet moškega spola. 
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Slika 24: Spolna in starostna struktura odvzema muflona v obdobju 2011-2020 

Izgube 
 

 

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

Delež izgub v skupnem odvzemu je 5,0 % in se giblje med 1,1 % leta 2015 in 2020 in 10,5 

% v letu 2013. Trend izgub ni izrazit. Med vzroki izstopa vpliv klateških psov, posebej je bil 

izrazit v letu 2017. Sicer pa je med vzroki precej neznanih vzrokov za izgube, pa tudi 

poškodbam je pripisan visok delež (18,2 % vseh izgub). Zanimivo je tudi, da je v omenjenem 

obdobju prišlo do povoza treh živali na cestah. 
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Razlika med spoloma pri izgubah je očitna in v prid ženskega spola. Od skupno 44 izgub je 

bilo kar 35 živali ženskega spola in med njimi kar 27 odraslih ovc. 

 
Telesne mase 
 

 

Slika 26: Dinamika poprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali muflonov v 
obdobju 2011-2020  

Telesne mase so odvisne od številnih vplivov žive in nežive narave. Povprečne telesne 

mase so odraz razmer v lovišču, delno pa so podvržene tudi gostotam in načinu upravljanja 

z vrsto. Intenziteta in dinamika odstrela lahko precej vplivata na gibanje telesnih mas. 

Glede na izhodiščno stanje 2011 je zaznati padec telesnih mas pri vseh obravnavanih 

kategorijah mladih živali. Najizrazitejši je padec pri enoletnih ovnih in jagnjetih ženskega 

spola. 

 
Medvrstni vplivi 

Kot prehransko in bivanjsko konkurenco vrste zaznavamo vpliv muflona na gamsa in srnjad. 

Predvsem v predelih, kjer je gostota populacije muflonov najvišja, je vpliv na obe vrsti 

negativen in se kaže v manjši številčnosti in zastopnosti. 

 
Ocena stanja populacije  

Za analizirano obdobje ocenjujemo, da je bila populacija stabilna in je kljub močnejšemu 

poseganju v ženski del populacije rahlo naraščala. Slednje potrjujejo tudi trendi telesnih 

mas mladih živali. V naravi je še zmeraj previsok delež rodnega dela populacije, kar se 

nenazadnje kaže tudi v strukturi izgub. 

Številčnost je glede na obseg vpliva vrste na njeno okolje in domorodne vrste previsoka. To 

se predvsem odraža pri objedenosti gozdnega mladja. Predvsem so problematični predeli 

gozdov s plemenitimi listavci, kjer preštevilna populacija muflona onemogoča proces 

preraščanja naravnega mladja v starejše razvojne faze. Še posebej so pod velikim pritiskom 

stalnega objedanja kvalifikacijski gozdni habitatni tipi javorovih gozdov v grapah in na 
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pobočnih gruščih in ilirskih bukovih gozdov znotraj območja Natura 2000 (SI3000118 Boč-

Haloze-Donačka gora). 

Prehajanja osebkov izven meja osrednjega območja so v primerjavi z obdobjem 2001-2010 

povečana, kar je tudi odraz naraščanja številčnosti populacije. 
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4.3.6 Divji prašič 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 27: Prostorska razporeditev odvzema divjega prašiča v Sloveniji v obdobju 
2011-2020 

Osrednje življenjsko območje divjega prašiča je v Halozah in na Boču, predstavljajo ga 

lovišča: Stoperce, Žetale, Leskovec v Halozah, Dravinja-Majšperk, Podlehnik, Makole, 

Poljčane, Rogaška Slatina, Boč in Rogatec. 

Temu primerna je bila tudi prostorska razporeditev odvzema. Kar 76,3 % odvzema je bilo 

izvršenega znotraj osrednjega območja. Največ v lovišču Podlehnik, sledijo še lovišča 

Dravinja-Majšperk, Rogatec, Leskovec in Stoperce. Prostorska razporeditev odvzema se je 

v zadnjih nekaj letih močno spremenila, kar gre pripisati na eni strani prilagodljivosti vrste 

na spremenjeno življenjsko okolje in na drugi strani naraščajočim spretnostim in 

sposobnostim upravljavcev lovišč pri izvajanju lova. 

Zunaj osrednjega območja so najvišji odvzemi vezani na bližino reke Drave (lovišča 

Središče, Velika Nedelja, Bresnica-Podgorci, Ormož, Sveta Marjeta in Markovci) in 

Dravskega polja (lovišče Ptuj). 

V preteklem desetletju je bil divji prašič odvzet prav iz vsakega lovišča v LUO. 
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Slika 28: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema divjega prašiča v obdobju 
2011-2020 

Načrt odvzema je bil zmeraj predpisan le za lovišča v osrednjem območju pojavljanja divjih 

prašičev. Realiziran odvzem pa zajema tudi območje izven tega. 

Skupna realizacija odvzema je bila 134,0 % in pomeni odvzem 3.822 živali od skupno 2.853 

načrtovanih. Tudi realizacija samo znotraj osrednjega območja je bila dobra in sicer je 

znašala 102,2 %. Pri realizaciji odvzema gre za večja nihanja na okvirno vsakih pet let. 

Tako lahko opazimo visoko realizacijo leta 2012 (167,2 %) in leta 2017, ko je bila realizacija 

kar 197,4 %. Načrtovan odvzem je bil skoraj zmeraj nižji od realizacije. 

 
Spolna in starostna struktura odvzema 
 

 

Slika 29: Spolna in starostna struktura odvzema divjih prašičev v obdobju 2011-2020 
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Načrti odvzema divjih prašičev so po letu 2013 predpisovali le skupno kvoto in delež 

odvzema t.i. rodnega dela populacije (lanščakinje in svinje 2+). V vseh letih je bilo 

predpisano minimalno 20 % poseganje v rodni del. Ostale kategorije so bile združene in so 

se evidentirale glede na spol in starost uplenjene živali. 

V spolni strukturi odvzetih živali malenkostno izstopa moški spol (52,8 %). Ozimci obeh 

spolov predstavljajo 60,5 %, lanščaki obeh spolov 29,0 % in starejše živali 10,5 % celotnega 

odvzema. Kljub določilom načrtov je bilo odvzetega le 18,0 % rodnega dela populacije. 

Ocenjujemo, da se je v rodni del posegalo premalo. Predvsem velja to za osrednji del 

upravljanja s populacijo, kjer je bil ta delež le 17 %. Kljub sproščenemu odvzemu izven 

osrednjega območja, tudi tam delež rodnega dela ne dosega več kot 21 %. 

 
Izgube 
 

 

Slika 30: Dinamika višine in strukture izgub divjih prašičev v obdobju 2011-2020 

 

Delež izgub v skupnem odvzemu je zanemarljiv in znaša 1,1 % oziroma 4 živali na leto. 

Prevladujejo izgube zaradi povozov na cestah in poškodb. Največ je izgub med ozimci obeh 

spolov (59 %). 
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Telesne mase 
 

 

Slika 31: Dinamika povprečnih telesnih mas ozimcev v obdobju 2011-2020  

Telesne mase divjih prašičev so močno odvisne od številnih dejavnikov (prehranskih 
razmer, sezone odvzema, aktivnosti v življenjskem okolju,….) in tekom leta nihajo. 

Telesne mase analiziranih ozimcev obeh spolov kažejo rahel trend padanja. Trend je 

nekoliko izrazitejši pri ozimcih moškega spola.  

 
Medvrstni vplivi 

Zaenkrat negativne vpliva na ostale vrste divjadi s strani divjih prašičev ne beležimo. Je pa 

dejstvo, da zaradi vse večjega pojavljanja vrste v loviščih upravljavci veliko pozornosti 

posvečajo lovu na to vrsto in posredno zanemarjajo druge. 

 

Ocena stanja populacije  

Na podlagi realizacije odvzema in ocene številčnosti, gibanjem škod v okolju in drugih 

znakov ocenjujemo, da številčnost populacije divjega prašiča v LUO zmerno narašča, 

vendar je še vedno dokaj dobro usklajena z naravnimi življenjskimi pogoji. Vpliv vrste v 

okolju je sprejemljiv, kar se med drugim odraža tudi na višini in trendu škod v kmetijstvu. 

Zaskrbljujoč je le trend povečevanja deleža odvzema izven osrednjega območja. 

Na dogajanja v populaciji divjega prašiča so poleg intenzivnega odvzema vplivala 

prehransko ugodna leta z visokim obrodom plodonosnih drevesnih vrst. Prenizek odvzem 

rodnega dela populacije prav tako pomeni številčno krepitev vrste. 

Prirastek pri divjem prašiču je zelo velik, saj poleg dve in več let starih svinj v procesu 

razmnoževanja sodelujejo tudi lanščakinje in verjetno tudi velik delež ozimk. Če k temu 

dodamo še vsakoletno preraščanje iz razreda ozimk v lanščakinje in pozneje le-teh med 

svinje, ob tem pa je odstrel svinj majhen, je jasno, da se številčnost populacije veča. 

Kljub premajhnemu deležu starejših osebkov ocenjujemo, da je spolna in starostna sestava 

populacije primerna, prav tako pa je zadovoljiva tudi socialna struktura tropov. 

Prostorska razporeditev divjega prašiča v LUO je odvisna od večjih gozdnih kompleksov, 

zelo pomembna je drevesna sestava in primeren delež naravnih mladovij, ki prašiču nudijo 
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temeljne življenjske pogoje. Migracije tropov so v jesenskih mesecih še posebej pogoste in 

vezane na zagotavljanje primerne hrane, ki jo dobijo v hrastovih, kostanjevih in bukovih 

sestojih dovolj visoke starosti. 

Resnih bolezenskih znakov ni zaznavati, populacija je vitalna. 
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4.3.7 Evrazijski šakal 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 32: Prostorska razporeditev odvzema šakala v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Z vrsto se je začelo upravljati v letu 2015 na osnovi sprememb in dopolnitev Uredbe o 

določitvi divjadi in lovnih dob (UL RS št. 81/14), ko je bila vrsta uvrščena med divjad. 

V letih 2015 – 2019 načrti niso predpisovali odvzema, šlo je v glavnem za spremljanje stanja 

vrste z ustreznim zbiranjem podatkov in monitoringom. V letu 2020 načrti LUO prvič 

predpišejo tudi odvzem vrste. 

V obravnavanem obdobju je bilo iz narave odvzetih 12 živali na območju šestih lovišč 

(Ivanjkovci, Središče, Sveta Marjeta, Boris Kidrič, Dravinja Majšperk in Cirkovce). 

Odstreljenih je bilo 9 živali. Izgub zaradi povozov na cestah je bilo evidentiranih 3 živali. 

Spolno razmerje odvzetih živali je bilo 5 samcev : 7 samic. 

 
Medvrstni vplivi 

Glede na to, da je vrsta glede prehranskih navad oportunističen vsejed, ki uporablja glede 

na sezono in habitat najlažje dostopno hrano, ocenjujemo, da ima določen vpliv tudi na 

plenjenje mladičev srnjadi in male poljske divjadi v času poleganja mladičev. Znanstvenih 

raziskav na to temo pri nas še nimamo toliko, da bi lahko kvantificirali ta vpliv. Je pa na 

osnovi raziskav iz tujine (Hrvaška, Srbija, Madžarska) mogoče podati oceno, da predstavlja 

plenjenje divjadi znatno manjši delež v prehrani vrste od ocen nekaterih upravljavcev lovišč. 
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Gotovo vrsta predstavlja konkurenco lisici, saj se prehranski niši obeh vrst zelo prekrivata. 

Šakali zagotovo vplivajo tudi na regulacijo številčnosti ostalih prostoživečih vrst, zlasti miši, 

voluharic in glodavcev. 

 

Ocena stanja populacije  

Na podlagi izvedenega monitoringa vrste v času trajanja Ciljnega raziskovalnega projekta 

(CRP) z naslovom "Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in 

potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus L.) v Sloveniji" v letih med 2016 

in 2018, ter zbranih podatkov o vrsti po tem obdobju, ocenjujemo področje LUO zlasti v 

predelu lovišč ob reki Dravi in na Dravskem, Ptujskem in Središkem polju kot bolj primerno 

za šakala. 

Ocenjujemo, da številčnost narašča in da je vitalnost populacije dobra. 
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4.3.8 Lisica 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Odvzem lisic se izvaja na celotnem območju LUO. Najvišji odvzemi so v osrednjem in 

severnem delu LUO v loviščih Slovenskih goric in Podravja. Nekoliko nižji odvzemi so v 

loviščih Haloz in Boča. Prisotnost vrste je dokaj enakomerna v celotnem LUO, živali so 

redno prisotne tudi na območjih mest (Ptuj, Kidričevo, Ormož,…). 

Gostota odvzema na 100 hektarjev lovne površine se je gibala med 0,93 živali v letu 2011 

in 1,73 živali v letu 2020. Najvišji je bil odvzem v lovišču Jože Lacko Ptuj – 2,2 živali/100 

hektarjev/leto. Najnižji pa v loviščih Stoperce, Žetale in Podlehnik – 0,8 živali/100 

hektarjev/leto. 
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Slika 34: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema lisice v obdobju 2011-2020 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 105 %, kar pomeni odvzem 13.152 

živali od načrtovanih 12.572. Najvišja je bila realizacija v letih 2016 in sicer 126,1 %, najnižja 

pa leta 2011 in sicer 75,1 %. 

Realizacija je sledila načrtovanim količinam, v nekaterih letih pa načrte tudi močneje 

presegla. Skoraj zmeraj je bilo to posledica naravnih pogojev, ki so omogočali intenzivno 

izvajanje lova. Skozi celotno obdobje je zaznati trend dvigovanja tako načrta kakor tudi 

realizacije odvzema. 

Spolno razmerje odvzetih živali je bilo praktično izenačeno (4710 M : 4654 Ž). 

 
Izgube 
 

 

Slika 35: Dinamika višine in strukture izgub lisic v obdobju 2011-2020 

Delež izgub v skupnem odvzemu je majhen in znaša 7,6 %. Skozi vsa analizirana leta je 

zaznati rahel trend padanja. Med izgubami je 78 % izgub zaradi povoza na cestah. Zaradi 
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garij je bilo odvzetih 10,8 % živali. V obravnavanem obdobju ni bilo zabeleženega nobenega 

primera stekline. 7,5 % izgub predstavljajo izgube iz neznanega vzroka. Povsod kjer se 

vzroka ne da nedvoumno pripisati enemu od vzrokov ali pa je kadaver že tako močno uničen 

in komaj prepoznaven, se ga uvrsti med neznane vzroke izgub. Kot pomemben bioindikator 

lahko upoštevamo izgube v prometu, ki pa kažejo rahel trend padanja. 

 
Zdravstveno stanje  

Ocenjujemo da je zdravstveno stanje populacije lisic dobro. V analiziranem obdobju je bilo 

ugotovljenih 120 izgub zaradi bolezni in garij. Verjetno pa gre pri obeh vzrokih za garje, le 

evidentira se različno. Skupaj tako garje in bolezni predstavljajo 0,9 % vsega odvzema. 

 
Medvrstni vplivi 

V odnosu do ostalih prostoživečih živalskih vrst v njenem življenjskem okolju ima lisica 

resnejše konkurente med kunami in vedno bolj prisotnim šakalom. Medvrstni odnos je 

izražen tudi kot plenilstvo do večine vrst poljske divjadi (predvsem fazan in poljski zajec) in 

srnjadi (predvsem mladičev). 

Vrsta je pomemben regulator številčnosti miši in voluharic.  

 
Ocena stanja populacije  

Številčnost lisice rahlo, a vztrajno narašča skozi celotno obravnavano obdobje. Trend je 

pozitiven tudi iz razloga odsotnosti resnih bolezenskih vplivov na populacijo. Stekline več 

ni, garje in ostale bolezni pa ne predstavljajo resne grožnje zmanjševanju številčnosti. Tako 

lov in intenziven odstrel predstavlja enega glavnih regulatorjev številčnosti. Zaenkrat ni 

videti konca rahlega naraščanja številčnosti vrste. 

Prostorsko ne smemo dovoljevati širjenja vrste v gosteje naseljene predele in zlasti v mesta, 

saj lahko pride do resnih konfliktov v obliki škod, ali celo prenosa bolezni na domače živali 

in človeka. 

Pomembno je tudi da na območjih, ki so še koliko toliko primerna za upravljanje s poljskim 

zajcem in fazanom, zagotavljamo nizko številčnost lisice in tudi s tem pomagamo 

omenjenim vrstam divjadi. 

 

4.3.9 Rakunasti pes 

Podatkov o prisotnosti vrste v LUO nimamo. 

Prisotnost rakunastega psa kot tujerodne invazivne vrste v LUO ni zaželena. 
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4.3.10 Jazbec 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 36: Prostorska razporeditev odvzema jazbeca v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Jazbec je najštevilčnejše zastopan v gričevnatem svetu Slovenskih goric. Temu sledi tudi 

odvzem vrste, ki je najvišji v loviščih Trnovska vas, Vitomarci, Tomaž, Ivanjkovci, Velika 

Nedelja, Bresnica-Podgorci in Dornava-Polenšak. Na širšem območju Boča je visok 

odvzem tudi v loviščih Poljčane in Rogaška Slatina. 
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Slika 37: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema jazbeca v obdobju 2011-
2020 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 99,4 %, kar pomeni odvzem 825 živali 

od načrtovanih 830. Najvišja je bila realizacija v letu 2016 – 147,2 %, najnižja pa leta 2014 

– 78,9 %. 

Načrt je bil presežen v štirih letih, pa še to zmeraj na račun izgub zaradi prometa. 

Tako višina načrta kot njegova realizacija nakazujeta rahlo številčno porast populacije, 

čeprav na drugi strani delež izgub pada, škod po vrsti pa praktično ne beležimo. 

Spolno razmerje odvzetih živali je bilo v prid moškemu spolu (510 M : 315 Ž). 

  

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Št
e

vi
lo

Leto

načrt odvzema realiziran odvzem



Lovsko upravljavski načrt XV. Ptujsko – Ormoškega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor                                                                                56 

 

Izgube 
 

 

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

Delež izgub v skupnem odvzemu je visok in znaša 47,8 %. Delež izgub v odvzemu se 

zmanjšuje. Med izgubami je 90,6 % izgub zaradi povoza na cestah. Ostali vzroki so 

zanemarljivi. Največ izgub zaradi povozov se zgodi v poletno-jesenskem obdobju. Glavni 

razlog je zorenje koruze in nočni obiski polj in travnikov z namenom prehranjevanja. 

 
Zdravstveno stanje  

Ocenjujemo da je zdravstveno stanje populacije jazbeca dobro. V analiziranem obdobju sta 

bili ugotovljeni le dve izgubi zaradi bolezni in garij. 

 
Medvrstni vplivi 

Pomembnejših vplivov na ostale vrste ne zaznavamo. 

 
Ocena stanja populacije  

Populacija je stabilna. Na osnovi analiziranih podatkov realizacije odvzema in izgub v 

prometu sklepamo, da ni zaznanega trenda v številčnosti populacije. Na to kaže tudi pregled 

škodnih dogodkov po vrsti, ki sicer obstajajo, a so po obsegu minimalni. 

Prostorska razporeditev bo tudi v bodoče ostala takšna kot do sedaj in pomeni višjo 

številčnost - prisotnost vrste v gričevnatem svetu Slovenskih goric. 

Vitalnost populacije ocenjujemo kot dobro. 
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4.3.11 Kuna zlatica 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Prisotnost in posledično odvzem kune zlatice je prostorsko vezan na predele z večjo in 

strnjeno gozdnatostjo, a vendar beležimo odvzem tudi v drugih manj gozdnatih predelih 

LUO. Evidence odvzema v analiziranem obdobju kažejo na prisotnost vrste praktično na 

celem območju LUO. Le v dveh od skupno 30 lovišč ni evidentiranega odvzema. Najvišji 

odvzemi so bili v loviščih na območju Slovenskih goric in sicer v loviščih Tomaž, Juršinci in 

Velika Nedelja ter na območju Središkega polja v lovišču Središče. 
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Slika 40: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema kune zlatice v obdobju 
2011-2020 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 79,1 %, kar pomeni odvzem 276 živali 

od načrtovanih 349. Najvišja je bila realizacija v letu 2019 – 115,0 %, najnižja pa leta 2015– 

45,0 %. 

Realizacija pri tej vrsti je močno odvisna od primernih pogojev za izvajanje lova (primerna 

snežna odeja) in predvsem od zanimanja in tradicije. 

 
Izgube 
 

 

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

Delež izgub v skupnem odvzemu znaša 27,2 %. Med izgubami je 88,0 % izgub zaradi 

povoza na cestah. Ostalih izgub je malo in so posledica poškodb, garij, povoza na železnici 

ali pa so vzroki neznani. Delež izgub med leti niha med 11,1 % v letu 2015 in 35,3 % v letu 

2020. Trend izgub v zadnjih šestih letih je naraščajoč. 
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Zdravstveno stanje  

Ocenjujemo, da je zdravstveno stanje populacije kune zlatice dobro. V analiziranem 

obdobju je bila evidentirana le ena izguba zaradi garij, ostalih bolezenskih znakov ni bilo 

zaznati. 

 
Medvrstni vplivi 

Pomembnejših vplivov na ostale v istem prostoru prisotne vrste ne zaznavamo. 

 
Ocena stanja populacije  

Populacija je stabilna. Na osnovi analiziranih podatkov o odvzemu in predvsem izgubah v 

prometu sklepamo, da ni zaznanega izrazitega trenda v številčnosti populacije. Prostorska 

razporeditev bo tudi v bodoče ostala takšna kot do sedaj in pomeni višjo številčnost - 

prisotnost vrste v predelih z večjo in strnjeno gozdnatostjo. 

Vitalnost populacije ocenjujemo kot dobro. 
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4.3.12 Kuna belica 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Prisotnost in posledično odvzem kune belice je prostorsko vezan na kmetijsko in urbano 

krajino. Pogosta je v bližini osamelih hiš, zaselkov in gospodarskih poslopij. 

Odvzem se beleži v vseh loviščih znotraj LUO, je pa razlika med posameznimi območji 

glede odvzema očitna. Verjetno je odvzem bolj pogojen z zanimanjem lovcev za lov na to 

vrsto, pogoji za lov in tradicijo po posameznih loviščih, kakor pa s samo prisotnostjo vrste. 

Najvišji odvzemi v preteklem desetletju so bili v loviščih Juršinci, Makole in Rogaška Slatina.  
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Slika 43: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema kune belice v obdobju 
2011-2020 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 82,2 %, kar pomeni odvzem 1.016 

živali od načrtovanih 1.236. Najvišja je bila realizacija v letu 2017 – 101 %, najnižja pa leta 

2014 – 61,8 %. 

Visoki predlogi načrtov s strani upravljavcev lovišč so se izkazali za nerealne in načrt, ki je 

sledil predlogom na začetku obravnavanega obdobja ni bil dobro realiziran. V drugi polovici 

obdobja pa so bili načrti realizirani dobro, saj je bila višina načrtov bolj realna. 

 
Izgube 
 

 

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

Delež izgub v skupnem odvzemu znaša 24,6 %. Delež izgub v odvzemu je visok, kaže pa 

se rahel trend upadanja. Med izgubami je 94,8 % izgub zaradi povoza na cestah. Ostali 

vzroki so zanemarljivi. 
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Zdravstveno stanje  

Ocenjujemo da je zdravstveno stanje populacije kune belice dobro. V analiziranem obdobju 

ni bilo zabeleženih izgub zaradi bolezni. 

 
Medvrstni vplivi 

Pomembnejših vplivov na ostale v istem prostoru prisotne vrste ne zaznavamo. Je pa do 

določene mere prehranski konkurent lisici in ima tako kot lisica tudi vpliv na malo poljsko 

divjad – kebčke fazana in mladiče poljskega zajca. 

 
Ocena stanja populacije  

Populacija je stabilna. Na osnovi analiziranih podatkov o odvzemu in predvsem izgubah v 

prometu sklepamo, da ni zaznanega izrazitega trenda v številčnosti populacije. Prostorska 

razporeditev bo tudi v bodoče ostala takšna kot do sedaj in pomeni višjo številčnost - 

prisotnost vrste v okolici naselij in aktivnosti človeka. 

Vitalnost populacije ocenjujemo kot dobro. 
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4.3.13 Poljski zajec 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Odvzem poljskega zajca je v največji meri odvisen od njegove prisotnosti v njemu 

primernem življenjskem okolju. Tako je bil odvzem najvišji na območju Dravskega in 

Središkega polja v loviščih Boris Kidrič, Ptuj, Markovci, Sveta Marjeta, Bresnica-Podgorci, 

Velika Nedelja, Ormož in Središče. V loviščih Haloz in Boča je bil odvzem zelo nizek, 

simboličen, in pove, da je poljski zajec tam sicer redno prisoten vendar v nizki številčnosti. 

Odvzem je najštevilčnejši v izrazito ravninskemu predelu z intenzivnim kmetijstvom, kjer so 

optimalni življenjski za poljskega zajca. 
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Slika 46: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema poljskega zajca v obdobju 
2011-2020 

Tako načrt odvzema kakor tudi njegova realizacija sta se tekom obdobja zmanjševala in 

dosegla svoj minimum prav v zadnjem letu 2020. 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 81,4 %, kar pomeni odvzem 3.626 

živali od načrtovanih 4.456. Najvišja je bila realizacija v letu 2012 – 100 %, najnižja pa leta 

2020 – 52,1 %. Tako nizka realizacija v letu 2020 je posledica omejitvenih ukrepov zaradi 

epidemije Covid-19 in ne zaradi višjega upada številčnosti vrste. 

Realizacija odvzema je sledila načrtovanim količinam, ki so bile iz leta v leto nižje. 

Konzervativen pristop k načrtovanju, z jasno zastavljenim ciljem pomagati vrsti, da si 

številčno okrepi, še ne kaže dovolj dobrih rezultatov. 

 
Izgube 
 

 

Slika 47: Dinamika višine in strukture izgub poljskega zajca v obdobju 2011-2020 
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Delež izgub v skupnem odvzemu znaša 26,6 %. Med izgubami prevladujejo nenaravne 

izgube (87,1 %). Od vzrokov izgub so na prvem mestu izgube zaradi povoza na cestah – 

85,3 % vseh izgub. Nekaj malega je evidentiranih izgub zaradi plenilcev, ostalo pa so 

neznani vzroki. Med vzroki poškodba je v letu 2012 evidentiranih kar 80 živali izgub zaradi 

poplav (pretežno lovišče Ptuj). Delež izgub je bil prav zaradi tega v letu 2012 najvišji in je 

znašal 39,0 %. Najnižji delež izgub je bil leta 2018 in je znašal 18,5 %. 

 
Medvrstni vplivi 

Menimo, da ima glavni vpliv na številčnost zajcev populacija lisice in kune belice. 

Zanemarljiv pa ni niti vpliv ostalih – zavarovanih vrst (ujede, štorklje in čaplje), predvsem v 

času poleganja in vzreje mladičev. 

 
Ocena stanja populacije  

Populacija zajca v območju je v zadnjih letih v rahlem upadanju. Verjetno je to odraz nihanj 

znotraj populacije, kakor tudi visoke številčnosti lisice, ki predstavlja enega od glavnih 

omejitvenih dejavnikov dviga številčnosti zajca. Na upad številčnosti odločilno vplivajo tudi 

drugi dejavniki kot so: sodobne kmetijske metode, osnovanje velikih kompleksov, plantaž 

strojne obdelave, uporaba kemičnih zaščitnih sredstev, vedno gostejši promet, urbanizacija 

ter še neugodne vremenske razmere v času poleganja mladičev. Populacijo ogrožajo tudi 

številne bolezni, ki pa jih zaradi nizke številčnosti vrste, redkeje beležimo.  

Spomladanska opažanja zajca v naravi so dokaj optimistična, ko pa pride jesen in sezona 

lova, je številčnost skromna. Omenjeno je zagotovo posledica intenzivnega dogajanja na 

obsežnih kmetijskih površinah in deloma vremenskih vplivov. 

Ocenjujemo, da je vitalnost populacije še na zadovoljivem nivoju. Ob izvajanju primernih 

ukrepov v življenjskem okolju vrste, tako na strani upravljavcev lovišč, kot na strani ostalih 

uporabnikov prostora (predvsem kmetijstva), bi lahko obrnili trend in postopoma dvignili 

številčnost. 
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4.3.14 Pižmovka 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Pižmovka je prostorsko vezana na večje vodotoke, predvsem reko Dravo, Dravinjo, Pesnico 

in Polskavo ter pritoke rek in na večje stoječe vode. Podatki o odvzemu v obdobju 2011 – 

2020 kažejo na upad prisotnosti pižmovk in posledično tudi na nezanimanje upravljavcev 

lovišč za upravljanje z vrsto. Največ živali je bilo odvzetih v loviščih ob Dravinji – lovišči 

Makole in Dravinja-Majšperk. Ob Dravi v lovišču Boris Kidrič in ob Pesnici v lovišču 

Bresnica-Podgorci. 
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Slika 49: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema pižmovke v obdobju 2011-
2020 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je nizka in znaša 36,5 %, kar pomeni odvzem 

66 živali od načrtovanih 181. Najvišja je bila realizacija v letu 2018 – 157,1 %, najnižja pa 

leta 2013 – 11,1 %. 

Realizacija pri tej vrsti je močno odvisna od primernih pogojev za izvajanje lova in predvsem 

interesa lovcev. 

 
Izgube 

Delež izgub v skupnem odvzemu znaša 21,2 %. Glavni vzrok je povoz na cestah – 12 živali 

oziroma 85,7 % vseh izgub. 

 
Ocena stanja populacije  

Kljub izrazitemu upadu številčnosti in posledično odvzemu vrste menimo, da je nekaj živali 

še prisotnih ob rekah in ostalih tekočih vodotokih, ter stoječih vodah  v LUO. Njena 

številčnost je nizka in zato tudi njena reproduktivna moč, ki je relativno visoka ne more priti 

do izraza. Kot glodavec je pretežno rastlinojeda vrsta, hrani pa se tudi z manjšimi živalmi. 

Negativnih vplivov vrste ne beležimo, zato smatramo, da je številčnost usklajena z njenim 

življenjskim okoljem. 

Ne glede na to pižmovka kot invazivna tujerodna vrsta v okolju ni zaželena. 
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4.3.15 Nutrija 

 

Slika 50: Prostorska razporeditev odvzema nutrije v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

V letu 2013 je evidentiran povoz ene živali v lovišču Jože Lacko-Ptuj. Drugih podatkov o 

prisotnosti vrste v LUO nimamo. 

Prisotnost nutrije kot alohtone in invazivne vrste v LUO ni zaželena. 

  



Lovsko upravljavski načrt XV. Ptujsko – Ormoškega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor                                                                                69 

 

4.3.16 Navadni polh 

 

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

Polh je v LUO stalno prisotna vrsta divjadi, še posebej v mešanih in bukovih gozdovih, kjer 

zadovoljuje osnovne prehranske in bivalne potrebe. Interesa za lov ni, ker ni tradicije. 

Kljub temu je bilo po uradnih evidencah upravljavcev lovišč iz narave odvzetih 152 živali. 

Večina odvzetih živali je bilo v Halozah, na območju lovišč Leskovec, Podlehnik in Žetale. 
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4.3.17 Fazan 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Prisotnost in posledično odvzem fazana v minulem desetletju je bil v glavnem odvisen od 

količine vloženih živali v lovišča. Pri tem gre izpostaviti, da so načini in prakse vlaganj zelo 

različni in pomenijo tudi različne stopnje preživetja vloženih živali od dne izpusta do lovne 

dobe oziroma dne lova. Največ fazanov je bilo uplenjenih v loviščih, kjer tudi najintenzivneje 

vlagajo vrsto v okolje in to sta lovišči Ptuj (2.213 odvzetih fazanov) in Makole (1.711 odvzetih 

fazanov). Seveda to ni realna slika glede prisotnosti naravnega fazana. O prisotnosti le tega 

lahko sklepamo na podlagi odvzema v loviščih, kjer ni vlaganj ali pa so res minimalna. 

Upravljavci lovišč Tomaž pri Ormožu, Ivanjkovci, Središče in Velika Nedelja so realizirali 

zgolj odvzem naravnega fazana, saj v preteklem obdobju niso vlagali osebkov iz umetne 

vzreje. Poleg njih je realna slika naravno prisotnega fazana še v loviščih Kog-Vinski vrhovi, 

Bresnica-Podgorci, Dornava-Polenšak, Sveta Marjeta in Boris Kidrič, kjer so bila vlaganja 

fazanov minimalna, odvzemi pa krepko preko vlaganj. 
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Slika 53: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema fazana v obdobju 2011-
2020 

Gibanje odvzema med leti je pogojeno s številom načrtovanih in dejansko vloženih živali in 

samim načinom vlaganj, ki se med posameznimi lovišči razlikujejo. V obravnavanem 

obdobju je bilo po uradnih evidencah upravljavcev lovišč v naravno okolje vloženih 17.331 

fazanov. Od teh vloženih osebkov je bilo odvzetih 40 %. Preostalih 60 % (10.248 živali) pa 

je ostalo v naravi in zelo verjetno postalo plen naravnim plenilcem. 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 74,6 %, kar pomeni odvzem 10.444 

živali od načrtovanih 14.009. Najvišja je bila realizacija v letu 2011 – 106,5 %, najnižja pa 

leta 2020 – 45,5 %. Nizka realizacija v letu 2020 je posledica omejitvenih ukrepov zaradi 

epidemije Covid-19. 

 
Izgube 
 

 

Slika 54: Dinamika višine in strukture izgub fazana v obdobju 2011-2020 
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Delež izgub v skupnem odvzemu je majhen in znaša 2,8 %. V glavnem gre za izgube zaradi 

prometa (75,7 %). Menimo, da je izgub bistveno več, vendar niso evidentirane. Glavni 

razlog je seveda odsotnost dokaza o izgubi v primeru izgube zaradi plenilcev. 

 
Medvrstni vplivi 

Ocenjujemo, da na naravnega še bolj pa na vloženega fazana močno vplivajo naravni 

plenilci – lisica, kune ter ujede.  

 
Ocena stanja populacije  

Podobno kot pri zajcu je tudi populacija fazana v območju v zadnjih letih v rahlem upadanju. 

Fazana so zadnja desetletja močno prizadeli številni kmetijski ukrepi ki povzročajo krčenje 

remiznih površin, te pa pomenijo enega temeljnih dejavnikov ohranitve vrste. Z uporabo 

herbicidov, pesticidov, fungicidov in s krčenjem omejkov, so vsi napori in ukrepi za ohranitev 

in dvig številčnosti fazana žal neuspešni.  

Na upad številčnosti odločilno vplivajo tudi drugi dejavniki kot so: visoka številčnost 

plenilskih vrst (lisica, kune, ujede), nemir ter intenziven in vedno gostejši promet, 

urbanizacija in krčenje primernega življenjskega okolja. 

Številčnost naravnega fazana je po naših ocenah nizka. Z vlaganji vrste v naravno okolje 

se očitno ne izboljšuje stanje v populaciji naravnega fazana.  

Ocenjujemo da je trenutno stanje v okolju, primernem za to divjad, neugodno in je tudi 

populacija naravnega fazana nevitalna. 
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4.3.18 Poljska jerebica (gojena) 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 55: Prostorska razporeditev odvzema poljske jerebice v Sloveniji v obdobju 
2011-2020 

Vrsta je v LUO redka in se pojavlja v izrazito ravninskem delu Dravskega polja in Pesniške 

doline. Odvzem je bil zabeležen na območju treh lovišč: Tomaž, Sveta Marjeta in Boris 

Kidrič. 
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Slika 56: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema poljske jerebice v obdobju 
2011-2020 

Načrt odvzema je sledil načrtu vlaganj vrste v naravno okolje in željam redkih upravljavcev 

lovišč. Vlaganj v obravnavanem obdobju je bilo 155 živali. 

Skupna realizacija je slaba in znaša 12,1 %. V letih 2011 – 2016 je bilo odvzetih 8 živali. Po 

letu 2017 ni evidentiranega odvzema. 

Od odvzetih 8 živali je bilo 5 izgub zaradi povoza na cestah. 

Resnejše upravljanje s to vrsto je povezano v glavnem z biomeliorativnimi deli v 

življenjskem okolju vrste, ki pa so zaradi intenzivnega kmetovanja dostikrat malo učinkovita 

in nezadostna.  

Vlaganja vrste v neprimerno okolje nima učinka in ne pomeni krepitev populacije. 

 
Ocena stanja populacije  

Ocenjujemo da je trenutno stanje v okolju, primernem za to divjad neugodno in je tudi 

populacija nevitalna. Številčnost vrste je po naših ocenah nizka. Z vlaganji vrste v naravno 

okolje se očitno ne izboljšuje stanje v populaciji. 

Podobno kot pri zajcu in fazanu je tudi populacija poljske jerebice v območju v zadnjih letih 

v upadanju. Vrsto so zadnja desetletja močno prizadeli številni kmetijski ukrepi ki povzročajo 

krčenje primernih površin. Z velikopovršinskim sistemom kmetovanja in uporabo 

fitofarmacevtskih sredstev, so vsi napori in ukrepi za ohranitev in dvig številčnosti te vrste 

ptice žal neuspešni.  

Od naravnih dejavnikov, ki tudi vplivajo na nizko številčnost vrste omenimo še visoko 

številčnost plenilskih vrst (lisica, kune, ujede). 
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4.3.19 Raca mlakarica 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Prisotnost in posledično odvzem race mlakarice sta v območju vezana na vodne površine. 

Največja številčnost in odvzem je v loviščih neposredno ob reki Dravi, Dravinji in Pesnici ter 

ob večjih stoječih vodah (Ptujsko in Ormoško jezero). Raca mlakarica je bila tako 

najštevilnejše odvzeta v loviščih ob Dravi: Ptuj, Jože Lacko, Markovci, Bresnica-Podgorci, 

Velika Nedelja in Središče. Ob reki Dravinji je bil najvišji odvzem v loviščih Makole in 

Dravinja-Majšperk. 
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Slika 58: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema race mlakarice v obdobju 
2011-2020 

Višina načrtovanega odvzema rac je tekom desetletja padala in temu je sledila tudi 

realizacija odvzema. Zaradi številnih dejavnikov v času izvajanja lova na race je realizacija 

odvzema tekom let nihala. Dejavniki ki bistveno vplivajo na lov race so po našem mnenju 

vremenski pogoji v času lovov, pogostnosti lovov in vedno večje omejitve pri lovu v smislu 

naravovarstvenih usmeritev. 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 75,0 %, kar pomeni odvzem 3.306 

živali od načrtovanih 4.410. Najvišja je bila realizacija v letu 2011 – 96,9 %, najnižja pa leta 

2015 – 50,6 %. Slabša realizacija v letu 2020 je zaradi omejitvenih ukrepov (epidemija 

Covid-19). 

 
Izgube 

Delež izgub v skupnem odvzemu je zanemarljiv in znaša 0,6 %. V glavnem gre za izgube 

zaradi prometa. Bolezenskih znakov (ptičja gripa) ni bilo zaznati. 

 
Medvrstni vplivi 

Ocenjujemo, da je medvrstni vpliv zaznan z ostalimi vrstami obvodnih ptic.  

 
Ocena stanja populacije 

Mlakarica je najpogosteje zastopana vrsta rac vodnih in obvodnih biotopov v LUO. 

Številčnost v LUO je konstantna ali pa v rahlem naraščanju. Prehranski in bivalni pogoji so 

v primernih okoljih, kjer je vrsta najštevilčnejša, ugodni. Obvodni ekosistemi ji nudijo 

ustrezne pogoje za razmnoževanje in preživetje v relativno visokem številu. Raca mlakarica 

je v nekaterih delih LUO že tako številčna, da vpliva na ostale vrste vodnih in obvodnih ptic.  

Ocenjujemo, da je trenutno stanje v okolju, primernem za to divjad, ugodno in je tudi 

populacija temu primerno visoka in vitalna. 
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4.3.20 Sraka 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 59: Prostorska razporeditev odvzema srake v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Vrsta je prostorsko bolj vezana na ravninski del območja. Odvzem v preteklem desetletju je 

bil realiziran na območju 22 lovišč. Skoraj polovica odvzetih živali je bila evidentirana v treh 

loviščih in sicer na Dravskem polju v lovišču Boris Kidrič, sledita pa še lovišči Velika Nedelja 

in Jože Lacko-Ptuj. V vseh ostalih predelih LUO je odvzem srak zelo majhen – simboličen. 

Očitno gre v zgoraj omenjenih loviščih za tradicijo lova na to vrsto, saj resnih težav z vrsto 

v obliki vplivov na ostale vrste ali povzročanja škod, nimamo. 
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Slika 60: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema srake v obdobju 2011-
2020 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 96,6 %, kar pomeni odvzem 943 živali 

od načrtovanih 976. Najvišja je bila realizacija v letu 2014 – 133,8 %, najnižja pa leta 2015 

– 73,2 %. Realizacija je dobra, načrti ponavadi sledijo željam upravljavk lovišč. 

Izgub je minimalno (0,6 %), vzroka izgub pa povoz na cestah in neznano. 

 

Medvrstni vplivi 

Menimo, da ima sraka določen negativen vpliv na ostale vrste ptic pevk. 

 
Ocena stanja populacije  

Ocenjujemo, da je populacija srake vitalna. Njena številčnost je dobro usklajena z okoljem, 

ne zaznavamo negativnih vplivov v obliki škode na človekovem premoženju. 
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4.3.21 Šoja 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Vrsta je prostorsko vezana na bolj gozdnate predele območja (Slovenske gorice in Haloze). 

Odvzem v preteklem obdobju je bil izveden na območju vseh lovišč razen dveh. Najvišji 

odvzem šoje je zabeležen v lovišču Boris Kidrič, drugje se vrsto odvzema minimalno. Kljub 

prisotnosti področij s sadovnjaki, ne beležimo pritiska vrste na sadje. Očitno ima vrsta dovolj 

primernega prostora znotraj gozdov v LUO. 
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Slika 62: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema šoje v obdobju 2011-2020 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 91,3 %, kar pomeni odvzem 1.201 

živali od načrtovanih 1.316. Najvišja je bila realizacija v letu 2011 – 139,4 %, najnižja pa 

leta 2020 – 69,6 %. 

Realizacija odvzema je dobra. 

V celotnem obdobju je evidentiranih 5 živali izgub in to v glavnem zaradi neznanega vzroka. 

Negativnega vpliva na ostale prostoživeče vrste ne zaznavamo. 
 
Ocena stanja populacije  

Ocenjujemo, da je populacija šoje vitalna. Njena številčnost je dobro usklajena z okoljem, 

ne zaznavamo negativnih vplivov v obliki škode na človekovem premoženju. Predvsem je 

dobro zastopana v bolj gozdnatem predelu LUO, kjer je njen vpliv pri širjenju semen 

gozdnega drevja izrazito pozitiven in zaželen. 
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4.3.22 Siva vrana 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Odvzem sive vrane je bil v preteklem desetletju izveden v vseh loviščih LUO. Pogostnost 

pojavljanja vrste in s tem tudi odvzem je med lovišči vedno bolj izenačen in v primerjavi z 

obdobjem 2001 – 2010 bistveno (3,67-krat) višji. 

Praktično ni predelov LUO, kjer ne bi zaznali povečane prisotnosti in vpliva vrste. Povprečno 

se je odvzemalo 0,8 živali/100ha lovne površine lovišča. Najvišje odvzeme so dosegala 

lovišča Bresnica-Podgorci (2,9 živali/100ha), Tomaž pri Ormožu (2,3 živali/100ha) in 

Ivanjkovci (2,1 živali/100ha). Nadpovprečne odvzeme so imela še lovišča Vitomarci, Kog-

Vinski vrhovi, Ormož, Velika Nedelja, Markovci, Jože Lacko, Boris Kidrič, Ptuj in Cirkovce. 

Vrsta je prisotna in številčna na celotnem območju, najbolj pa v ravninskem predelu in bližini 

naselij in okolici komunalnih odlagališč. Očitno ji najbolj ustrezata kmetijska in urbana 

krajina, kjer najde dovolj prehranskih virov in dobre pogoje za bivanje. 
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Slika 64: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema sive vrane v obdobju 
2011-2020 

Načrtovana višina odvzema je skozi celotno obdobje naraščala, čemur je sledila tudi 

realizacija. Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 100,4 %, kar pomeni 

odvzem 7.651 živali od načrtovanih 7.619. Najvišja je bila realizacija v letu 2011 – 116,8 %, 

najnižja pa leta 2013– 81,3 %. 

Izgube so minimalne (0,4 %), zdravstvenih težav ni  

 

Medvrstni vplivi 

Menimo, da je izražena medvrstna konkurenca z ostalimi vrstami ptic. Nezanemarljiv pa je 

tudi njen vpliv na malo poljsko divjad (kebčki fazanov, mladiči poljskega zajca) in na različne 

zavarovane in ogrožene vrste (žabe, pupki, kače). 

Ima pa tudi pozitivno vlogo pri redukciji najrazličnejših škodljivih vrst na travnikih in poljih 

(strune, sovke, ogrci-majski hrošč,…). 

 
Ocena stanja populacije  

Številčnost sive vrane ni usklajena z njenim življenjskim okoljem. Populacija je verjetno zelo 

blizu svojega maksimuma. Njen vpliv v življenjskem okolju je kljub dvigovanju odstrela v 

zadnjih letih naraščajoč. Eden od vzrokov vsesplošne prisotnosti vrste je njena 

prilagodljivost in obilica prehranske ponudbe, tudi v obliki organskih odpadkov. 

Vpliv vrste na okolje je izrazito negativen in se kaže na več področjih:  

- vse več škod na posevkih koruze, žitih, vrtninah, sadnem drevju, intenzivnih nasadih, 

- škode na stanovanjskih objektih, 

- škode na vozilih, 

- napadi na domače živali (kebčki rac, piščanci), 

- prisotnost v izrazito mestnih okoljih in »napadanje« ljudi 

 

Ocenjujemo, da je populacija še vedno v naraščanju in absolutno preštevilna. 
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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 34.352 34.365 100,0 
NAVADNI JELEN - 43 - 
DAMJAK - 73 - 
GAMS 89 61 68,5 
MUFLON 869 880 101,3 
DIVJI PRAŠIČ 2.853 3.822 134,0 
EVRAZIJSKI ŠAKAL 11 12 109,1 
LISICA 12.527 13.152 105,0 
JAZBEC 830 825 99,4 
KUNA ZLATICA 349 276 79,1 
KUNA BELICA 1.236 1.016 82,2 
PIŽMOVKA 181 66 36,5 
POLJSKI ZAJEC 4.456 3.626 81,4 
NUTRIJA - 1 - 
NAVADNI POLH - 152 - 
RAKUNASTI PES - 0 - 
FAZAN 14.009 10.444 74,6 
POLJSKA JEREBICA 66 8 12,1 
RACA MLAKARICA 4.410 3.306 75,0 
SRAKA 976 943 96,6 
ŠOJA 1.316 1.201 91,3 
SIVA VRANA 7.619 7.651 100,4 

 

Evropska srna: 

Načrtovan odvzem v preteklem obdobju je bil vedno, kljub rahlim nihanjem populacije, 

realiziran v okviru toleranc. Skupna realizacija je bila 100 % in je bila v prvi polovici 

desetletja nad načrtovano višino, v drugi polovici pa rahlo pod načrtovano višino. Dobra je 

bila tudi starostna in spolna struktura odvzema. Primerjava realiziranega odvzema z 

načrtovanim po spolni in starostni strukturi kaže odstopanje pri lanščakih, kjer je realizacija 

s 14,3 % deležem nad načrtovano višino (13,1 %). V istem starostnem razredu ženskega 

spola (mladice) pa je realizacija z 10,3 % deležem pod načrtovano višino (10,7 %). Delež 

odvzema osebkov 2+ je na nivoju načrtovanega in uravnotežen, odvzetih je bilo 20,2 % 

srnjakov in 20,3 % srn. V odstrelu je med srnjaki 2+ in srnami 2+ razmerje drugačno. Srnjaki 

zavzemajo 20,3 % odstrela, srne pa 17,0 %. V obravnavanem obdobju je značilno višanje 

deleža odstrela srn, delež izgub te kategorije pa se postopno znižuje. 

Delež izgub v obravnavanem obdobju je znašal 21,6 % in se je v primerjavi s prejšnjo 

dekado zmanjšal za 2,0 % točki. Prav tako je zaznati rahel padec izgub skozi celotno 

obdobje.  
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Navadni jelen: 

Načrt ni predvideval količinskega odvzema vrste. Odvzetih je bilo 43 živali. Od tega dobra 

polovica zaradi pobegov iz obor za rejo divjadi. 

V spolni strukturi odvzetih živali močno prevladuje moški spol (81,4 %). Delež odvzetih 

trofejnih jelenov 2+ in več znaša 53,5 %, delež mladih (teleta obeh spolov in enoletne živali 

obeh spolov) znaša 34,9 %. Delež košut je 11,6 %. 

Damjak: 

Vrsta v naravi ni prisotna. Načrt ni predvideval količinskega odvzema vrste. Odvzetih je bilo 

73 živali zaradi pobegov iz obor za rejo divjadi. Napovedi glede slabega stanja obor in 

posledično pobegov, so se žal uresničile. 

V spolni strukturi odvzetih živali izstopa ženski spol (65,8 %). Delež odvzetih trofejnih 

jelenov 2+ in več znaša 13,7 %, delež mladih (teleta obeh spolov in enoletne živali obeh 

spolov) znaša 43,8 %. Delež košut je 42,5 %. 

Gams: 

Realizacija načrta je bila 68,5 % in nikoli ni presegala načrtovane količine. Znotraj dovoljenih 

toleranc je bila realizacija le v zadnjih štirih letih, sicer pa ne. Starostna in spolna struktura 

odvzrema je sledila načrtu, pomeni pa realizacijo 49,2 % moških in 50,8 % ženskih osebkov. 

Delež odvzetih živali starosti nad 2 leti je uravnotežen saj je bilo odvzetih 21,3 % kozlov 2+ 

in 23,0 % koz 2+. Delež mladih (kozliči, kozice in enoletniki) je znašal 55,7 %. 

Zaradi nizke gostote naseljenosti gamsov in razdelitve odvzema po loviščih ter zahtevnih 

vremenskih pogojev za lov se je v posameznih letih zgodilo, da nekaj živali, sicer 

načrtovanih, ni bilo uplenjenih. 

Muflon: 

Realizacija načrta je bila 101,3 %. V samem osrednjem območju je sicer nižja (91,7 %) a 

še zmeraj vsako leto znotraj dovoljenih toleranc. 

Ocenjujemo, da je bil realiziran odvzem iz populacije te tujerodne vrste po številu ustrezen, 

po strukturi pa neustrezen. V moškem delu populacije je struktura odvzema sledila načrtu, 

pri ženskem delu pa je odvzetih preveč mladičev (22,4 % odvzetih, 10,6 % načrtovanih) in 

premalo enoletnih ovc (10,5 % odvzetih, 19,1 % načrtovanih). 

Izgube predstavljajo 5,0 % odvzema, med izgubami je evidentiranih največ ovc 2+ (61,3 % 

vseh izgub). 

Načrtovanje je bilo preveč konzervativno. V drugi polovici dekade smo načrte in realizacijo 

sicer rahlo dvignili, skladno s stanjem populacije in v odnosu do okolja ter cilji za upravljanje 

z alohtonimi vrstami, a še zmeraj nismo uspeli zmanjšati številčnosti na ustrezno raven. 

Divji prašič: 

Načrtovanje odvzema in realizacija načrtov odvzema je pri divjem prašiču še posebej 

zahtevna naloga. Skupna realizacija je bila 134,0 % in kaže na zelo konzervativen načrt 

odvzema. Poudariti pa je treba, da je k temu doprinesla realizacija izven osrednjega 

območja, za katerega je načrt predpisan. Realizacija znotraj osrednjega območja je znašala 

102,2 % in kaže na realno postavljen načrt. Pri realizaciji odvzema gre za večja nihanja na 

vsakih štiri do pet let. Tako lahko opazimo visoko realizacijo leta 2012 (167,2 %) in leta 

2017, ko je bila realizacija kar 197,4 %. Načrtovan odvzem je bil skoraj zmeraj nižji od 

realizacije. 
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Skupni delež načrtovanega odvzema svinj 2+ in lanščakinj ni bil dosežen in je znašal 18,0 

%. Izgube so minimalne – 1,1 % odvzema. 

Evrazijski šakal: 

Z vrsto se je začelo aktivno upravljati v letu 2015 na osnovi sprememb in dopolnitev Uredbe 

o določitvi divjadi in lovnih dob (UL RS št. 81/14), ko je bila vrsta uvrščena med divjad. 

Načrtovanje odvzema se je začelo v letu 2020, prej beležimo le izgube. 

Odvzem načrtovan za nivo LUO je bil realiziran 100 % (11 odvzetih živali). 

Lisica: 

Odvzem lisic je blago naraščal tekom celega desetletja. Skupna realizacija je bila 105 % in 

je odraz realnega načrtovanja. V štirih letih načrt ni bil dosežen, ampak še zmeraj je bil 

znotraj dovoljenih toleranc. 

Med odvzetimi živalmi je bilo spolno razmerje 1 : 1. Izgube so znašale 7,6 % odvzema, 

prevladujejo izgube zaradi povozov na cestah (78 %). Bolezni in garje so prispevale 12 % 

izgud. 

Jazbec: 

Realizacija načrtovanega odvzema je po letih močno nihala (med 78,9 % v letu 2014 in 

147,2 % vletu 2016) in znaša v celotnem desetletju 99,4 %. Izgube so pri tej vrsti znatne in 

znašajo skoraj polovico celotnega odvzema (47,8 %). 90 % izgub je pripisati povozom na 

cestah. 

Lokalno povzročanje škod sicer ni obsežno in problematično, je pa odstrel nujen z vidika 

preprečevanja škod na konkretnih lokacijah. 

Kuna zlatica: 

Razen v treh letih (2016, 2017, 2019) je odvzem zmeraj zaostajal za načrtom. Skupna 

realizacija je bila 79,1 %, z bistvenimi razlikami med posameznimi leti. 

Četrtino odvzema predstavljajo izgube, v glavnem izgube zaradi povozov. 

Kuna belica: 

Ralizacija podoba kot pri zlatici, le nihanja med posameznimi leti pri belici niso tako izrazita. 

Njena številčnost v naravi je bistveno višja kot pri zlatici. Delež izgub v odvzemu je 25 %. 

Vrsta je močneje prisotna v bližini človeka – naselja in tudi mesta. Njen vpliv izražen 

predvsem v škodah na nelovnih površinah ni zanemarljiv. 

Pižmovka: 

Realizacija odvzema je bila 6,6 živali na leto. Realizacija zastavljenih načrtov slaba  - komaj 

36,5 %. Populacija je glede na številke odvzema močno upadla. Načrti, ki so bili v glavnem 

odraz želje upravljavcev lovišč, so se uresničevali bolj naključno kot načrtno. Izgub je bilo 

21,2 %. 

Poljski zajec: 

Kljub zelo konzervativnemu in ralnemu načrtovanju, realizacija odvzema ni niti v enem letu 

dosegla načrtovane količine. Očiten je upad številčnosti vrste. Sicer primerni in izvedeni 

ukrepi glede na postavljene cilje, niso bili dovolj za dvig številčnosti in izboljšanje stanja v 

življenjskem okolju populacije. Evidentirane izgube predstavljajo dobro četrtino odvzema.  
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Nutrija: 

V letu 2013 je evidentiran povoz ene živali. Drugih podatkov o prisotnosti vrste v LUO 

nimamo. 

Navadni polh: 

Polh je v LUO stalno prisotna vrsta divjadi, še posebej v mešanih in bukovih gozdovih, kjer 

zadovoljuje osnovne prehranske in bivalne potrebe. Interesa za lov ni, ker ni tradicije. 

Rakunasti pes: 

Prisotnost rakunastega psa kot alohtone in invazivne vrste v LUO ni zaželena. Podatkov o 

prisotnosti vrste v LUO nimamo. 

Fazan: 

Realizacija odvzema je bila močno odvisna od ukrepov v življenjskem okolju vrste in še bolj 

od načrtnega vlaganja živali iz umetne vzreje. Načrti so bili realizirani 74,6 %, z izrazitimi 

nihanji med posameznimi leti, kar je pogojeno z vlaganji živali v posameznih loviščih. Delež 

evidentiranih izgub je nerealen, saj velika večina izpuščenih in neodlovljenih živali postane 

lahek plen plenilskih vrst, ki pa za seboj ne pustijo dokazov. 

Poljska jerebica: 

Načrt odvzema pri tej vrsti se je ravnal po željah upravljavcev lovišč glede vlaganja vrste v 

primerno okolje. Ker v večni primev ni prišlo do reaizacije vlaganj, posledično ni bilo 

odvzema. V celotnem desetletju je evidentiranih 8 odvzeth živali, od tega 5 izgub. 

Vrsta je maloštevilčna in redka. 

Raca mlakarica: 

Realizacija načrta je dobra – 75 %. Načrtovanje je upoštevalo predpise s področja 

varovanja drugih vodnih in obvodnih ptic na območjih večjih naravnih vodtokov in umetnih 

vodnih površin. To je pomenilo oteženo izvajanje načrta in posledično upad zanimanja za 

lov na to vrsto. Izgube so zanemarljive. 

Sraka 

Realizacija načrta je bila dobra (96,6 %), načrtovanje realno. Hranitev vrste na obstoječi 

številčnosti doseženo. Z odvzemom minimalno vplivamo na populacijsko dinamiko vrste s 

katero nimamo resnih težav v obliki škodnih primerov. 

Šoja 

Dobra realizacija načrta (91,3 %) je posledica realnega načrtovanja in upoštevanja želja 

upravljavcev lovišč. Z odvzemom minimalno vplivamo na populacijsko dinamiko vrste s 

katero nimamo resnih težav v obliki škodnih primerov. 

Siva vrana: 

Načrtovanje odvzema je bilo prilagojeno stanju in ciljem, realizacija je temu ustrezno sledila, 

a kljub temu nismo zadovoljni s stanjem populacije. Menimo, da z odstrelom, ki predstavlja 

praktično ves odvzem, ne vplivamo na populacijsko dinamiko vrste. Vrsta se še zmeraj 

številčno krepi in povzroča v okolju posledice v obliki najrazličnejših škodnih dogodkov. 

Usmerjeno izvajanje odvzema sicer lokalno ublaži povzročanje škod, vendar gledano v 

celoti populacija veča svoj vpliv v okolju. 
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5.1.2 Presoja izvedbe ukrepov v življenjskem okolju divjadi  

Dela, ki so bila planirana v okviru ukrepov v življenjskem okolju divjadi, so bila v preteklem 

desetletju realizirana zelo dobro. Opravljeni ukrepi so poleg divjadi izboljševali pogoje tudi 

ostalim prostoživečim vrstam. Verjetno bi bilo opravljenih del še več, če bi upravljavci lovišč 

razpolagali z več lastnimi zemljišči, ali imeli možnosti zakupa tujih zemljišč. Treba pa je 

poudariti, da so tako opravljena dela malenkost v primerjavi z vsemi ostalimi aktivnostmi, ki 

pomenijo slabšanje življenjskih pogojev divjadi. 

Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi 

Med temi ukrepi se evidentirajo najrazličnejša dela povezana z varovanjem divjadi in 

kontrolo nad dogajanji v življenjskem okolju divjadi. Upravljavci lovišč so v preteklem 

desetletju med temi ukrepi evidentirali: 

- izvajanje lovsko čuvajske službe, 
- evidentiranje ter ugotavljanje lastništva potepuških psov in mačk, 
- spremljanje pojava bolezni divjadi, 
- varstvo gnezd divjadi, 
- preprečevanje pokosa divjadi, 
- evidentiranje lokacij povožene divjadi in 
- določitev lokacij postavitve prometnih znakov divjad na cesti. 

Realizacija opravljenih del je bila 98,4 %. Obseg opravljenih del med posameznimi leti ni 

bistveno nihal, je pa opaziti v zadnjih letih porast obsega ur za izvajanje lovsko čuvajske 

službe. Še zmeraj opažamo bistvene razlike pri izvajanju del med posameznimi lovišči. 

Večina upravljavcev lovišč načrtuje in tudi realizira korektno, nekateri pa pretiravajo in to 

sploh na račun izvajanja lovsko čuvajske službe.  

V obravnavanem desetletnem obdobju so upravljavci lovišč za ukrepe varstva in 

monitoringa divjadi opravili letno 11.340 ur dela. 

Biomeliorativni ukrepi 

Izvedeni biomeliorativni ukrepi, s katerimi ohranjamo in izboljšujemo prehranske in bivalne 

razmere za divjad, so bili v večini primerov dobro realizirani. Ocenjujemo, da bi nekateri 

upravljavci lovišč, lahko dosegli večjo stopnjo realizacije vzdrževanja grmišč in remiz za 

malo divjad, oziroma jih sploh načrtovali. Posamezna lovišča v pogledu realizacije 

vzdrževanja remiz za malo divjad močno izstopajo z velikimi površinami, kar je na eni strani 

spodbudno za ostale, a vendar vprašljivo glede realne površine. Dejstvo je tudi, da je kar 

nekaj lovišč, kjer se ta dela ne izvajajo v zadostnem obsegu ali pa sploh ne. 

Po drugi strani pa je spodbudno, da so opravljena predvsem tista dela, ki pomenijo 

neposredno izboljšanje življenjskega okolja divjadi. Menimo, da so bili opravljeni ukrepi 

ustrezni in so dosegli svoj namen. Je pa spet treba poudariti, da je obseg teh del v primerjavi 

z ostalimi deli opravljenimi za namene intenzivnega kmetijstva, zelo majhen.  

Realizacija vseh načrtovanih biomeliorativnih del je bila znotraj dovoljenih odstopanj in je 

znašala med 84 in 100 %. 

Biotehnični ukrepi 

Ti ukrepi so v glavnem vezani na zagotavljanje dodatnih virov hrane, ki je v naravi v taki 

obliki ni. Ukrepi so dovoljeni za vrste male poljske divjadi in nekatere parkljarje – divji prašič 

in muflon. Izvedeni morajo biti v skladu s sprejetimi usmeritvami načrtov LUO. Pomembno 

je, da je krmljenje lokacijsko, količinsko in strukturno pravilno načrtovano in izvedeno. Žal 
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opažamo, da v tem pogledu nismo bili dovolj uspešni, saj prihajajo s terena najrazličnejše 

informacije o nepravilnostih glede krmljenja. 

Upravljavci lovišč imajo velik interes izvajati biotehnične ukrepe ter temu posvetijo tudi 

veliko delovnih ur v loviščih, pa tudi količine položene krme so velike. Krmljenje divjadi je 

za usklajenost divjadi z okoljem še vedno zelo pomemben in potreben biotehnični ukrep, v 

primeru krmljenja male poljske divjadi pa sploh nujen ukrep. Kljub temu ne moremo prezreti 

dejstva, da eni upravljavci močno pretiravajo s količinami položene krme za malo poljsko 

divjad in s tem privabljajo in krmijo tudi kakšno drugo vrsto – divji prašič, srnjad, kar je 

nedopustno. Količinsko so tako v preteklem desetletju namenili zimskemu krmljenju male 

poljske divjadi 1.046 ton krme - v glavnem koruze ( 3,5 tone letno na lovišče oziroma 110 

kg/100 ha/leto ). 

Drugi namen po obsegu krmljenja predstavlja privabljalno krmljenje z namenom spremljanja 

divjadi ter načrtne in lažje izbire za odstrel. Namenjeno je bilo predvsem divjemu prašiču in 

muflonu, nekaj malega pa tudi zverem (lisica, obe kuni). 

Preprečevalno krmljenje je bilo namenjeno divjemu prašiču, zimsko krmljenje parkljarjev pa 

muflonu. Skupne količine položene krme niso dosegle načrta, kar je pozitivno. 

Obseg priprave krmnih in pridelovalnih njiv je na podobnem nivoju skozi vsa leta. Rahel 

premik se je zgodil v smeri povečanja krmnih njiv na račun pridelovalnih, kar ocenjujemo 

kot pozitivno. Še zmeraj pa se na obeh vrstah njiv goji preveč koruze. 

Vnos soli znaša dobrih 2.900 kg letno oziroma letno 0,03 kg soli na hektar lovne površine 

območja. 

Lovski objekti 

Načrt obravnava lovske objekte, ki so namenjeni izvajanju lova in biotehničnih ukrepov. Ti 

objekti so lovske preže, krmišča, lovske steze in solnice. 

Dobra opremljenost lovišč s temi objekti je pomembna z vidika doseganja načrtovanih 

planov odvzema in ostalih del. Objekti morajo biti umeščeni v okolje po strokovnih 

usmeritvah in v soglasju ZGS, lastnikov zemljišč in upravljavca lovišča. 

Število prež in krmišč je zadostno, opozoriti je treba na pomanjkljivo vzdrževane in 

neodstranjene dotrajane objekte. Večjo pozornost bo treba v bodoče posvetiti kakovosti 

krmišč in predvsem primerni založenosti s krmo. 

Pri solnicah opažamo neprimerno uporabo plastike pri izdelavi solnic in ponekod 

prekomerno zalaganje. 

Realizacija del v zadnjih desetih letih je dobra (med 83 % in 104 %) kaže na prekoračitev 

del pri prežah in krmiščih in nekoliko slabšo realizacijo pri solnicah in čiščenju lovskih stez. 

Opravljena dela zagotavljajo zadostno število lovskih objektov, ki omogočajo optimalne 

pogojev za izvajanje lova. 

Ukrepi za preprečevanje škod od divjadi 

Za odvračanje divjadi od objektov na katerih bi ta lahko povzročila škodo se upravljavci 

lovišč poslužujejo različnih oblik fizične zaščite (električnih pastirjev, žičnih in plastičnih 

ograj), optičnih in zvočnih naprav ter kemičnih odvračal. V ta sklop ukrepov sodijo tudi 

kemične in optične ograje (modri odsevniki) ob cestah za preprečevanje povozov divjadi. 

Realiziran obseg teh del je v zadnjem desetletnem obdobju malenkost pod načrtovanim. 
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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 115.222 113.412 98,4 

2. BIOMELIORATIVNI UKREPI 
Vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja) ha 419,14 414,58 98,9 
Spravilo sena z odvozom ha 84,23 77,4 91,9 
Priprava pasišč za divjad ha 70,85 70,85 100,0 
Gnojenje travnikov ha 60,93 59,1 97,0 
Vzdrževanje grmišč ha 157,34 149,81 95,2 
Vzdrževanje remiz za malo divjad ha 425,54 413,84 97,3 
Vzdrževanje gozdnega roba ha 86,78 83,83 96,6 
Izdelava in vzdrževanje kaluž št. 325 324 99,7 
Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira št. 99 96 97,0 
Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja št. 8352 7037 84,3 
Postavitev in vzdrževanje gnezdnic št. 625 548 87,7 

3. BIOTEHNIČNI UKREPI 
Zimsko krmljenje – parkljasta divjad kg 144.950 123.190 85,0 
Zimsko krmljenje – mala poljska divjad kg 1.127.656 1.046.438 92,8 
Preprečevalno krmljenje kg 240.400 241.005 100,3 
Privabljalno krmljenje kg 316.770 295.865 93,4 
Krmne njive ha 405,61 348,63 86,0 
Pridelovalne njive ha 184,78 167,03 90,4 
Solnice kg 29.758 29.159 98,0 

4. LOVSKI OBJEKTI 
Solnice (obnova in novogradnja) št. 13.597 12.041 88,6 
Lovske preže (obnova in novogradnja) št. 2.376 2.470 104,0 
Krmišča (obnova in novogradnja) št. 1.907 1.926 101,0 
Lovske steze (obnova in novogradnja) km 301,6 252,54 83,7 

5. UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠKOD OD DIVJADI 
Opravljeno delo (tehnična in kemična zaščita) ure 25.838 23.259 90,0 

5.2 Presoja doseganja zastavljenih ciljev 

Pri srnjadi so se cilji in usmeritve glede populacije v preteklem desetletnem obdobju dobro 

uresničevali. Rahlo razhajanje realizacije v spolni in starostni strukturi ne predstavlja 

problema. Vrsta ima dinamičen, a hkrati stabilen razvoj. Delež izgub kaže rahel trend 

padanja. Kljub mestoma močno spremenjenemu življenjskemu okolju, je vpliv vrste na 

okolje majhen in škode minimalne. Medvrstni odnosi se kažejo na plenjenju mladičev s 

strani plenilskih vrst. 

Cilji in usmeritve upravljanja jelenjadi in damjaka so se uresničevali dobro. Prav tako tudi 

se je žal uresničila bojazen glede pobegov iz slabo vzdrževanih obor. 

Pri gamsu smo uspeli ohraniti štvilčnost in uravnoteženo posegali v vse kategorije, kar sta 

bila temeljna cilja. Neuspešno pa je bilo omejevanje motenj. 

Pri muflonu je realizacija le delno sledila načrtovanim ciljem in zato z uresničevanjem ne 

moremo biti popolnoma zadovoljni. Zdravstveno stanje populacije je sicer dobro, v spolni 

strukturi prevladujejo ženski osebki, delež srednje starih in starih osebkov ni zadosten. 

Populacije nismo uspeli močneje znižati, vpliv na naravno pomlajevanje gozdov in 

preraščanje mladovja v starejše razvojne faze je mestoma znaten, prehajanje vrste izven 

osrednjega območja pa vse pogostejše. Krmljenje vrste premalo upošteva določila in 

zahteve načrtov. Medvrstni vpliv ima vrsta na srnjad in gamsa. 
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Pri divjem prašiču je realizacija dobro sledila načrtom in jih v glavnem tudi presegala. Ne 

moremo pa biti zadovoljni s strukturo, saj se je prešibko posegalo v reproduktivni del. Tudi 

prostorsko nismo uspeli zadržati širjenja vrste, obseg škod je napram pretekli dekadi malo 

padel, a še zmeraj prašiči povzročijo glavnino škod med vsemi vrstami divjadi (83 %). 

Krmljenje vrste premalo upošteva določila in zahteve načrtov. 

Pri  vrstah male divjadi (raca mlakarica, sraka, šoja) in malih zveri (jazbec, kuna zlatica 

in belica) so cilji in usmeritve v večjem delu dobro dosežene. 

Nismo pa zadovoljni z doseganjem ciljev pri lisici in sivi vrani, kjer kljub doseganju in 

preseganj načrtov nismo uspeli znižati številčnosti in posledično vpliva teh dveh vrst tako 

na okolje, kakor tudi na ostale vrste divjadi. 

Mala poljska divjad (poljski zajec, fazan in poljska jerebica) ima še naprej nazadujoč 

trend razvoja in številčnosti. To je predvsem povezano s spremembami življenjskega okolja 

v ravninskem delu LUO in intenzivne obdelave primernih habitatov teh vrst. Zastavljeni cilji 

dviga številčnosti in izboljšanja življenjskega okolja niso bili doseženi. 

 

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

 

VRSTA A B C D 

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

 
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 
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5.3 Presoja ustreznosti prejšnjega načrta 

Splošno stanje v populaciji srnjadi in izboljšanje nekaterih kazalnikov usklajenosti 

številčnosti z okoljem ter visoka realizacija načrtovanih ukrepov kažejo, da so bili zastavljeni 

cilji, usmeritve in ukrepi ustrezni, predvsem pa realni. 

Načrt upravljanja z muflonom je bil zastavljen preohlapno in premalo konkretno. Kazalci v 

populaciji in okolju kažejo številčno krepitev vrste in njen vpliv na okolje, česar zagotovo 

nismo želeli. Konstantna bojazen glede ogroženosti vrste zaradi izoliranosti je glavna 

zavora za smelejše načrte in celo poskuse posameznih upravljavcev z doselitvami. 

Neupoštevanje določil načrtov glede dogajanj znotraj in izven osrednjega območja ter 

posledično širjenje vrste narekujejo spremembe upravljavskega pristopa.  

Pri divjem prašiču smo priča dobri realizaciji količinskega odvzema, načrti bi lahko bili 

smelejši, vendar je bojazen ob nedoseganju načrtov s strani upravljavcev velika. Je pa treba 

poudariti, da se škode niso povečevale in so se načrti sproti prilagajali dinamiki vrste. 

Širjenja vrste nismo uspeli ustaviti in iz tega vidika je bil prejšnji načrt preoptimističen. 

Ukrep popolnega odstrela vrst, ki v območju niso zaželene, njihov pojav pa je odvisen 

predvsem od pobegov iz obor in prilivov iz sosednjih LUO, je pravilen, saj lahko njihov pojav 

močno vpliva na povečevanje škod in poslabšanje medvrstnih odnosov.  

Načrti upravljanja z malimi zvermi so bili realno zastavljeni, razen za lisico, katere 

številčnost se je v nasprotju z zastavljenimi cilji povečala. Kaže, da so bili načrtovani ukrepi, 

predvsem pa vezava načrtovane višine odvzema na realizacijo v preteklem letu, 

nezadostni. 

Nerealno je bilo zastavljeno tudi ciljno povečanje nekaterih vrst poljske divjadi (fazana, 

poljskega zajca in poljske jerebice). Številčnost teh je odvisna od številčnosti plenilcev, še 

bolj pa od stanja njihovih habitatov, na katere pa ima bistveno večji vpliv kot ukrepi 

upravljavcev lovišč širše dogajanje v primernem prostoru predvsem pa kmetijska politika. 

Nerealen je bil tudi cilj, ki je predvideval znižanje številčnosti sivih vran. Kljub postopnemu 

višanju odvzema skozi preteklo desetletno obdobje, se je njena številčnost še povečala, kar 

kaže, da poseganje v populacijo z odstrelom nima bistvenega vpliva na njeno številčnost. 
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Preglednica 9: Presoja ustreznosti načrta za obdobje 2021-2030 

 CILJI USMERITVE UKREPI 

V POPULACIJAH DIVJADI 3 3 3 

   EVROPSKA SRNA 4 4 4 
   NAVADNI JELEN 4 3 3 
   DAMJAK 4 4 4 
   GAMS 4 4 4 
   MUFLON 2 3 3 
   DIVJI PRAŠIČ 3 4 3 
   EVRAZIJSKI ŠAKAL * * * 
   LISICA 3 3 3 
   JAZBEC 3 4 4 
   KUNA ZLATICA 4 4 4 
   KUNA BELICA 4 4 4 
   PIŽMOVKA 3 3 3 
   POLJSKI ZAJEC 3 3 2 
   NUTRIJA * * * 
   NAVADNI POLH * * * 
   RAKUNASTI PES * * * 
   FAZAN 3 3 2 
   POLJSKA JEREBICA 2 3 2 
   RACA MLAKARICA 4 3 4 
   SRAKA 4 4 4 
   ŠOJA 4 4 4 
   SIVA VRANA 3 3 2 
V OKOLJU 3 3 4 
V ODNOSU OKOLJE-DIVJAD 3 4 3 

1: zelo neuspešno - manj kot 25 % ciljnega stanja; 2: neuspešno - manj kot 50 % ciljnega stanja; 3: uspešno - več kot 50 % 
ciljnega stanja; 4: zelo uspešno - več kot 75 % ciljnega stanja; *: cilj ni relevanten 
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5.4 Glavne prednosti in problemi upravljanja populacij divjadi in 
njenega življenjskega okolja 

Glavne prednosti in probleme upravljanja populacij divjadi in njenega življenjskega okolja 

smo opredelili na podlagi analize preteklega upravljanja divjadi in opravljenih ukrepov v 

življenjskem okolju divjadi ter stanja divjadi in njenega življenjskega okolja. Pri opredelitvi 

prednosti in problemov smo vključili tudi rezultate  SWOT analiz iz delavnic izvedenih v 

sklopu obnove območnih načrtov.  

Glavne prednosti upravljanja populacij divjadi: 

Ustrezno, načrtno upravljanje z divjadjo. V glavnem je sodelovanje med strokovnimi 

službami – ZGS, lovskimi organizacijami (LD, OZUL), lovsko inšpekcijo in deležniki v LUO 

na relativno visoki ravni. Posledično je bila vsa leta dosežena tudi visoka stopnja realizacije 

načrtovanih ukrepov pri upravljanju s populacijami divjadi in v njenem okolju. Dobro 

medinstitucionalno sodelovanje ZGS – OZUL – inšpekcija in realno načrtovanje omogočata 

fleksibilnost in hitro odzivanje. Prav tako pa tudi izvajanje načrtov in reagiranje ob pojavu 

težav z najvplivnejšimi vrstami (pobegi iz obor, škode na nelovnih površinah, pojavljanje 

divjadi v urbanih predelih,…). 

Ugodni bivalni in prehranski pogoji za večino vrst divjadi.  Za vse vrste divjadi razen 

za malo poljsko divjad so razmere za zagotavljanje osnovnih življenjskih zahtev ugodne.  

To se kaže v vitalnosti večine vrst divjadi in celo naraščajočem trendu številčnosti nekaterih 

(divji prašič, muflon, lisica, siva vrana). Od ugodnega statusa odstopajo  le vrste male 

poljske divjadi, ki kaže izrazite znake upadanja. Poljska jerebica je praktično izginila iz 

naravnega okolja, fazan je (pre)močno odvisen od vlaganj ptic iz umetne vzreje, nizka 

številčnost poljskega zajca pa je posledica drugih dejavnikov in dejavnosti in manj od 

lovstva. 

Problemi v povezavi s stanjem populacij: 

Ogroženo stanje male poljske divjadi. Najprej je za izpostaviti ogroženo dolgoročno 

ohranitev populacij male poljske divjadi zlasti poljske jerebice in fazana zaradi nizke gostote 

»naravnih« osebkov. Kljub nekaterim poskusom vlaganj osebkov iz umetnih vzrej, se stanje 

v naravi ne izboljšuje. K temu izdatno pripomorejo tudi intenzivna obdelovanja kmetijskih 

površin in visoka številčnost plenilskih vrst (lisica, vrani, ujede). Kazalniki za presojo 

uspešnosti: prisotnost naravnih osebkov. 

Naraščanje številčnosti plenilcev (lisica, šakal). Pričakuje se še izrazitejši vpliv 

omenjenih vrst na srnjad in malo poljsko divjad, kakor tudi na domače živali – predvsem 

perutnino in drobnico. Šakal je vrsta na katero plenske vrste in ljudje niso bile pripravljene. 

Novega plenilca se s strani lovcev in potencialnih oškodovancev težko sprejema. 

Naraščanje številčnosti divjega prašiča in muflona. Velik problem pri upravljanju z 

divjadjo v LUO je še vedno previsoka številčnost divjega prašiča v Halozah in na Boču in 

še izraziteje previsoka številčnost muflona na pogorju Boča. Obe vrsti s prehajanjem iz 

osrednjega območja povzročata konfliktne situacije, ki se pri divjem prašiču kažejo 

predvsem v obliki škod na posevkih v ravninskem predelu LUO in prehajanjem osebkov v 

sosednje LUO. Pri muflonu pa v obliki visoke stopnje objedenosti gozdnega mladja in 

prehajanju vrste izven osrednjega območja. 
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Naraščanje številčnosti sive vrane. Vrsta kljub intenzivnim ukrepom preprečevanja 

nastajanja škod na lovnih površinah širi svoj vpliv, redno se pojavlja znotraj urbanih 

predelov in povzroča konflikte v obliki škod na nelovnih površinah in vznemirjanja ljudi v 

mestih. 

Problemi, ki izhajajo iz stanja življenjskega okolja divjadi: 

Največ problemov izhaja prav iz tega naslova. Mnogokrat gre za sinergističen vpliv 

najrazličnejših motenj povezanih z aktivnostmi človeka v življenjskem okolju divjadi. Med 

glavnimi so: 

- Stihijsko – nenačrtno in nekontrolirano spreminjanje življenjskega okolja, 

- Zmanjševanje gozdnatosti v kmetijski krajini, 

- Neprimerne regulacije vodotokov, 

- Neprimerno oblikovanje in čiščenje gozdnega roba, 

- Širjenje industrijskih, trgovskih centrov, 

- Širjenje infrastrukturnih objektov (steze, poti, ceste, avtoceste), 

- Monokulture kmetijskih posevkov in veliko površinsko uporabljanje fito farmacevtskih 

sredstev 

- Ograjevanje površin v najrazličnejše namene, 

- Razne oblike nemira v življenjskem okolju divjadi (rekreacija, pohodništvo, kolesarjenje, 

vožnje v naravnem okolju,...) 

Zaradi vseh omenjenih vplivov predvsem v ravninskem delu območja so habitatne razmere 

za divjad (malo poljsko divjad) neustrezne. Zmanjkuje zlasti primernih mest za kritje in 

vzrejo mladičev, prav tako so zaradi veliko površinskih kompleksov monokuktur in uporabe 

zatiralnih sredstev (FFS) osiromašene prehranske razmere. Velikopovršinski kompleksi 

monokultur – zlasti koruze – nudijo sicer v času rasti kritje in prehransko bazo, po pospravilu 

pridelkov in pozimi pa te površine niso več primerno mesto za zadrževanje divjadi, ki takrat 

kritje in hrano najde v enklavah gozdov sredi polj. 

Prepletenost območja s cestnim omrežjem predstavlja resen problem zaradi številnih izgub 

divjadi in ostalih prostoživečih živali. Poleg tega gre v dosti primerih tudi za znatne gmotne 

škode, ki nastanejo ob naletih živali na cestah. 

Glede stanja gozdov je za izpostaviti premajhen delež mladovij, s čimer je okrnjena 

prehranska ponudba za rastlinojede parkljarje – srnjad, gams, muflon. Problem je izrazitejši 

predvsem po jesenski pospravitvi poljščin, ko divjad zavetje in prehrano poišče v gozdu. 

Problemi zaradi vplivov divjadi na okolje: 

Številčno in prostorsko širjenje divjega prašiča na Dravsko, Ptujsko in Središko polje, 

povzroča vedno več škodnih situacij in predstavlja za tiste upravljavce lovišč, ki nimajo 

zadosti izkušenj z vrsto, velik izziv v smislu uspešne redukcije vrste. 

Poškodbe zaradi objedenosti gozdnega mladja na Boču. Preštevilčna kolonija muflonov 

povzroča prekomerno objedenost drevesnih vrst plemenitih listavcev na kvalifikacijskih 

habitatnih tipih znotraj območja Natura 2000. Prav tako je močno oteženo normalno 

preraščanje teh drevesnih vrst v višje sloje. 

Pogosto pojavljanje divjadi v urbanih okoljih kot posledica nemira v naravnem okolju in 

obilja razpoložljive hrane.v bližini človeških bivališč. Gre predvsem za vrste, ki so na 

človekovo bližino prilagodljive ter so prehranski oportunisti (srnjad, lisica, kuna belica in siva 

vrana).  
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6. TEMELJNI VIDIKI UPRAVLJANJA DIVJADI IN NJENEGA 
ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA 

Upravljavski vidik – 40% 

Izvajanje upravljavskih ukrepov je bil prepoznan kot najpomembnejši vidik s katerim 

usmerjeno delujemo na populacije divjadi in njeno življenjsko okolje. V okviru upravljanja s 

populacijami divjadi so bile izpostavljene vrste pri katerih želimo usmerjati upravljanje v 

zmanjševanje in preprečevanje neželenih vplivov v okolju. Temeljna in lovno najbolj 

interesantna vrsta je srnjad, katere vpliv v okolju ni tako izrazit. Bistveno bolj izstopata v 

tem pogledu divji prašič na celotnem območju in muflon na Boču. Objedenost gozdnega 

mladja in drevesna sestava v mladovju je izpostavljen izziv, ki ga je treba reševati tudi v 

okviru lovskega načrtovanja. Izziv pri upravljanju je velik na področju težav male poljske 

divjadi – ravninski predeli. Pri upravljanju je zaznana polarizacija, saj imamo nekaj vrst okoli 

katerih je skoncentrirana večina problemov in večino ostalih vrst, ki z vidika vplivov na druge 

rabe niso problematične. Sooblikovanje življenjskega prostora divjadi ima pozitivne učinke 

tudi na druge prostoživeče živalske in rastlinske vrste. 

Naravovarstveni vidik – 15% 

Trajnostno upravljanje s populacijami divjadi zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

To pomeni tako gensko, kot vrstno in ekosistemsko raznovrstnost ter vse vplive in ekološke 

vloge divjadi. Z načrtnim upravljanjem divjadi in njenega življenjskega okolja pomembno 

vplivamo na druge živalske in rastlinske vrste, ki so prepoznane kot kvalifikacijski habitatni 

tipi ali kvalifikacijske vrste znotraj območij Natura 2000 v LUO (Boč-Haloze-Donačka gora, 

vinorodne Haloze,…). Naravovarstveni vidik je prav tako močneje izražen na področjih 

večjih vodnih akumulacij in ostalih vodnih teles, ki predstavljajo pomembne habitate 

zavarovanih vrst ptic (Ptujsko jezero, Ormoško jezero, Drava, Dravinja s pritoki, Črete, 

Medvedce,…). 

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

naravovarstvenem nadzoru, ki v zadnjih leti močno pridobiva na javnem pomenu. 

Znanstveno - raziskovalni vidik – 14% 

Upravljavske odločitve temeljijo na rezultatih proučevanja in spremljanja populacij vrst 

divjadi in njihovih habitatov. Raziskave prispevajo k ohranjanju populacij divjadi in sobivanju 

med ljudmi in divjadjo ter imajo velik pomen za razvoj metod na tem področju. Razumevanje 

vrstnih kot medvrstnih odnosov izboljšuje kvaliteto odločitev in s tem zmanjševanje 

neželenih učinkov, ki so pomemben cilj pri upravljanju s populacijami. S področja raziskav 

posebej zanimiva območja so Boč s kolonijo alohtonega muflona, širše območje Haloz kot 

zaledje in habitat divjega prašiča ter ravninski predeli Dravskega in Ptujskega polja za 

raziskovanje male poljske divjadi. 

Družbeno – ekonomski vidik – 14% 

Lov in udejstvovanje v lovstvu predstavlja za več kot 1.300 nepoklicnih lovcev v LUO način 

kakovostnega preživljanja prostega časa. S tem se ohranja tudi lovsko izročilo, ki je 

pomemben del kulturne dediščine v Sloveniji. 
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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 in povečuje prehransko 

samooskrbo. Trajnostna raba tako zagotavlja lokalna delovna mesta, pomaga pri 

ohranjanju kulturne krajine preko ukrepov za izboljšanje habitatov divjadi in z posegi v 

populacije divjadi manjša negativne vplive na okolje in preprečuje nastajanje škod. 

Izobraževalni vidik – 12% 

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  

 tuja zainteresirana laična in strokovna javnost, ki nam priznava uspešnost 

upravljanja s populacijami divjadi in zavarovanih vrst na številnih področjih. 

Vidik nepotrošne rabe divjadi – 5% 

Nepotrošna raba prosto živečih živali in rastlin nudi številne priložnosti za učinkovitejše 

varstvo narave, ob tem pa tudi za razvoj pomembnih dodatnih virov dohodka za lokalne 

skupnosti ter spreminja razmere znotraj turističnega sektorja. 

 

 

Slika 65:: Pomembnost posameznih vidikov v Ptujsko - Ormoškem LUO 
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7. CILJI IN USMERITVE 

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

STRATEŠKI CILJI 
 

 Ohranjanje vitalnih populacij vseh avtohtonih vrst divjadi in drugih prostoživečih 
živali ter njihovih habitatov. Poseben poudarek posvetiti zagotavljanju ugodnih 
pogojev slabše vitalnim vrstam male poljske divjadi – poljski zajec, poljska jerebica 
in fazan. 
 

 Sooblikovanje življenjskega prostora divjadi in drugih prostoživečih živalskih in 
rastlinskih vrst. Posebno pozornost posvetiti predelom LUO, kjer so še relativno 
ugodni pogoji za malo poljsko divjad – Dravsko polje, Dravinjska dolina, Pesniška 
dolina, Središko polje.  
 

 Optimalna trajnosta raba vseh avtohtonih vrst divjadi z lovom. Poudarek na 
najštevilčnejši vrsti – srnjad. 
 

 Zmanjševanje ali preprečevanje nastajanja neželenih vplivov v okolju: 
o zmanjševanje škod na kmetijskih površinah po srnjadi, divjem prašiču in sivi 

vrani 
o zmanjševanje vpliva rastlinojedov na območjih, kjer je lokalno oteženo 

naravno pomlajevanje in preraščanje mlajših razvojnih faz gozda. Konkretno 
vpliv alohtonega muflona na pogorju Boča znotraj območja Natura 2000. 

 
 Omejevanje prostorske razširjenosti in številčnosti invazivnih ter drugih tujerodnih 

vrst. Poudarek bo na preprečevanju širjenja invazivnih tujerodnih vrst (zlasti nutrija, 
pižmovka) in preprečevanju širjenja ter zmanjšanju številčnosti muflona na Boču. 
 
 
 

PREDNOSTNE NALOGE 
 

Proučitev vplivov kmetijstva na spremembo krajine ter s tem pogojev za obstoj in razvoj 

male poljske divjadi ter Izboljšanje habitatov za te vrste divjadi mora biti prioritetna naloga 

v naslednjem desetletju. Ključno je ohranjanje še primerne naravne vegetacije na 

Dravskem, Ptujskem in Središkem polju, Pesniški dolini in Dravinjski dolini. Primerne 

strukture (omejki, remize, grmišča, gozdni ostanki, obvodni pasovi,…) je treba ohranjati in 

izboljševati na eni strani s primernimi biomeliorativnimi ukrepi in na drugi strani z 

ozaveščanjem lastnikov zemljišč o pomenu teh struktur za prostoživeče živali. Za poterbe 

ohranitve in povečanja površin v upravljanju lovišč, je treba omogočiti upravljavcem lovišč 

najem ali nakup zemljišč v državni lasti in možnost izvedbe ukrepov za izboljšanje 

življenjskega okolja male divjadi. 

Upravljavcem lovišč preko izobraževanj podati nova spoznanja in primere dobrih praks 

glede upravljanja male divjadi (intenzivne in sodobne oblike lova na plenilce male divjadi, 

vzpostavljanje primernega okolja znotraj pretežno kmetijskega prostora, namensko 

krmljenje male divjadi,….) 
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Usmeritve za ohranitev in izboljšanje habitatov naj se oblikujejo vzporedno z ukrepi 

kmetijske in okoljske politike. Dejavnosti v okolju naj se v čim večji možni meri prilagodi 

potrebam prostoživečih živali (npr. košnja, omejevanje velikopovršinskih (mono)kultur, 

ekološka, malopovršinska pridelava poljščin itn.). 

 

Na področju lovstva je treba : 

- optimiziranje metode popisa objedenosti na območjih manj uspešnega pomlajevanja; 

- presoditi ustreznost lokacij krmišč z vidika možnosti vpliva divjadi na gozdno mladje 

(muflon) in z vidika možnosti vpliva divjadi na nastajanje škod (divji prašič, muflon) ; 

- poenotiti merila za ocenjevanje škod od in na divjadi in kako »upravljati« z divjadjo na 

nelovnih površinah; 

- iskati rešitve glede širjenja populacije sive vrane in njenega izrazito negativnega vpliva v 

urbanem okolju in predelih z intenzivno preidelavo polljščin. Poleg odvzema bo v bodoče 

potrebno razmisliti tudi o kakšnih drugih – alternativnih – pristopih reševanja problema vse 

številčnejše populacije. 

- iskanje rešitev za izboljšanje habitatov male poljske divjadi v okviru kmetijske politike. 

 

Nujno zmanjšati in zakonsko urediti okoljsko neželene človekove vplive oz. koriščenje 

ekosistemskih storitev, ki vedno bolj otežujejo upravljanje z lovišči in divjadjo, še zlasti 

vožnjo z različnimi vozili v naravnem okolju, nepotrebne dejavnosti v nočnem času in ostale 

motnje, ki neposredno ali posredno vplivajo na prostoživeče živali.  

 

Na področju turizma in rekreacije je treba iskati povezave in sodelovanje turističnih in 

lovskih organizacij v lokalnem okolju in pravilno usmerjati dejavnosti turizma v luči 

ohranjanja naravnega okolja in blaženju negativnih vplivov na živalski svet. 
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7.2 Cilji in usmeritve za posamezne vrste divjadi 

7.2.1 Evropska srna 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

Ohranjanje obstoječe številčnosti. Le-ta se ne sme povečevati, ker bi se lahko s tem 

povečale škode, izgube ter objedenost gozdnega mladja. Razporeditev v okolju naj bo 

prilagojena bioliškim zakonitostim vrste in okoljskim pogojem. Prostorsko naj se srnjad 

pojavlja v vseh, zanjo primernih okoljih, predvsem v kmetijsko gozdnati krajini s primernim 

deležem gozdnega roba. Porazdelitev znotraj lovišč naj ustreza naravni ponudbi hrane, 

medvrstnim odnosom in ostalim življenjskim potrebam srnjadi. 

 

Vzdrževanje trenutne spolne in starostne strukture. Populacija srne je v stalnem 

dinamičnem spreminjanju in prilagajanju življenjskemu okolju. Zato bomo posegali v 

populacijo tako, da jo bomo ohranjali v spolnem razmerju približno 1 : 1,5 v korist ženskega 

spola, z zadostnim deležem srednje starega dela populacije, ki daje dovolj visok prirastek, 

da se trajno obnavlja ter ostaja zdrava in vitalna, hkrati pa zagotavlja tudi trajen gospodarski 

izkoristek z lovom. V starostni kategoriji srnjadi nad dve leti je želen enak delež osebkov 

starih od 2 do 5 let ter osebkov starih nad 6 let. Želimo, da bi bili obe starostni kategoriji v 

odstrelu zastopani z istim deležem. 

 

Cilji vezani na življenjsko okolje srnjadi so predvsem zagotovitev večjega deleža gozdnih 

mladovij in njihova rastišču primerna drevesna sestava ter strukturiran in pester gozdni 

rob. 

 
 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Glede na zastavljen cilj naj se v naslednjem desetletju ohranja višina odvzema srnjadi na 

ravni med 3.200 in 3.600 osebkov ter minimalna intenziteta odvzema vsaj 3,0 živali na 100 

ha lovne površine oziroma približevanje povprečnemu odvzemu 3,5 živali na 100 ha lovne 

površine. Manjša intenziteta odvzema je lahko v loviščih, kjer je gostota srnjadi zmanjšana 

zaradi prisotnosti drugih konkurenčnih vrst divjadi (gams, muflon) in manj ugodnega 

habitata, kjer kot kriterij presoje uporabimo gozdnatost lovnih površin. Primarno to velja za 

lovišča gozdnatih Haloz in Boča (Leskovec, Podlehnik, Žetale, Dravinja-Majšperk, 

Stoperce, Makole, Poljčane, Boč, Rogaška Slatina, Regatec) Manjša intenziteta je lahko 

tudi v loviščih z izrazitejšim plenilskim odnosom šakala in lisice na srnjad. 

Starostno-spolni razredi 

Za potrebe načrtovanja pri moškem spolu združujemo starostna razreda mladiči in lanščaki 

v enoten razred, pri ženskem spolu pa mladice in srne 2+ (dalje: srne) v enoten razred. 

Taka združitev je smiselna tako zaradi iste/podobne biološke/razmnoževalne vloge 

mladičev in lanščakov oz. mladic in srn, kakor tudi zaradi poenostavitve ter večje prožnosti 

pri načrtovanju upravljanja srnjadi oz. pri realizaciji načrtovanega odvzema. 
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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  

Minimalni intervali vrednosti deležev v posameznih starostno-spolnih razredih dopuščajo 

možnost usmerjanja populacije proti želeni starostno-spolni strukturi. V primeru zaznavanja 

(na podlagi preteklega odvzema) izrazito porušene strukture populacije lahko struktura 

odvzema odstopa od predpisane, vendar le na ravni posameznih načrtovalskih enot (znotraj 

LUO) ali lovišč. 

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

Moški spol  

mladiči M in lanščaki 25-30 

srnjaki 2+ 20-25 

Ženski spol  

mladiči Ž 15-20 

mladice in srne 2+ 30-35 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema  

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

Moški spol  

mladiči M in lanščaki ±20 

srnjaki 2+ ±20 

Ženski spol  

mladiči Ž ±20 

mladice in srne 2+ ±20 

SKUPAJ ±20 

 

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

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

dopustno odstopanje -20 % od načrtovane višine odvzema posameznega starostno-
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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 višina odstrela srn in mladic (združen razred) znašati vsaj 120 % 
višine odstrela srnjakov 2+. V primeru, da bi zagotavljanje predpisane višine vezave 
pomenilo preseganje dopustnih odstopanj odvzema srn in mladic, navedene vezave ni 
potrebno dosegati (dopustna odstopanja so nadrejeno pravilo). 
 
Prilagoditve upravljanja srnjadi na območjih redne prisotnosti šakala se nanašajo na: 
(i) načrtovano višino odvzema, (ii) dopustna odstopanja realizacije odvzema v posameznih 
starostno-spolnih razredih in skupno, (iii) vezavo odstrela srn in mladic na odstrel srnjakov 
2+. 
Glede višine načrtovanega odvzema velja le splošno načelo, da se ob ugotovljenih izrazitih 

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

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

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

(načrtuje se odvzem 0). 

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

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

srnjadi. Tako ločimo tri območja prilagoditev: 

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

osebek na 100 ha lovne površine); 

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

1 do 2 osebka na 100 ha lovne površine); 

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

na 100 ha lovne površine). 

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

površine: 

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

in +20 %. 

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

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

površine: 

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

in +20 %. 

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

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

površine: 

- Na teh območjih se kljub redni prisotnosti šakala upravljanje srnjadi načrtuje isto kot 

na območjih brez redne prisotnosti šakala. 
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Druge usmeritve 
 

Dejanska struktura načrtovanega odvzema za območje in predvsem za posamezna lovišča, 

lahko odstopa od izhodiščne v primeru večjih odstopanj realizacije odvzema od 

načrtovanega odvzema v preteklem (preteklih) letih ali zaradi ostalih strokovnih vzrokov 

(struktura izgub, vzroki izgub). Odstopanja realizacije od načrtovanega odvzema po višini 

in znotraj spolne in starostne strukture (še posebej v starostnem razredu 2+), se smiselno 

upošteva pri načrtovani višini in strukturi odvzema za naslednje leto. V dvoletnem lovsko 

upravljavskem načrtu območja se opredeli zahteve, katere je potrebno upoštevati pri 

nadaljnji razdelitvi odvzema srnjadi po loviščih, ki so nastale zaradi odvzema v 

posameznem lovišču v preteklem letu. 
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7.2.2 Navadni jelen 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Preprečevanje širjenja populacije. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Celotno LUO je območje neželene prisotnosti jelenjadi. Višine in prostorske razporeditve 
odvzema se ne predpisuje, pač pa se predvideva neomejen odvzem in posledično 
preprečevanje širjenja populacije. 
 
Skladno s Smernicami za upravljanje z divjadjo v Sloveniji spadajo sem vsa 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 je 

odsotnost jelenjadi.  

V vseh loviščih je odvzem jelenjadi vseh starostno-spolnih razredov neomejen do 

odstrela 5 jelenov 2+ v zadnjem 10-letnem obdobju, nato se uvede sistem upravljanja, kjer 

je odstrel telet, junic, lanščakov in košut neomejen. Odstrel jelena 2+ pa je možen ob 

predhodnem odstrelu 2 osebkov mulaste jelenjadi (telet, junic, košut), od tega vsaj ene 

junice ali košute. 

Starostno-spolni razredi 

Preglednica 13: Starostno-spolni razredi pri navadnem jelenu 

razred po Pravilniku  združen razred 

Moški spol 

teleta teleta M+Ž 

lanščaki lanščaki 

jeleni 2-4 jeleni 2-4 

jeleni 5-9 
jeleni 5+ 

jeleni 10+ 

Ženski spol 

teleta teleta M+Ž 

junice junice 

košute 2+ košute 2+ 

 
Ne glede na združen razred telet obeh spolov se ob odvzemu ugotavlja in evidentira tudi 
spol telet. 
 
Druge usmeritve 
 
Pobege jelenjadi iz obor za rejo divjadi, je potrebno reševati sprotno in v sodelovanju lastnik 
divjadi – upravljalec lovišča – lovska inšpekcija – Zavod za gozdove, ter tako preprečiti 
širjenje vrste in morebiten nastanek škod. 
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7.2.3 Damjak 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Popolna izločitev osebkov, ki izvirajo iz obor. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Načrtovati odvzem damjaka po posameznih loviščih ali pa za cel LUO po višini in strukturi 
ni smiselno, zato naj se izvaja popolni odstrel vrste v skladu z zakonom in lovsko etiko. 
 
Druge usmeritve 
 
Pobege damjakov iz obor za rejo divjadi, je potrebno reševati sprotno in v sodelovanju 
lastnik divjadi – upravljalec lovišča – lovska inšpekcija – Zavod za gozdove, ter tako 
preprečiti širjenje vrste in morebiten nastanek škod. 
 
 

7.2.4 Gams 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti. 

- Ohranjanje spolne in starostne strukture. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Višino in strukturo odvzema se bo določalo z dvoletnimi načrti ter letnimi razdelilniki 
odvzema. Glede na cilj je možno načrtovati minimalen odvzem (največ 10 živali na leto), da 
se ohranja številčnost in skrb in zanimanje lovcev za obe skupini. 
 
Zaradi prostorske ločenosti obeh skupin gamsov v LUO (Boč, Donačka gora) bomo 
načrtovani odvzem razdelili na 2 skupini lovišč: 

1. Boč: lovišči Poljčane in Boč; 
2. Donačka gora: lovišča Stoperce, Žetale in Rogatec. 

 
Razdelilnik odvzema po višini, strukturi in loviščih bomo letno naredili samo za zgoraj 
našteta lovišča:  
 
Vse spremembe teh usmeritev se bodo obravnavale znotraj LUO individualno, kar bo 
zapisano v dvoletnih operativnih načrtih za LUO. 

Starostno-spolni razredi 

Za potrebe lovsko upravljavskega načrtovanja bistveno poenostavljamo starostne razrede 

gamsov. 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 
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8+ letni (pri kozah 11+ letne) v enoten razred starejših (starejši kozli, starejše koze; 

preglednica 16). 

Preglednica 14: 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  

Struktura odvzema je prikazana v preglednici 18. Pri tem 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.  
V Ptujsko-Ormoškem LUO imamo opravka z dvema manjšima skupinama gamsov. 
 
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 15: 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.  
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7.2.5 Muflon 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Zmanjšanje številčnosti. Bistveno zmanjšanje številčnosti vrste v osrednjem 

območju, kjer je izražen negativen vpliv na kvalifikacijske gozdne habitatne tipe in 

vrste (Natura 2000).  

 
- Usmerjanje spolne in starostne strukture v želeno smer. Znižanje deleža 

ženskega spola. Močnejše poseganje v rodni del populacije. 

 
- Popolna izločitev osebkov izven osrednjega območja, kjer cilj upravljanja ni 

trajnostna raba vrste z lovom. 
 

- Cilji vezani na okolje muflona. Presoja ustreznosti lokacij krmišč, odstranitev 

krmišč z območij manjšinskih gozdnih habitatnih tipov (Javorjovja). Ureditev režima 

krmljenja in njegova dosledna kontrola. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Višino in strukturo odvzema se bo določalo z dvoletnimi načrti ter letnimi razdelilniki 
odvzema za osrednje območje kolonije muflonov. V osrednje območje spadajo predeli 
lovišč Poljčane (1.310 ha), Rogaška Slatina (1.225 ha), Boč (560 ha) in Makole (2.175 ha). 
Minimalen odvzem mora znašati 2,5 živali na 100 ha, kar pomeni minimalno 140 živali na 
leto v osrednjem območju v prvih štirih letih veljavnosti načrta, nato pa prilagajanje višine 
odvzema glede na kazalnike z namenom nadaljnje redukcije številčnosti. 
Zunaj osrednjega območja se skladno s ciljem odstranjuje vse muflone ne glede na spol in 
starost. 

Starostno-spolni razredi 

Za potrebe lovsko upravljavskega načrtovanja poenostavljamo (združujemo) starostne 

razrede muflonov. 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 14). 

Preglednica 16: 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 17: Delež (%) starostno-spolnih razredov v odvzemu 

starostni razred M (ovni) Ž (ovce) 

mladi 25-30 25-30 

2- in večletni 20-25 20-25 

SKUPAJ 50 50 

 

Ostalo 

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

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

Navedena struktura odvzema po starostno-spolnih razredih in dopustna odstopanja veljajo 

le za osrednje območje upravljanja z vrsto. 

Izven osrednjega območja, kjer je cilj upravljanja izločitev vrste iz narave, odvzem navzgor 

ni omejen, možen pa je kakršen koli režim upravljanja, ki najbolj učinkovito zagotavlja 

dosego tega cilja. Tak režim upravljanja za naslednje desetletno obdobje načrtujemo v vseh 

loviščih izven osrednjega območja, s poudarkom na loviščih Rogatec, Stoperce in Dravinja-

Majšperk. Tu so upravljavci lovišč dolžni izvesti popoln odstrel muflonov, ne glede na spolno 

in starostno kategorijo, upoštevati je treba zgolj lovno dobo in lovsko-etična načela (odstrel 

jagnjeta pred odstrelom ovce). 

Druge usmeritve 
 
Krmljenje muflonov je dovoljeno le v osrednjem območju muflonov in to le na krmiščih, ki 
so po predlogu posameznega lovišča odobrena s strani Zavoda in OZUL-a. Krmljenje mora 
biti skladno z usmeritvami Naravovarstvenih smernic (priloga 1). Lokacije krmišč morajo biti 
opredeljene v dvoletnih načrtih za upravljanje z divjadjo in letnih načrtih lovišč. 
Ostale podrobnosti glede krmljenja muflonov so opisane v poglavju 7.3. 
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7.2.6 Divji prašič 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Zmanjšanje številčnosti v osrednjem območju ( Boč, Donačka gora, Haloze). 

- Preprečevanje naraščanja številčnosti izven osrednjega območja. 

- Preprečevanje prostorskega širjenja populacije z Boča in Haloz na Dravsko in 

Ptujsko polje. 

- Uravnavanje spolne in starostne strukture populacije - predvsem dovolj velik 

odvzem samic. 

- Cilji vezani na okolje divjega prašiča. Ureditev in kontrola režima krmljenja. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Višina odvzema bo načrtovana skupaj za LUO, nato pa z razdelilnikom razdeljena po 
loviščih znotraj osrednjega območja upravljanja z vrsto, ki ga predstavlja območje desetih 
lovišč v Halozah in na Boču. Ta lovišča so: Stoperce, Žetale, Leskovec v Halozah, Dravinja-
Majšperk, Podlehnik, Makole, Poljčane, Rogaška Slatina, Boč in Rogatec Poudarek pri 
načrtu in v dosledni realizaciji številčnega in strukturnega odvzema naj bo v naslednjem 
desetletnem obdobju v loviščih, kjer je obstoječa številčnost divjih prašičev največja 
(Podlehnik, Leskovec, Dravinja-Majšperk) s tem pa tudi poudarjene težave v okolju. 

Izven osrednjega območja prisotnost divjega prašiča ni zaželena in se načrtuje številčno in 
strukturno neomejen odvzem. 

Starostni in spolni razredi  

Pri divjem prašiču za potrebe načrtovanja ohranjamo združene starostne razrede kot so 

prikazani v preglednici 18. 

Preglednica 18: 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:  
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- osebki do ocenjenega 12. meseca starosti se ne glede na datum uplenitve 

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

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

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

kategorizirajo kot enoletne živali (lanščaki, lanščakinje);  

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

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

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

spomladanskem času. 

Struktura odvzema po starostno-spolnih razredih  

Preglednica 19: 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 realizirani delež 

lanščakinj in svinj znašati najmanj 20 % prvotno/osnovno načrtovanega odvzema. Za 

odvzem, ki presega 100 % realizacijo osnovnega načrta, je zaželen tudi čim večji delež teh 

dveh kategorij v odvzemu. 

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

deležu lanščakinj in svinj v odvzemu (min. 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.  

Dopustno odstopanje načrtovanega skupnega odvzema navzdol znaša -30%. V primeru, 

da -30 % pomeni enako ali manj kot 5 osebkov, dopustno odstopanje navzdol znaša 5 

osebkov. 

V kolikor je na ravni LUO ali nižjih načrtovalskih enot (ekološke enote, 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, razen v kolikor operativni 

dvoletni načrti za skupine lovišč ali posamezna lovišča ne določajo drugače. 

Krmljenje 

Krmljenje divjih prašičev (privabljalno) je dovoljeno le v osrednjem območju na krmiščih, ki 
so po predlogu posameznega lovišča odobrena s strani Zavoda in OZUL-a. Krmljenje mora 
biti skladno z usmeritvami Naravovarstvenih smernic (priloga 1) in v skladu z usmeritvami 
opisanimi v poglavju 7.3.  
Lokacije krmišč morajo biti opredeljene v dvoletnih načrtih za upravljanje z divjadjo in letnih 
načrtih lovišč. 
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Druge usmeritve 
 
V primeru pojava fenotipsko očitnih križancev z domačim prašičem se lahko odstreljuje vse 

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

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

Kakršne koli administrativne omejitve lova divjega prašiča (individualnega ali skupinskega), 

ki jih oz. bi jih izvajali upravljavci lovišč so v nasprotju z načrti za upravljanje z divjadjo in 

pomenijo njihovo kršitev. Notranji režimi lova, kot ga vodijo LD, morajo biti takšni, da bodo 

zagotavljali dosego načrta po količini in kvaliteti/strukturi, oz. da bodo zagotavljali doseganje 

v tem načrtu navedenih ciljev upravljanja. Upravljavci lovišč so dolžni organizirati lov na 

divje prašiče celo leto tako, da povečajo odstrel divjih prašičev na območjih, krajih ali v 

neposredni bližini (kmetijske površine, bližina kmetijskih gospodarstev…), kjer ti povzročajo 

škodo, priporočamo da celo stimulirajo odstrel divjih prašičev na čakanje (predvsem od 

spomladi do pričetka jesenskih skupinskih lovov) v okoljih, kjer le ti povzročajo škodo. 

V skladu z 12. členom Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih 

(v nadaljevanju ZNUAPK) [9] in Sklepom o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi 

afriške prašičje kuge pri divjih prašičih [10] je pri intenzivnem odstrelu divjih prašičev 

dovoljena uporaba umetnih virov svetlobe, strelnih namerilnikov z napravo za elektronsko 

ojačevanje svetlobe oziroma z infrardečo napravo ali namerilnikov s termičnim (IR) 

senzorjem. 

Upravljavci lovišč so dolžni izvajati ukrepe preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in 

v ta namen odvzeti vzorce oziroma poslati določene vzorce uplenjene, poginule ali 

povožene divjadi v preiskavo, v skladu s programom Uprave RS za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). 

Pred in v primeru pojava APK so upravljavci lovišč dolžni izvajati določila vseh predmetnih 

predpisov, predvsem ZNUAPK) [9] in ostalih, ki se navezujejo na omenjen zakon [10]. 

ZNUAPK med drugim določa, da mora vsak (torej tudi lovec), ki v naravi najde poginulega 

divjega prašiča (ne glede na vzrok pogina, npr. neznan vzrok, bolezen, povoz …) o tem 

obvestiti Center za obveščanje na telefonsko številko 112. Posebej opozarjamo na 

prepoved odstranjevanja spodnjih čeljusti oziroma ločevanja drugih delov trupel najdenih 

poginulih divjih prašičev, ne glede na ocenjeni vzrok pogina. Za namene evidentiranja izgub 

upravljavec lovišča kot dokaz za izgubo komisiji lovsko upravljavskega območja predloži 

podatke o odvozu najdenih poginulih divjih prašičev za svoje lovišče, ki jih pridobi od VHS. 
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7.2.7 Evrazijski šakal 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje ugodnega stanja. 

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 
 
Lovi se v vseh loviščih po sistemu zaporednega odvzema do predpisane letne kvote. 

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

Izplačevanje odškodnin za nastalo škodo od šakala do 1. 5. 2023 prevzema Republika 
Slovenija v skladu z »Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu« 
in sicer ne glede na odškodninsko odgovornost v skladu s predpisi o divjadi in lovstvu. Od 
1. 5. 2023 dalje oceno in izplačevanje odškodnin za nastalo škodo od šakala prevzemajo 
upravljavci lovišč v LUO. 
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7.2.8 Lisica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Zmanjšanje številčnosti vrste na ravni celotnega LUO, še posebej pa v loviščih z 

malo poljsko divjadjo  in loviščih v bližini urbanih naselij (Makole, Poljčane, Rogaška 

Slatina, Ptuj, Boris Kidrič, Jože Lacko-Ptuj, Markovci, Sveta Marjeta, Velika Nedelja, 

Ormož, Središče). 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Vztrajati je treba na višini odvzema preteklega obdobja, kar konkretno pomeni odvzem na 
letni ravni med 1400 in 1600 lisic. 
Višina odvzema naj se prilagaja obdobjem večjih gostot lisic (praviloma v letih, ko je zaradi 
gozdnega obroda večja tudi gostota talnih sesalcev) in naj je višja v loviščih s potencialno 
ugodnejšimi pogoji za malo poljsko divjad. Regulacija številčnosti lisic z odstrelom je 
pomemben dejavnik  izboljšanja stanja populacij male poljske divjadi. 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 

- Dovoljeno preseganje odvzema za 100 %. 

- Dopustno odstopanje navzdol je  -30 %. 

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

osebke. 

Druge usmeritve 
 

- Lov naj se intenzivira v vseh loviščih, še posebej pa v loviščih z malo poljsko divjadjo 

in v habitatih poljskih kur ter tistih loviščih kjer je zaznan in izražen plenilski vpliv na 

mladiče srnjadi. 

- Upravljavci lovišč naj stimulirajo odstrel lisic. Nikakor se ne sme omejevati lova na 

lisico, omejitev mora biti le lovska etika in zakonodaja. 

- Aktivno upravljanje z vrsto je pogoj za dosego ciljev, hkrati pa je treba obvezno 

upoštevati navodila veterinarske stroke in spremljati zdravstveno stanje populacije. 

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 številčnosti vrste v naravni spolni in starostni strukturi. Številčnost naj je 

usklajena z ostalimi živalskimi vrstami in naj pomeni ugodno stanje vrste, ki ne 

povzroča prekomernih škod v kmetijstvu, hkrati pa zagotavlja normalen obseg 

reprodukcije ter oblikovanje stabilne, vitalne populacije. 

 
 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Višino in prostorsko razporeditev odvzema se določa v dvoletnem načrtu in je odraz 
spremljanja trendov prostorske razširjenosti, odvzema v preteklih letih. Odvzem se načrtuje 
enotno za celotno LUO. 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 

- Dovoljeno preseganje odvzema za 100 %. 

- Dopustno odstopanje navzdol je - 50 %. 

- Ne glede na navedeno je pri jazbecu dopustno odstopanje navzdol - 5 osebkov. 
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7.2.11 Kuna zlatica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti vrste. 
- Skladnost z določili Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju 

naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (t.i. »habitatna 
direktiva«) ter prilogo V, kjer je kuna zlatica na območju članic EU navedena med 
zavarovane živalske vrste z možnostjo upravljanja ob izpolnjenih pogojih. Glavni 
varstveni cilj direktive je ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatov. 

 
 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

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

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 

- Dovoljeno je preseganje odvzema navzgor za +100 %. 
- Dopustno odstopanje navzdol je -50 %. 
- Ne glede na navedeno je minimalno dopustno odstopanje navzdol -5 osebkov. 

Druge usmeritve 
 

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

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje/zmanjšanje številčnosti vrste. Gostoto kune belice v prosti naravi se 
mora ohraniti ali nekoliko zmanjšati. Gostoto kune belice v bližini naselij in v habitatih 
male poljske divjadi je zaželeno zmanjšati. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

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

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 

- Dovoljeno je preseganje odvzema za +100 %. 
- Dopustno odstopanje navzdol je -50 %. 
- Ne glede na navedeno je minimalno dopustno odstopanje navzdol -5 osebkov. 

 
Druge usmeritve 
 

- Lov kune belice naj se intenzivira v loviščih z malo poljsko divjadjo oz. v tipičnih 
habitatih poljskih kur. 

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

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

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti vrste in trajnostno izkoriščanje populacije z lovom. 
- Izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer na površinah v lasti in obdelavi upravljavcev 

lovišč – krmne njive, remize.  
- Intenziviranje odvzema plenilcev. 

 
 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Odvzem se načrtuje za celotno LUO enotno. 
Načrtuje se skupen odvzem. 
Načrtovanje odvzema bo konzervativno, upoštevajoč razmere v populaciji poljskega zajca 
in habitatne razmere v LUO. 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Načrtovane višine odvzema ni potrebno dosegati, lahko pa se presega do 20 %.  
V primeru dodajanja zajcev v lovišča se lahko odvzem poveča za določen delež od števila 
vloženih živali, kar bo opredeljeno v dvoletnih načrtih 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. 

 

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 poljskega zajca 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 in v kombinaciji z izvedenimi ciljnimi ukrepi (osnovanje in vzdrževanje 

remiz, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, oblikovanje gozdnega roba, 

osnovanje in obdelava krmnih njiv, zimsko krmljenje….). Izvajanje ukrepa dodajanje 

poljskega zajca je možno izključno ob predhodnem načrtovanju z dvoletnim načrtom LUO 
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in letnim načrtom lovišča. Dodajanje mora upoštevati določila veljavne zakonodaje s 

področja ohranjanja narave ter zaščite živali. 

Na območjih, kjer je intenzivirano upravljanje s poljskim zajcem (vključno z izvajanjem 
ukrepov v okolju in dodajanjem živali iz umetne vzreje), se v okviru predpisanih lovnih dob 
intenzivneje lovi plenilce, ki so divjad. 
 
Intenzivira se lov lisice na celotnem območju v vseh loviščih v LUO. 
 
 
 
 
 

7.2.14 Pižmovka 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Pižmovka kot neavtohtona in invazivna vrsta na območju v LUO, kjer že živi: 
preprečevanje naraščanja številčnosti in širjenja populacije, izločitev vrste iz narave. 

- Pižmovka na območju v LUO, kjer se potencialno pojavi na novo: zgodnje odkrivanje 
in popolni odvzem/redukcija vrste ter izločitev vrste iz narave. 

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

 
Na območjih obstoječe razširjenosti: izvaja se neomejen odvzem. 

 
Dovoljen je lov tudi s pastmi (dvigalko). 
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7.2.15 Nutrija 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Zgodnje odkrivanje in popolni odvzem osebkov. 

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

 
Dovoljen je lov tudi s pastmi (dvigalko).  
 
 
 

7.2.16 Navadni polh 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje vrste. 
- Trajnostna raba z lovom. 

 
 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

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

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Dopustna odstopanja niso potrebna. 
 
Druge usmeritve 
 
Lov na polha je dovoljen vsem v Republiki Sloveniji. Tisti, ki nameravajo polha loviti, si 
morajo predhodno pridobiti polharsko dovolilnico od krajevno pristojnega upravljavca 
lovišča. Vsakdo, ki prejme polharsko dovolilnico je dolžan le-to po končanem lovu izpolniti 
in jo vrniti izdajatelju. 
 
Krajevno pristojni upravljavec lovišča - LD izdaja polharsko dovolilnico tudi svojim članom. 
 
Upravljavec lovišča/LPN je dolžan voditi predpisane evidence odvzema. 
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7.2.17 Fazan 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti vrste. 
- Ohranjanje in izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer na površinah v lasti in obdelavi 

upravljavcev lovišč – krmne njive, remize. 
- Intenziviranje odvzema plenilcev. 

 
 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Načrtuje se skupen odvzem. 

Višina in prostorska razporeditev odvzema odvisna od stanja obveznih kazalnikov 
(prostorska razšijenost, preteklega odvzema, izgub). 

V loviščih, ki ne vlagajo fazana, se načrtuje odvzem t.i. »naravnega« fazana.  

V loviščih, ki dodajajo fazana, se načrtuje odvzem v višini 75% vloženih živali. 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
V loviščih, ki ne vlagajo fazana načrtovane višine odvzema ni potrebno dosegati, 
preseganje je dovoljeno do 20%. 

V loviščih, ki dodajajo fazana načrtovane višine odvzema ni potrebno dosegati, preseganje 
pa ni dovoljeno. 

 
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 fazana v lovišče je možen/upravičen ukrep povečevanja številčnosti z namenom 

ohranjanja vrste ali z namenom lova. 

Dodajanje fazana v lovišče neposredno pred lovom je prepovedano. 

Ukrep dodajanja se izvaja le v vrsti primernem habitatu.  

Izvajanje dodajanja je možno izključno ob predhodnem načrtovanju z dvoletnim načrtom 

LUO in letnim načrtom lovišča.  
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Dodajanje mora upoštevati določila veljavne zakonodaje s področja ohranjanja narave ter 

zaščite živali. 

Lovišča, ki imajo primerne pogoje in prostorske možnosti naj urejajo, vzdržujejo in širijo 

obseg remiznih površin, ter izvajajo minimalna vlaganja. 

Uravnavanje številčnosti populacij malih zveri in vrst iz družine vranov, katere je dovoljeno 

loviti, je poglaviten pogoj za smotrno upravljanje s fazanom. 
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7.2.18 Poljska jerebica (gojena) 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer na površinah v lasti in obdelavi upravljavcev 

lovišč – krmne njive, remize. 

- Intenziviranje odvzema plenilcev. 

 
 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Odvzem se lahko načrtuje le v loviščih, kjer se dodajajo poljske jerebice iz umetne vzreje.  
Odvzame se lahko največ 50% dodanih jerebic iz umetne vzreje. 

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Načrtovane višine odvzema ni potrebno dosegati in se ga ne sme presegati. 
 
Druge usmeritve 
 
Dodajanje poljske jerebice v lovišče je možen in upravičen ukrep povečevanja številčnosti 

z namenom ohranjanja vrste in z namenom lova.  

Ukrep dodajanja se izvaja le v vrsti primernem habitatu.  

Dodajanje je možno izključno ob predhodnem načrtovanju z dvoletnim načrtom LUO in 

letnim načrtom lovišča.  

Dodajanje mora upoštevati določila veljavne zakonodaje s področja ohranjanja narave ter 

zaščite živali. 

Uravnavanje številčnosti populacij malih zveri in vrst iz družine vranov je poglaviten pogoj 

za smotrno upravljanje z vsemi vrstami male divjadi, torej tudi poljske jerebice. 

Načrtuje naj se snovanje krmnih njiv za poljsko jerebico in druge vrste male divjadi, ki 
povečujejo ponudbo hrane v zimskem času, nudijo ustrezno kritje pozimi in v času valjenja 
oz. vzgoje mladičev. 
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7.2.19 Raca mlakarica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti vrste. 

- Ohranjanje primernih okoljskih/habitatnih razmer. 

- Trajno izkoriščanje populacije z lovom. 

 
 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Odvzem se načrtuje za celotno LUO enotno. Načrtuje se le skupen odvzem. Delitev na 
spolne in starostne kategorije ni potrebna.  

Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Načrtovane višine odvzema pri raci mlakarici ni treba dosegati, lahko pa se presega do +20 
%. V primeru dodajanja mlakarice na umetne vodotoke (račjaki) se lahko odvzem poveča 
za določen delež od števila vloženih živali, kar bo opredeljeno v dvoletnih načrtih LUO. 
 
Usmeritve za izvajanje lova 
 
Lov na raco mlakarico na zavarovanih območjih (ZO), na območjih naravnih vredno (NV), 
na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000) 
mora biti skladen z naravovarstvenimi usmeritvami, ki veljajo za to območje in so priloga 
načrta. 
 
Lov na raco mlakarico naj se prav tako 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 race mlakarice v lovišče je možen/upravičen ukrep povečevanja številčnosti z 
namenom ohranjanja vrste ali z namenom lova zgolj na umetnih vodotokih.  

Ukrepa dodajanje rac se ne izvaja na naravnih vodotokih/tekočih vodah.  

Dodajanje rac malaric mora upoštevati določila veljavne zakonodaje s področja ohranjanja 
narave ter zaščite živali.  

Izvajanje ukrepa dodajanje race mlakarice je možno izključno ob predhodnem načrtovanju 
z dvoletnim načrtom LUO in letnim načrtom lovišča. 
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7.2.20 Sraka 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Zadrževanje naraščanja številčnosti vrste. 

- Odvračanje od kmetijskih površin. 

 
 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Odvzem srake se načrtuje skladno s trajnostno rabo vrste z lovom. V območjih, kjer so 

prisotne vrste male poljske divjadi (fazan, poljska jerebica), je cilj znižanje številčnosti srake. 

Lov srake je dovoljen tudi upravljavcem lovišč, ki nimajo z razdelilnikom dodeljene kvote za 
odvzem. Usklajenost z okoljem se mora dosegati predvsem na ravni posameznih lovišč. 

Ostalo 

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

 

7.2.21 Šoja 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti vrste. 

- Odvračanje od kmetijskih površin. 

 
 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Odvzem šoje se praviloma načrtuje le za primere preprečevanja nastajanja škode v 

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

 
Lov srake je dovoljen tudi upravljavcem lovišč, ki nimajo z razdelilnikom dodeljene kvote za 
odvzem. Usklajenost z okoljem se mora dosegati predvsem na ravni posameznih lovišč. 

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. 
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7.2.22 Siva vrana 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Zmanjšanje številčnosti vrste. 

- Odvračanje od kmetijskih površin in urbanega okolja. 

 
 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

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

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

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

Turinek in sod., 2016). 

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). 

Priporoča se tudi uporabo drugih odvračal (elektronske, pirotehnične in druge plašilne 

naprave). 

Usmeritve za učinkovitejše 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 spremljajo stanje populacije in si prizadevajo za preprečevanje škode 
od sivih vran na kmetijskih površinah, ter smiselno upoštevajo določila »Akcijskega načrta 
za reševanje problemov, povezanih s sivo vrano v Sloveniji«. 
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7.3 Oblikovanje življenjskega okolja divjadi 

7.3.1 Operativni cilji oblikovanja življenjskega okolja divjadi 

 

- Zagotavljanje prehranskih razmer, razmer za kritje in pogojev za 
razmnoževanje  

Kar se tiče rastlinojedih vrst v LUO glede prehranskih razmer ne vidimo večjih težav, morda 

le v primeru muflona na severni strani Boče, kjer primanjkuje pašnih površin. Tukaj je cilj 

povečanje travnih površin in dosledno vzdrževanje obstoječih pašnih površin. Drugačna je 

slika pri mali poljski divjadi, kjer predvsem v nižinskih predelih pogosto primanjkuje 

primernih pogojev za razmnoževanje in kritje. Prehranske razmere so za te vrste ugodne 

večino letnega časa, kriza je le zima in zgodnja pomlad. Z intezivnim vzdrževanjem lastnih 

ali najetih površin je treba pomagati tem vrstam preko snovanja remiz, vzdrževanja grmišč, 

sadnje grmovnic….. 

- Zagotavljanje ekološke povezljivosti  

Ekološka povezljivost v območju je gledano v celoti dobra. Probleme predstavljajo do 

določene mere avtocesta in hidrokanali elekrarn, ki jih divjad ne more prečkati. Povezljivost 

nižinskih predelov je marsikje slaba predvsem zaradi izsekavanja drevja in mejic ter 

regulacije vodotokov. S premišljenimi ukrepi na tem območju je treba ohranjati primerne 

strukture in jih po možnosti celo izboljševati. 

- Zmanjševanje neželenih vplivov na okolje  

Izvedba predpisanih del v življenjskem okolju in predvsem usmerjen in zadosten odvzem 

vrst, ki imajo izražen neželen vpliv na okolje (divji prašič, srna, siva vrana) sta osnova za 

zmanjševanje neželenih vplivov. Prav tako je pomembna izvedba ukrepov zaščite 

posameznih objektov pred vplivi divjadi, ki se naj vselej izvaja v sodelovanju med upravljavci 

lovišč in lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov. S pomočjo kontroliranega in namenskega 

krmljenja (divji prašič, muflon, mala poljska divjad) je moč vplivanja na zmanjševanje 

neželenih vplivov velika. 

 

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 
 
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 pospraviti pokošeno seno s travnih površin. Izvaja se pretežno 

na površinah s strojno košnjo. Izbira površin, kjer se spravlja seno, je odločitev 

upravljavcev lovišč. 

Usmeritve, določila: 

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

- Normativ je 16 ur/ha. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: obsega načrtovanih del ni treba 

realizirati, lahko se ga presega. 
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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. 

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. 
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- 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. 

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 
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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. 

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

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

Usmeritve, določila: 

- Enota za načrtovanje obsega: število. 

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

16 gnezdnic/dan. 

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

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

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

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

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

in populacij. 

Namen privabljalnega krmljenja je predvsem izvajanje odstrela divjadi s ciljem 

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

odvzema. Dodaten namen je izvajanje monitoringa divjadi. 

Preprečevalno krmljenje smo v preteklem obdobju načrtovali pri divjem prašiču z 

namenom preprečevanja/zmanjševanja obsega škod v kmetijstvu. Skladno z ZNUAPK [9] 

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

dokumentu ne obravnavamo. Pri ostalih vrstah divjadi preprečevalnega krmljenja ne 

načrtujemo. 

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

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

vode) naslednje vrste krme: 

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

- sočna krma (okopavine, tropine, sadje),  

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

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

Vrste divjadi, ki jih ciljno krmimo v Ptujsko-Ormoškem LUO in dovoljena vrsta krmljenja 

(Z = zimsko, P = privabljalno): 

- muflon (Z, P) 

- divji prašič (P) 

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

- lisica (P) 

- jazbec (P) 

- kuna belica, kuna zlatica (P) 

- šakal (P) 

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

pomrznjena snežna odeja), ni dovoljeno. O nameri krmljenja srnjadi zaradi izjemnih 

razmer upravljavci lovišč z vlogo (opis izrednih razmer, kraj oz. območje krmljenja, čas) 
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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 muflona 

- je dovoljeno le znotraj osrednjega območja upravljanja z vrsto 

 

Gostota krmišč in količina krme 

- Na ravni lovišča je največja dovoljena gostota zimskih krmišč za muflona, ki se 

opredeli v dvoletnem načrtu LUO, največ 1/1250 ha lovne površine. 

- Ker bo v LUO prišlo zaradi omejitve do zmanjšanja števila krmišč 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 muflonu, se takšna krmišča ne štejejo med 

krmišča, za katera je predvidena zgoraj navedena omejitev gostote. Na teh lokacijah 

ni dovoljeno dodajati druge (npr. od drugod pripeljane) krme. Takšna krmišča se v 

dvoletnem načrtu LUO in načrtih lovišč 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 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 



Lovsko upravljavski načrt XV. Ptujsko – Ormoškega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor                                                                                133 

 

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) se krmljenje ne izvaja. 

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

prepreči negativne učinke hitrega opuščanja (začasno večje poškodbe gozda, 

poslabšanje vitalnosti in pogini na krmo habituiranih živali). 

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

nadomestnega krmišča se skupaj dogovorita upravljavec lovišča in ZGS. Pobudo 

za spremembo lokacije krmišča lahko poda tudi upravljavec lovišča. 

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

Ostale usmeritve, določila in omejitve 

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

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

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

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

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

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

do krme. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega števila krmišč in količine krme 

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

Zimsko krmljenje male divjadi 

Usmeritve, določila in omejitve: 

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

in race mlakarice. 

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

obdobja. 

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

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

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

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

- Male poljske divjadi se na krmiščih ne lovi. 

- Število krmišč in količina krme na ravni LUO in posameznih lovišč se določi glede 

na višino odvzema živali posamezne vrste. 

- Krmljenje race mlakarice je dovoljeno za gojitev rac mlakaric v račnjakih. Število 

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

v njem bivajo. 

- Krmljenje poljskega zajca se lahko izvaja le izjemoma in le v prostoru intenzivno 

obdelane agrarne krajine (intenzivno kmetijstvo, delež gozda < 20 %, pomanjkanje 

naravne vegetacije) in se določi z lovsko upravljavskimi načrti. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega števila krmišč in količine krme 

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

- Lokacije krmišč morajo upravljavci navesti v letnem načrtu lovišča, v dvoletnem 

načrtu LUO se lokacij ne navaja. 
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Privabljalno krmljenje 
 
Splošne usmeritve: 

- Za doseganje učinka lokalnega privabljanja so na krmišču potrebne in dovoljene le 

minimalne količine krme. 

- 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 muflona 

- je dovoljeno le znotraj osrednjega območja upravljanja z vrsto 

 

Gostota krmišč in količina krme 

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

načrtu LUO, 1/500 ha lovne površine. 

- Največja dnevna količina položene krme na posameznem krmišču ne sme presegati 

20 kg in količina močne škrobne krme ne sme presegati 5 kg.  

Ostale usmeritve, določila in omejitve: 

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

podaljšane) za muflona. 

- Zaradi omejevanja neželenih vplivov v gozdnih sestojih 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 

- Privabljalno je dopustno krmiti divjega prašiča samo v loviščih znotraj osrednjega 

območja upravljanja z vrsto. To so lovišča v Halozah in na Boču in sicer: Stoperce, 

Žetale, Leskovec v Halozah, Dravinja-Majšperk, Podlehnik, Makole, Poljčane, 

Rogaška Slatina, Boč in Rogatec. 

- Največja dovoljena gostota aktivnih krmišč, ki so določena v letnem načrtu lovišča 

je 1/300 ha lovne površine (gostota vseh krmišč, ki so opredeljena v dvoletnem 

načrtu LUO, je lahko večja). 
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- Krmišče mora biti oddaljeno vsaj 200 m od meje gozdnega kompleksa z negozdno 

krajino. 

- Največja dnevna količina položene močne škrobne krme na posameznem krmišču 

ne sme presegati 5 kg. V 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) ni potrebno dosegati in ni dovoljeno presegati. 

Privabljalno krmljenje malih zveri (lisica, jazbec, kuna zlatica, kuna belica, šakal) 

Usmeritve, določila in omejitve: 

- Privabljalno je dopustno krmiti male zveri in šakala v vseh loviščih v LUO. 

- 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. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega števila krmišč in količine krme 

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

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

 
Krmne njive 
 
Opis: Med parkljarji so namenjene muflonu in divjemu prašiču; pomagajo zmanjševati pritisk 

muflona na gozdno mladje in pritisk divjega prašiča na kmetijske površine. V intenzivno 

obdelani kmetijski 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. 
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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. 

 
Zaščita s tehniškimi in kemičnimi sredstvi 
 
Opis: Uporaba tehničnih in kemičnih (tudi drugih) sredstev za zaščito pred škodo od divjadi 

in škodo na divjadi. 

Škoda na divjadi: kemična odvračala, zvočna odvračala, svetlobni odsevniki, kombinacije 

zvočnih in svetlobnih odsevnikov, silhuete, plašilne naprave na kosilnicah, cestno prometni 

znaki, osveščanje širše javnosti in drugo. 

Škoda od divjadi: zaščita z vsemi vrstami tehničnih (npr. električna ograja) in kemičnih 

sredstev. 

- Enota za načrtovanje obsega: dolžina (m). 

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

lahko presežen. 

 
LOVSKOTEHNIŠKI OBJEKTI 
 
Med lovskotehniške objekte uvrščamo lovske preže, krmišča, solnice, lovske steze, lovske 

koče, domove, bivake in zbiralnice uplenjene divjadi. Potrebni so za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo in loviščem, predvsem za izvajanje lova, izboljšanje prehranskih 

razmer za divjad in za izvajanje monitoringa populacij divjadi. 

 
Lovske preže 
 

- Enota za načrtovanje obsega: število. 

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

presega 

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

ŽSP1, ali je namenjeno ogledom medvedov. 

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

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

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

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

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

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

- krmišča za zimsko krmljenje muflona, 

- krmišča za privabljalno krmljenje 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 – priloga 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. 

 
 

                                                
1 živalski stranski proizvodi 
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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. 

Izvajanje biotehniških ukrepov na zavarovanih območjih (ZO), na območjih naravnih vredno 

(NV), na ekološko pomembnih območjih (EPO) in posebnih varstvenih območjih (območja 

Natura 2000) mora biti skladno z naravovarstvenimi usmeritvami [6], ki veljajo za to območje 

in so priloga načrta. 

  



Lovsko upravljavski načrt XV. Ptujsko – Ormoškega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor                                                                                139 

 

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 

Mariborsko GGO, in sicer v okviru funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in 

lovnogospodarske funkcije s 1. ali 2. stopnjo poudarjenosti. V GGN GGO in podrobneje v 

GGN GGE so opredeljene usmeritve za zagotavljanje funkcij gozdov ter omejitve pri 

gospodarjenju z gozdovi in aktivnostih uporabnikov gozdnega prostora. 

 
Glavne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi 

 Čas izvajanja posegov in opravljanja dejavnosti je treba kar najbolj prilagoditi 

življenjskim ciklom živali tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, oz. 

v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko živali potrebujejo mir, zlasti v času 

razmnoževalnih aktivnosti in vzrejanja mladičev. 

 Pri izvajanju gozdnogospodarskih del se je treba izogibati aktivnim gnezdiščem in 

zavetiščem. 

 Del sečnje z bršljanom obraslih dreves in del sečnje jelke se, z namenom izboljšanja 

prehranskih razmer rastlinojede divjadi, opravi v zimskem času.  

 

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; 
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· 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: 

· 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, 

· 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 gnezdišč in mirnih con. 

Navedene usmeritve in omejitve služijo kot podlaga pri presojanju v postopkih pridobivanja 

dovoljenj/soglasij za posege v prostor, v katere se ZGS aktivno vključuje. 

 

Glede na izrazito agrarni tip krajine v LUO je treba pri posegih na kmetijska zemljišča in pri 

rabi kmetijskih zemljišč upoštevati usmeritve  vezane na 32.člen ZDLov-1 in sicer: 

- fitosanitarna sredstva za varstvo kmetijskih kultur se smejo uporabljati samo v 

skladu s predpisi o uporabi teh sredstev in na način, ki divjad najmanj ogroža, 

- če se z uporabo fitosanitarnih sredstev povzroči pogin ali obolelost divjadi, je 

povzročitelj za povzročeno škodo odgovoren po splošnih predpisih o odškodninski 

odgovornosti, 

- pri opravljanju kmetijskih del, zlasti s stroji, ki ogrožajo divjad, je potrebno obvezno 

uporabljati preventivna sredstva in načine dela za preprečevanje oziroma 

omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih. Republika Slovenija subvencionira 

nabavo teh sredstev, lastniki in drugi upravljavci zemljišč pa so sredstva dolžni 

uporabljati. 

- sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho zarastjo 

poraslih površin po pašnikih, travnikih in poljih je prepovedano v času gnezdenja 

ptic in poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom. 

- v kmetijski krajini si mora lastnik zemljišča oziroma izvajalec del prizadevati za 

ohranjanje oziroma novo osnovanje skupin drevja in grmovja tako, da pusti najmanj 

eno desetino površine v prvotni zarasti.  
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8. NEVARNOSTI IN TVEGANJA UPRAVLJANJA DIVJADI IN 
NJENEGA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA 

Upravljanje s populacijami divjadi in njenim življenjskim okoljem je že in bo tudi v bodoče 

izpostavljeno različnim spremembam, tveganjem in nevarnostim. Pred nami je naloga, da 

nevarnosti in tveganja prepoznamo, se nanje pripravimo in pravočasno prilagodimo. Družba 

postaja občutljivejša, interes po rabi prostora se krepi, pritiski se stopnjujejo. Interesne 

skupine so se organizirale in pridobivajo vpliv ter se vedno bolj zavedajo pravic. 

Zaradi konflikta interesov bo zato največji izziv določiti take ukrepe, ki bodo uresničljivi za 

glavne deležnike v prostoru ter hkrati sprejemljivi za stranske. 

Kmetijstvo in urbanizacija. Slabšanje prehranskih in bivalnih zaradi intenziviranja 

kmetijstva ima največje posledice na mali poljski divjadi. V kmetijski in primestni krajini 

izginjajo posamezna drevesa, omejki, skupine dreves, remize, posega se v gozdni rob. 

Pritiski se ne zmanjšujejo, saj politika subvencioniranja v kmetijstvu ni naklonjena 

posameznemu drevju v kmetijskem prostoru. Izsekavanje te drevnine generira tudi 

urbanizacija in iskanje nadomestnih kmetijskih površin (krčitve v kmetijske namene). 

Širjenje obstoječih poseljenih predelov in snovanje novih poslovno trgovskih centrov na 

območjih primernih habitatov za malo poljsko divjad se bo v bodoče nadaljevalo. Prav tako 

je za pričakovati nadaljevanje agresivne kmetijske politike v smislu maksimiranja pridelave 

in izkoriščanja kmetijskih površin, gojene monokultur, izsekavanje mejic, omejkov, remiz, 

reguliranje vodotokov ... S tem bodo ogroženi cilji ohranjanja in izboljševanja bivalnih 

pogojev za malo poljsko divjad. Neustrezni in mimo stroke speljani prostorski posegi v 

gozdni prostor (gozdne prometnice, infrastruktura, drugo…) bodo prav tako neugodno 

vplivali na ohranjanje življenjskega prostora divjadi. Področje posegov v življenjski prostor 

divjadi je nedorečeno, saj manjka predpis, ki bi določil merila za posege v prostor, ki bi lahko 

bistveno spremenili življenjske razmere divjadi. 

S širjenjem urbanizacije je tesno povezana tudi izgradnja infrastrukture. Zaradi 

gostejšega cestnega omrežja ni za pričakovati zmanjšanja povozov divjadi in bo tako 

tovrstna smrtnost še zmeraj prisotna in visoka.  

Vsesplošna dostopnost do naravnega okolja in potrebe ljudi po sproščanju omogoča 

povečan obisk v naravi in nemir, kar vse povzroča stres pri divjadi, spremembe 

vedenjskih vzorcev in posledično ogroža realizacijo načrtov odvzema divjadi. 

Nasprotujoči interesi različnih uporabnikov istega prostora. Usklajevanje različnih 

interesov preko načrtov upravljanja z divjadjo je praktično nemogoče. Vpliv območnih 

lovskih načrtov se po navadi konča pri ukrepih, ki jih morajo izvajati upravljavci lovišč. Ostali 

uporabniki pa le redko upoštevajo določila načrtov. Slabo sodelovanje na relaciji kmetijstvo-

lovstvo-gozdarstvo-naravovarstvo lahko povzroči neželene posledice v populacijah divjadi 

in v okolju. 

Spremembe lovske zakonodaje in nova podelitev koncesij (2029) lahko odločilno 

vplivata na razmere v lovstvu in na realizacijo zastavljenih načrtov. Ob reviziji lovnih in 

nelovnih površin po loviščih, marsikatero lovišče ne bo več zadostovalo zakonsko 

predpisanim minimalnim 2000 ha lovne površine. Prav tako kadrovske težave upravljavk 

lovišč s staranjem članstva in pomanjkanjem priliva mladih lovcev odločilno vplivajo na 

zmožnost realizacije zastavljenih načrtov in lahko pri nekaterih pomenijo resno težavo za 

podaljšanje koncesijskega razmerja. Po sedanjih podatkih se v Sloveniji število članic in 

članov lovskih organizacij niža, povprečna starost se povečuje, delež aktivnih članov po LD 

pa je približno polovična, mestoma še nižja. Obstaja realna bojazen o nadaljevanju 
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upravljanja dosedanjih upravljavcev, o spremembah zakonodaje v smer privatizacije 

lovstva in o razgradnji dosedanje učinkovite organizacije ter dostopnosti lovstva vsem 

slojem prebivalstva. 

Velika nevarnost, ki grozi lovstvu je nerealizacija načrtovanih ukrepov ter predvsem 

posledice, ki jih nerealizacija prinaša. Med lovci je prisoten strah pred izgubo koncesij zaradi 

ponavljajoče neizvedbe višine načrtovanega odvzema, hkrati pa tudi strah da bodo škode 

uničile finančno vzdržnost upravljavcev lovišč. Lovski napori se zaradi spremenjenih 

vedenjskih vzorcev divjadi povečujejo, hkrati pa z višanjem načrtov povečujemo lovni 

pritisk. Nerealizacija načrtovanih ukrepov bi tako povečala neželene učinke nekaterih vrst 

divjadi, s čimer bi dolgoročno ogrozili zastavljene gozdnogojitvene cilje, v kmetijstvu bi se 

povečal obseg škod, vpliv pa bi se odrazil tudi v okviru medvrstnih odnosov. 

Gozdovi predstavljajo živalskim vrstam ključen habitat, kjer najdejo ustrezne bivalne kot 

prehranske razmere. Gozdovi nudijo divjadi kritje, prostor za počitek, poleganje mladičev. 

To funkcijo najbolje opravljajo pomlajeni gozdovi ter gozdovi mlajših razvojnih faz z bogato 

podrastjo. Zaradi prevladujoče razdrobljene strukture zasebne posesti gozdov se bo 

nadaljeval trend nerealizacije možnih posekov in izvedbe gojitvenih ter varstvenih del 

v gozdovih, zlasti mlajših razvojnih fazah. Zato bo ogrožena prehranska ponudba ter kritje 

za rastlinojedo parkljasto in drugo divjad, kar bo imelo za posledico povečanje vpliva 

rastlinojedov na naravno pomlajevanje. Gozdovi v območju prav zaradi relativno nizke 

gozdnatosti, predstavljajo za večino živalskih vrst ključen habitat. 

Kombinacija: klimatske spremembe in vdor tujerodnih živalskih in predvsem 

rastlinskih vrst. Trend širjenja invazivnih rastlinskih vrst v območju je velik in ponekod 

odločilno vpliva tudi na pomlajevanje gozdov. Ob že tako majhnem deležu mladih razvojnih 

faz gozdov in zaradi agresivnosti invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, bo vpliv divjadi na 

mladovje še večji. Poleg tega lahko pride tudi do pojava in širjenja neavtohtone divjadi in 

drugih prostoživečih vrst. Veliko nevarnost predstavljajo tudi vse pogostejši vremenski 

ekstremi predvsem sušna obdobja v poletnem času, močni nalivi in sunki vetra. Ti ekstremi 

poslabšujejo vitalnost ter zdravstveno stanje pri večini živalskih vrst.  

Nevarnost za ohranitev domorodnih vrst divjadi predstavlja tudi prostorska širitev ter 

krepitev populacije šakala. 
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9. METODOLOGIJA IZDELAVE NAČRTA 

Dolgoročni načrt za XV. Ptujsko - Ormoško 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  

12.1 Priloga 1: Naravovarstvene smernice za XV. LUO 

1. Zavarovana območja 

Zavarovana območja so ožja ali širša območja narave, za katere je vlada ali pristojni organ 
ene ali več lokalnih skupnosti ali skupaj vlada in pristojni organ ene ali več lokalnih skupnosti 
sprejel akt o zavarovanju (55. člen ZON). Ožja zavarovana območja so naravni spomenik, 
naravni rezervat in strogi naravni rezervat. Širša zavarovana območja so narodni, regijski 
in krajinski park (53. člen ZON). 
Pri upravljanju z divjadjo se obvezno upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo 
zavarovanih območij narave, navedenih v preglednici 1. 
Preglednica 1: Pregled zavarovanih območij in varstvenih režimov  

IME STATUS URADNA OBJAVA VARSTVENI REŽIM* 

Krajinski park 
Drava 

KP Odlok o razglasitvi 
naravnih 
znamenitosti na 
območju občine 
Maribor 
(Medobčinski uradni 
vestnik, št. 17/1992) 
 

za KP Drava 
Prepovedano je naseljevanje tujih rastlinskih in 
živalskih vrst v prosto naravo. 

Krajinski park Boč 
– Donačka gora 

KP 
Odlok o razglasitvi 
naravnih 
znamenitosti in 
nepremičnih 
kulturnih ter 
zgodovinskih 
spomenikov na 
območju občine 
Slovenska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 
31/92) 
 
 

za KP Boč – Donačka gora 
Prepovedano je naseljevanje tujih rastlinskih in 
živalskih vrst v prosto naravo. 

KP Štatenberg KP 
za KP 
Prepovedano je naseljevanje tujih rastlinskih in 
živalskih vrst v prosto naravo. 

Gozdni rezervat 
Boč 

NR 

št. 7 za gozdno naravno dediščino 
Prepovedano je v gozdni ekosistem vnašati 
nesamonikle vrste 
Prepovedano je krmljenje divjadi, postavljanje 
solnic, gradnja obor za divjad. 

Gozdni rezervat v 
soteski Kolarnici 

NR 

št. 7 za gozdno naravno dediščino 
Prepovedano je v gozdni ekosistem vnašati 
nesamonikle vrste 
Prepovedano je krmljenje divjadi, postavljanje 
solnic, gradnja obor za divjad. 

Gozdni, delno 
pragozdni 
rezervat Boč - 
Plešivec 

NR 

št. 7 za gozdno naravno dediščino 
Prepovedano je v gozdni ekosistem vnašati 
nesamonikle vrste 
Prepovedano je krmljenje divjadi, postavljanje 
solnic, gradnja obor za divjad. 

Dravinja, ostanki 
stare struge 

NS št. 4 za hidrološko naravno dediščino št. 5 za 
botanično naravno dediščino št. 6 za zoološko 
naravno dediščino 
Prepovedano je loviti, nabirati, preganjati in 
uničevati živali. 

Belojača, 
podzemeljska 
jama 

NS št. 2 za podzemeljsko naravno dediščino 
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Studenice, kraški 
izviri nad 
samostanom  

NS št. 4 za hidrološko in št. 1 za površinsko 
geomorfološko naravno dediščino 

Požiralnik v 
Klečah, kraški 
ponori  

NS št. 2 za podzemeljsko naravno dediščino 

Šodrski slap NS št. 4 za hidrološko in št. 1 za površinsko 
geomorfološko naravno dediščino 

Šodergraben, 
soteska s slapom 
in jamami 

NR št. 4 za hidrološko in št. 1 za površinsko 
geomorfološko naravno dediščino 

Kamnolomi v 
dolini Bele – 
rastišče termofilne 
flore 

NS št. 5 za botanično in št. 1 za površinsko 
geomorfološko naravno dediščino 

Leneš – območje 
osamelega krasa 

NR št. 4 za hidrološko in št. 1 za površinsko 
geomorfološko naravno dediščino 

Močnikovi tisi nad 
Studenicami  

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino  

Matečakovi lipi v 
Motanjah (Stari 
grad) 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Dva kleka na 
samostanskem 
nunskem 
pokopališču v 
Studenicah 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Lipa pri župnišču v 
Makolah 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Lipa v Pečkah št. 
21 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Petrinova lipa v 
Zg. Poljčanah št. 
20 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Lipi pri cerkvi sv. 
Ane v Starem 
gradu 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Dve lipi ob izviru v 
Studenicah 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Vinklerjeva lipa v 
Jelovcu št. 26 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Dob v Pečkah št. 
21 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Zimzeleni hrast v 
Starem gradu pri 
cerkvi sv. Ane 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Bošakeve tise, 
dve stari tisi v 
Studenicah 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Črnogova tisa, 
stara tisa v 
Podboču 1 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Dva kleka ob 
cerkvenem 
portaluv Dva kleka 
ob cerkvenem 
portalu v 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 
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samostanu v 
Studenicah 

Dob na polju Strug 
- Stopno 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Rastišče tise v k.o. 
Pohorje 

NS 

Odlok o razglasitvi 
in zavarovanju 
območij in 
spomenikov narave 
v občini Ptuj (Uradni 
vestnik občin Ormož 
in Ptuj, št. 14/1979) 
 

Prepovedano je sekanje dreves ali poškodovanje 
koreninskega sistema dreves, sprememba 
kulture ter trganje in izkopavanje rastlin (7. člen). 
Opomba: z odlokom je napačno zavarovana 
parcela št. 266/2 v k.o. Pohorje; dejanska lokacija 
rastišča je na parc. št. 266/4 in 354. Prepovedi iz 
varstvenega režima se nanašajo le na tiso. 

Spomeniki 
narave, rastišča 
redkih rastlin v k.o. 
Drenovcu 

NS 

Prepovedano je sekanje dreves* ali 
poškodovanje korenin dreves*  sprememba 
kulture in trganje in izkopavanje rastlin. Za vse 
posege je potrebno soglasje pristojne službe za 
varstvo narave 
*prepoved sekanja dreves in poškodovanja 
koreninskih sistemov dreves velja za površine, ki 
so zaščitene kot gozd ali za določene drevesne 
vrste.  

Pragozdni 
rezervat na 
Donački gori 
(Rogaški) in 
Reseniku 

NR 

Prepovedano je gospodarsko izkoriščanje gozda 
ali posamičnih dreves ter vsi posegi, ki bi 
spremenili ekološko ravnovesje rastišč. 

Naravni gozd med 
cesto Borl - Zavrč 
in Dravo 

NS 
Prepovedano je sekanje dreves ali poškodovanje 
koreninskega sistema dreves, sprememba 
kulture ter trganje in izkopavanje rastlin. 

Turnišče – okolje 
gradu 

NS 
Za vse posege  (poseki dreves, premiki zemlje, 
gradnje in podobno) je potrebno soglasje 
pristojne službe za varstvo narave. 

Dornava, okolje 
gradu 
 

SON V spomenikih oblikovane narave je za vse 
posege (poseki dreves, premiki zemlje, gradnje 
in podobno) potrebno soglasje pristojne službe 
za varstvo narave. 

Okolja 
spomenikov NOV 
 

KP Dovoljeno je krajevno običajno gospodarjenje, 
tako, da se ohrani estetska podoba krajine. Za 
vsako spremembo kulture, nadomestno gradnjo 
ali gradnjo drugih objektov je potrebno soglasje 
pristojne službe za varstvo narave. K 
urbanističnim aktom v krajinskih parkih mora 
dajati soglasje pristojna služba za varstvo 
narave. 

Krajinski park 
Šturmovec 
 

KP 

Gozd s kolonijo 
sivih čapelj 

NS Prepovedano je sekanje dreves in poškodovanje 
koreninskega sistema dreves, sprememba 
kulture ter trganje in izkopavanje rastlin, v času 
gnezdenja čapelj je prepovedano vznemirjanje z 
uporabo vozil in delovnih strojev. 

Borl, varovano 
območje gradu 
BORL 

SON 
vris je 

napačen 

Prepovedano je vsako poškodovanje 
zavarovanih dreves, vej, lubja in korenin. 
 

Bukev k.o. 
Čermožišče, 

NS vris 
je 

napačen 
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Kmetijski 
kombinat Ptuj 

Platana, Potrčeva 
9 

NS 

Platana, Videm, 
ob cerkvi 

NS 

Sekvoja, Orešje, 
"Hincejevo", 
Kmetijski 
kombinat Ptuj 

NS 

Lipa Zg. Leskovec 
18 

NS 

Lipa, Sp. 
Gruškovje 20 

NS 

Lipa, Pobrežje, 
Murkova kapela 

NS 

Zavrč, nasad 
eksot pri gradu 

SON V spomenikih oblikovane narave je za vse 
posege (poseki dreves, premiki zemlje, gradnje 
in podobno) potrebno soglasje pristojne službe 
za varstvo narave. 

Lipa, Cirkulane 25 NS Prepovedano je vsako poškodovanje 
zavarovanih dreves, vej, lubja in korenin. 
 

Lipa, Stojnci 9 NS 

Lipa, Prvenci (v 
meji med hišama 
št. 20 in 22) 

NS 

Bukev (I), k. o. 
Gruškovje, 
Kmetijski 
kombinat Ptuj 

NS 

Dob, Mostje, 
spomenik 
Slovenjegoriški 
četi 

NS 

Bodika, Kupčinji 
vrh 25 

NS 

Bodika, Kupčinji 
vrh 26 

NS 

Lipa, Pobrežje 
112 

NS 

Lipa, Pobrežje 
114 

NS 

Naravni rezervat 
ribniki Podvinci 

NR Odlok o razglasitvi 
in zavarovanju 
območij in 
spomenikov narave 
v občini Ptuj (Uradni 
vestnik občin Ormož 
in Ptuj, št. 14/1979) 
in  
Odlok o 
spremembah in 
dopolnitvah odloka 
o razglasitvi in 
zavarovanju 
območij in 
spomenikov narave 
v občini Ptuj (Uradni 

Dovoljeno je krajevno običajno gospodarjenje, 
tako, da se ohrani estetska podoba krajine. Za 
vsako spremembo kulture, nadomestno gradnjo 
ali gradnjo drugih objektov je potrebno soglasje 
pristojne službe za varstvo narave. K 
urbanističnim aktom v krajinskih parkih mora 
dajati soglasje pristojna služba za varstvo 
narave. 
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vestnik občin Ormož 
in Ptuj, 1989) 
 

Koračica NR Odlok o razglasitvi 
naravnih 
znamenitosti v 
občini Ormož 
(Uradni vestnik 
občin Ormož in Ptuj, 
št. 37/1992) 

št. 7 za gozdno naravno dediščino 
(v odloku je napaka – zavarovanje velja samo za 
odsek 119B GGE Ormož) 
Prepovedano je v gozdni ekosistem vnašati 
nesamonikle vrste 
Prepovedano je krmljenje divjadi, postavljanje 
solnic, gradnja obor za divjad. 

Krajinski park 
Jeruzalemsko – 
Ormoške gorice 

KP za Krajinski park Jeruzalemsko – Ormoške 
gorice 
Prepovedano je naseljevanje tujih rastlinskih in 
živalskih vrst v prosto naravo. 

Rastišče rakitovca 
Središče ob Dravi 

NS št. 5 za botanično naravno dediščino 

Potok Trnava z 
obrežjem 

NS št. 4 za hidrološko naravno dediščino 

Grabe – 
Majcenova bora 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 
 

V »H« zraščena 
bora 

NS 

Ormož, dob ob 
izlivu Lešnice 

NS 

Veliki Brebrovnik 
105, pravi kostanj 
Simonič - 
Blumenau 

NS 

Ormož, grajski 
park 

SON št. 9 za oblikovano naravno dediščino 

Lahonci – lipi pri 
kapeli 

 št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Najžarjeva lipa NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Ormoško jezero NR št. 6 za zoološko naravno dediščino 
Prepovedano je loviti, nabirati, preganjati in 
uničevati živali 

Hardek, Kukovčev 
vrt ob domačiji št. 
7 

SON št. 9 za oblikovano naravno dediščino 

Središče, lipa na 
Gradišču 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Veliki Brebrovnik 
št. 110, 
Trstenjakova lipa 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Središče ob Dravi, 
maklen ob Poštni 
ulici 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Lahonci, sekvoja 
pred hišo št. 102 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Ormož, drevored 
divjega kostanja 
ob Kolodvorski 
cesti pri želežniški 
postaji 

NS št. 10 za drevorede 

Cerovec Stanka 
Vraza št. 30, 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 
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Vrazova 
spominska lipa 

Sodinci, vaška 
lipa 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Lipa pri cerkvi sv. 
Miklavža pri 
Ormožu 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Lipa na Svetinjah, 
Svetinje 

NS št. 8 za dendrološko naravno dediščino 

Pragozd na 
Donački gori 

NR Odredba o 
zavarovanju 
pragozda na 
Donački gori za 
naravno 
znamenitost (Ur.l. 
LRS, 3 – 8/1965) 

Brez poprejšnjega dovoljenja Zavoda za 
spomeniško varstvo SRS je prepovedano vsako 
sekanje, izkopavanje, trganje ali drugačno 
uničevanje rastlin (dreves, grmov, cvetlic in 
drugih zelišč), nabiranje gob in gozdnih sadežev, 
sprememba oblike terena, kakor tudi vsak poseg, 
ki bi spremenil strukturo tal, porušil naravno 
biološko ravnotežje ali bil na kakršenkoli drug 
način v nasprotju z namenom varovanja. 

Krajinski park 
Središče ob Dravi 

KP Odlok o Krajinskem 
parku Središče ob 
Dravi (Uradno 
glasilo Občine 
Središče ob 
Dravi,št. 7/2019) 

Varstveni režim za Krajinski park Središče ob 
Dravi 
Prepovedano je naseljevanje tujih rastlinskih in 
živalskih vrst v prosto naravo. 

Naravni rezervat 
Ormoške lagune 

NR Uredba o naravnem 
rezervatu Ormoške 
lagune (Ur-l- RS št. 
23/2017) 

Varstveni režim za naravni rezervat Ormoške 
lagune 
Prepovedano je izvajati Ribolov in lov. 

Boč, Plešivec KP Odlok o razglasitvi 
naravnih 
znamenitosti ter 
kulturnih in 
zgodovinskih 
spomenikov na 
območju občine 
Šmarje pri Jelšah 
(Ur.L. RS, št. 
35/1990) 

za KP Boč, Plešivec 
Prepovedano je naseljevanje tujih rastlinskih in 
živalskih vrst v prosto naravo. 

Skalne pečine pod 
Galko 

NS št. za površinsko geomorfološko naravno 
dediščino 

Potok pod 
Plešivcem 

NS št. za površinsko geomorfološko naravno 
dediščino in 
št. za hidrološko naravno dediščino 

Trstišče pri Zg. 
Gabrniku 

NS št. za botanično naravno dediščino 

Rastišče 
velikonočnice na 
Boču 

NS št. za botanično naravno dediščino 

Črni topol na Boču NS št. 8 za drevesno naravno dediščino 

Kostanja pri 
Mateju 

NS št. 8 za drevesno naravno dediščino 

Donačka gora NS št. 8 za drevesno naravno dediščino 

Antiklinala v 
Mestinju 

NS Odlok o razglasitvi 
naravne 
znamenitosti in 
kulturnega 
spomenika (Ur.l.RS, 
št. 58/1998) 

Varstveni režim je v prilogi NS 

Drevesni in gozdni 
parki zdravilišča 
Rogaška Slatina 
in gozdovi v 
njegovi okolici 

SON Odločba o 
zavarovanju 
drevesnih in 
gozdnih parkov 
zdravilišča Rogaška 
Slatina in gozdov v 

Varstveni režim je v prilogi NS 
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njegovi okolici (Ur.l. 
LRS, št. 29-
167/1952) 

*  Lokacije zavarovanih območij so določene z odloki, ki jih zavarujejo. Natančnost lokacij je odraz tehničnih 
možnosti določitve lokacije v času zavarovanja. V primerih, ko ima zavarovano območje tudi status naravne 
vrednote, pride pogosto do manjše razlike v lokaciji, ki je posledica dejstva, da so bile v času določanja 
naravnih vrednot tehnične možnosti za določitev lokacije boljše. Tako velja v večini primerov, kadar je nek 
objekt zavarovan in ima tudi status naravne vrednote, pa se lokaciji ne pokrivata,  da je vris naravne vrednote 
bolj  natančen. 
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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, 

- 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 
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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. 

- 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.  
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- 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.  

 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 
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zemlje, ruše ali kamninske podlage, zasipavanje, nasipavanje, vključno z odlaganjem 
odpadnih materialov. Pri tem se izkoristijo vse možne tehnične rešitve, da se naravna 
vrednota čim manj poškoduje. 

- Združbo rastišča se spreminja z izkrčenjem gozda oziroma posameznih dreves, s 
pogozditvijo, oranjem in podobno, le toliko, da se bistveno ne spremenijo življenjske 
razmere na rastišču. 

- Rastlin se ne nabira, izkoreninja, lomi ali drugače poškoduje ali uničuje, razen za 
znanstveno-raziskovalno delo v obsegu, ki ne vpliva negativno na stanje populacije in 
na rastišče. 

- Rastlin se ne požiga. 

- Sestave biocenoze se ne spreminja z vnašanjem rastlin tujerodnih in rastišču 
neustreznih vrst.  

- Na naravni vrednoti se ne uporablja kemičnih sredstev za uničevanje živali in rastlin. 
Preprečuje se naravno sukcesivno zaraščanje rastišč, če je to strokovno utemeljeno. 

- Na naravni vrednoti, kjer se rastišče vzdržuje s tradicionalno kmetijsko rabo, se 
upošteva zlasti naslednje usmeritve: način in količina gnojenja se ne spreminjata glede 
na tradicionalen način gnojenja, na rastišča se ne vnaša mineralnih gnojil, pri času 
košnje se upošteva življenjski cikel rastlin, po možnosti se kosi po semenitvi, 
intenzivnosti paše se ne povečuje nad tradicionalno. 

- Naravno vrednoto se obiskuje na način, da se zaradi fizičnega učinka hoje ne poslabšajo 
življenjske razmere na rastišču. Obiskovalce se usmerja na določene poti. V primeru, 
da gre za majhna rastišča zelo ogrožene vrste, se obiskovanje naravne vrednote lahko 
prostorsko omeji ali prepove. 
 

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 
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človekovo prisotnost izjemno občutljiva, se obiskovanje naravne vrednote lahko 
časovno (npr. v času razmnoževanja) ali prostorsko omeji ali prepove. 

- Rekreacijske in športne aktivnosti se preusmerja na spoznavanje in doživljanje narave. 
 

Ekosistemske naravne vrednote 

 Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja na način in v takem obsegu, da se populacije 
rastlinskih in živalskih vrst pretežno ohranijo. Na način in v obsegu iz prejšnjega stavka 
se izvaja tudi odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje vodnih razmer 
(npr. osuševanje, dviganje ali spuščanje gladine podtalnice, poplavitev, zamenjava 
sladke vode  

 s slano in obratno), spreminjanje kislosti oziroma alkalnosti tal, odstranjevanje zemlje, 
ruše ali kamninske podlage, zasipavanje, nasipavanje, vključno z odlaganjem odpadnih 
materialov. Pri tem se izkoristijo vse možne tehnične rešitve, da se naravna vrednota 
čim manj poškoduje.  

 Ne slabša se kvalitete površinske in podzemne vode, tako da se ne slabšajo življenjske 
razmere za rastline in živali.  

 Sestave biocenoze se ne spreminja z naseljevanjem živali in rastlin tujerodnih in rastišču 
neustreznih vrst.  

 Na naravno vrednoto se ne vnaša gensko spremenjenih organizmov. 

 Rekreacijska in športna aktivnost, ki negativno vplivata na rastline in živali, se ne 
izvajata, preusmerjata se na doživljanje in spoznavanje narave. 

 

Drevesne naravne vrednote 

 Vej, listov, debel, drevesne skorje in korenin se ne lomi, seka, obsekava ali drugače 
poškoduje, razen če gre za sanacijske ukrepe na drevesu.  

 Življenjske razmere na rastišču se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje 
zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz površine nad koreninami, s hojo, 
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. 
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Konkretne varstvene usmeritve 
 
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 rastiščnega prostora drevesa 
(tlorisa drevesnih krošenj) oddaljeni vsaj 5 
m. 

vse drevesne naravne vrednote 

DREV 

 Na geološke 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 

 Na geomorfološke naravne vrednote, naj se 
ne postavlja lovskih objektov (npr. lovskih 
prež, krmišč, solnic, itd.). Obstoječe lovske 
objekte znotraj gozdnih rezervatov naj se 
odstrani (GR Galke) 

vse geomorfološke naravne vrednote 
(točkovne in ploskovne) razen: 

GEOMORF 793V  Ponikva – osameli kras 

14V Boč pri Poljčanah 

 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 naj se ne postavlja 
lovskih objektov. Morebitne obstoječe 
lovske preže, solnice in krmišča naj se z 
naravnih vrednot postopoma odstrani.  

 Biotehničnih ukrepov naj se na naravnih 
vrednotah 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 
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 vnaša 
rastlin tujerodnih in rastišču neustreznih 
vrst. 

 zgornje usmeritve veljajo le za območje 
vodnih površin, obrežij in zamočvirjenih 
površin 
 

vse spodaj navedene točkovne in 
ploskovne hidrološke, ekosistemske, 

botanične in zoološke naravne vrednote, 
vezane na vodna telesa in vlažne 

biotope 

 
HIDR, EKOS, 
BOT, ZOOL 

1821V Ptujsko jezero 
BOT, ZOOL 

7267V Medvedce 

698 Studenice – kraški izvir HIDR, 
GEOMORF 5651 Plešivec - potok 

914 Podvinci – veliki ribnik 

ZOOL, BOT, 
EKOS 

1822 Podvinci – mali ribnik 

6114 Podboč - mrtvica 

6138 Pragersko – glinokopna jezera 

6733 Varoš – mrtvica 1 

7266 Topolinjek - mokrotni travniki 

7431 Glivno - mokrotni travniki 

7432 Varoš - mokrotni travniki 

7433 Štatenberg - mokrotni travniki 

7434 Globoko - mokrotni travniki 

7435 Makole - mokrotni travniki 

7439 Krasna - mokrotni travniki 

7440 Župjek - mokrotni travniki 

7441 Loke - mokrotni travniki 

7476 Ivanjkovci - mokrotni travniki EKOS 

80061 Strmec – mokrotni travniki BOT 

1820 Jezera pri Bišu 

EKOS, ZOOL 
 

7055 Hajdinska studenčnica 

7057 Tržec - gramoznica 

7423 Pletrje - gramoznica 

7426 Janežovci - glinokop 

1819V Ormoško jezero 

6140 Bela – habitat ogroženih živalskih 
vrst 

ZOOL 
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KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE 
IDENT. 
ŠT. 

IME ZVRST 

80027 Pesnica – mrtvica in stara struga 
do izliva v Dravo 

6460 Pečke – mrtvica 1 

ZOOL, HIDR, 
EKOS, BOT 

6566 Štatenberg – mrtvica 1 

6583 Štatenberg – mrtvica 2 

6735 Varoš – mrtvica 2 

6736 Varoš – mrtvica 3 

7107 Lušečka vas - močvirje 

7108 Poljčane - mrtvica 

6960V Drava me Ormožem in 
Središčem ob Dravi 

6967 Šturmovci – rokav Drave HIDR, BOT, 
EKOS 

7056 Turniška studenčnica ZOOL, HIDR, 
BOT 6942 Trnava 

6953V Drava med Markovci  in Zavrčem ZOOL, HIDR, 
EKOS 

4423 Drava – reka 1 

HIDR, ZOOL 
4495V Dravinja 

7515V Drava – stara struga 

7043 Ličenca - potok 

5979V Mestinjščica 

HIDR, EKOS 

6000 Draganja s pritoki 

6062 Lamberčica s pritoki 

7109 Stranske makole - Mrtvica 

7318V Borl – poplavno območje 

7536 Rogatnica 

5999 Zlačka graba 

HIDR 

6943 Sejanca – stara struga 

7052V Drava – rečna loka 1* 

7356 Štodrež 

4429V Sotla 1 

6115 Studenice - mokrišče 

BOT, EKOS 
6564 Modraže - mrtvica 

6705 Spodnje Pečke - mrtvica 

6863 Pečke – mrtvica 2 

 Znotraj gozdov na območju navedenih 
zooloških naravnih vrednot naj se zaradi 
ohranjanja miru v primernih gnezdilnih 
habitatih zavarovanih vrst ptic, ki so na 
vznemirjanje občutljive, kot so orel 
belorepec, črna štorklja 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 
se ne umešča, oziroma  izvaja tudi na 
območju  kmetijskih ali drugih zemljišč 
znotraj gozdov. 

229V Podvinci – nižinski gozd in ribniki 
BOT, ZOOL 

7052V Drava – rečna loka 1 HIDR 

6953V Drava med Markovci in Zavrčem ZOOL, HIDR, 
EKOS 

6960V Drava med Ormožom in 
Središčem ob Dravi 

HIDR, ZOOL, 
BOT, EKOS 

 Vodni habitati na območju navedenih 
zooloških naravnih vrednot Drava – stara 

7515V Drava – stara struga HIDR, ZOOL 

7052V Drava – rečna loka 1 HIDR 



Lovsko upravljavski načrt XV. Ptujsko – Ormoškega lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor                                                                                160 

 

KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE 
IDENT. 
ŠT. 

IME ZVRST 

struga, Drava - reka 1, Drava – loka 1, 
Drava med Markovci in Zavrčem ter Drava 
med Ormožem in Središčem ob Dravi 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 navedenih naravnih vrednot omeji 
na največ 2 dni v tednu. 

 

6953V Drava med Markovci in Zavrčem ZOOL, HIDR, 
EKOS 

6960V Drava med Ormožom in 
Središčem ob Dravi 

HIDR, ZOOL, 
BOT, EKOS 

 Zoološke naravne vrednote Ptujsko jezero, 
Ormoško jezero in Medvedce so med 
najpomembnejšimi habitati zavarovanih 
vodnih vrst ptic v Republiki Sloveniji. V 
celotnem obdobju lovne sezone na raco 
mlakarico se na teh območjih zadržuje 
večje število  različnih zavarovanih vrst 
vodnih ptic na preletu ali/in prezimovanju. 
Zaradi velike možnosti zamenjave vrst ter 
preprečitve vznemirjanja zavarovanih vrst 
naj se na navedenih območjih lov na raco 
mlakarico ne izvaja. Lov na raco mlakarico 
naj se ne izvaja tudi v območju vsaj 200 m 
oddaljenosti od zunanjih nasipov 
navedenih zadrževalnikov.  

1821V Ptujsko jezero 
BOT, ZOOL 

7267V Medvedce 

1819V Ormoško jezero 

EKOS, ZOOL 

 Na naravnih vrednotah naj se ne izvaja 
nobenih ukrepov oz. dejavnosti, ki bi imeli 
za posledico spremembo ekoloških in 
rastiščnih pogojev. 

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

vse ekosistemske in vse botanične 
naravne vrednote, ki niso vezane na 

vodna telesa in predstavljajo nahajališča 
redkih ali zavarovanih rastlin 

EKOS, BOT 

7053O
P 

Gabrnik – rastišče močvirske 
logarice 

BOT, EKOS 
 

7045O
P 

Strejaci – rastišče močvirske 
logarice 

7060 Pohorje – rastišče tis 

7310O
P 

Tibolci – rastišče močvirske 
logarice 

7309O
P 

Moškanjci – rastišče močvirske 
logarice 

BOT, EKOS, 
HIDR 

7274  Jelovice – rastišče breka  EKOS 

7058O
P 

Resenik – rastišče juvanovega 
netreska 

BOT 

7275O
P 

Hromna grapa – rastišče 
lovorolistnega volčina in 
širokolistne lobodike 

BOT 
 

7311O
P 

Savci – rastišče močvirske 
logarice 

7322 Bela – rastišče termofilne flore 1 

7358 Bela – rastišče termofilne flore 2 

7548O
P 

Donačka gora – rastišče avriklja 

7059O
P 

Drenovec - rastišče 
lovorolistnega volčina in 
širokolistne lobodike 
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KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE 
IDENT. 
ŠT. 

IME ZVRST 

7276 Sveča – rastišče kranjske bunike 

80028 Zadrenšca – nahajališče orhidej 

7094O
P 

Zgornje Poljčane – nahajališče 
velikonočnice 

6546 Boč – nahajališče velikonočnice 

6941 Prode – nahajališče navadnega 
rakitovca 

 Na naravne vrednote 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 naravne vrednote 

 Lov naj se na območju rezervatov ne izvaja 
 

vse ekosistemske naravne vrednote – 
gozdovi, ki se varujejo kot rezervati 

EKOS 

5648 Plešivec  

EKOS 

5663 Boč – gozdni rezervat 

6940 Koračica 

7272 Donačka gora – bukov pragozd 

7273 Jelovice - gozd 

1867 Log ob Sotli – gozdni rezervat 

7040 Belinovec - gozd 

6119 Boč – Plešivec - pragozd 

6120 Kolarnica - gozd 

 S košnjo in drugimi potrebnimi ukrepi se 
preprečuje zaraščanje travniških površin. S 
pozno košnjo vzdržuje obstoječe stanje. 

 Košnja naj se izvaja po odcvetu večine 
travniških rastlin. Priporočena prva košnja 
je po 15. juniju. 

 Gnojenje suhih travnikov naj se ne izvaja. 

 Ohranja ter vzdržuje naj se gozdni rob ter 
obstoječa dolžina linijskih vegetacijskih 
struktur v kmetijski krajini. 

 Sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje 
živih mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih 
površin po pašnikih, travnikih in poljih je 
prepovedano v času gnezdenja ptic in 
poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. 
avgustom. 
 

vse ekosistemske in botanične naravne 
vrednote – suhi travniki 

BOT, EKOS 
 

6962 Grajfov vrh – suhi travnik 
 

6963 Pohorje v Halozah – suhi travnik 

6964 Marina vas – suhi travnik 

6965 Veliki vrh – suhi travnik 

6966 Volčna vas – suhi travnik 

6968 Veliki Okič – suhi travnik 

7268 Velika Glavica – suhi travnik 

7269 Puša – suhi travnik 

7270 Sitež – suhi travnik 

7271 Lančkov breg – suhi travnik 

 Na zoološke naravne vrednote naj se ne 
postavlja lovskih objektov (npr. lovskih 
prež, krmišč, solnic, itd.). 

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

vse zoološke naravne vrednote 

ZOOL 
7442V Središče ob Dravi – habitat hrčka 

6140 Bela – habitat ogroženih živalskih 
vrst 

 Lovskih objektov naj se na območje 
naravne vrednote ne umešča. 

 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 

 

 
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),  
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- z oznako OP označene naravne vrednote, pri katerih so Gauss-Kruegerjeve koordinate 
zaokrožene na 5 km (4. člen). 
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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 
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. 
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Preglednica 3: Pregled ekološko pomembnih območij in pripadajočih varstvenih usmeritev. 

KODA IME VARSTVENE USMERITVE 

47200 Podvinci 

Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000). 
  
  

47500 Juršinci 

45700 Obrež 

45200 Ličenca 

48200 Velovlek 

41600 Boč - Haloze - Donačka gora 

17200 Zbelovska gora 

44100 Dravinjska dolina 

45300 Medvedce 

47400 Pragersko 

48100 Libanja 

42500 Dravsko polje 

49800 Ljubična - Zgornje Poljčane 

47200 Podvinci 

47500 Juršinci 

45700 Obrež 

45200 Ličenca 

48200 Velovlek 

41600 Boč - Haloze - Donačka gora 

17200 Zbelovska gora 

16900 Dolgi potok na Rudnici  V pretežno kmetijski krajini se ohranja in vzdržuje 
mejice, grmišča, posamezna drevesa, obvodna zarast, 
itd. 

 Ohranja oz. pospešuje se redke in plodonosne vrste, na 
prehodu gozda v travnik se oblikuje široke, vrstno pestre 
in razgibane gozdne robove. 

94900 Osrednje slovenske gorice 

46700 Strejaci 
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4. Posebna varstvena območja (Natura 2000) 

Posebno varstveno območje (območje Natura 2000) je ekološko pomembno območje, 
ki je na ozemlju Evropske zveze pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja 
vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov (33. člen ZON). 
 
Splošne varstvene usmeritve 
Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri: 

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

 ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove 
specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo; 

 ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov 
habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za 
razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje 
živali; 

 ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča 
ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena. 

 
Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se 
izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline 
in živali ter njihove habitate čim manjši. 
Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi 
življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se: 

 živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim 
manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo 
umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja 
negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja, 

 rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge 
oblike razmnoževanja. 

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

 Pri izvajanju biomeliorativnih ukrepov naj se pospešuje minoritetne, ogrožene in 
plodonosne drevesne in grmovne vrste.  

 Na območja Natura 2000 naj se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko 
spremenjenih organizmov. 

 Varujejo, vzdržujejo in vzpostavljajo naj se nahajališča, zatočišča ter strukture živalskih 
in rastlinskih vrst (mokrišča, travišča, barja, izviri, jame, brezna, kali, brlogi, gnezda, …).  

 Preko nahajališč, zatočišč ter drugih posebnih habitatov se ne načrtuje biotehniških 
ukrepov ter lovskih objektov. 

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

 Zagotovi naj se naravno usklajena gostota parkljaste divjadi, ki omogoča naravno 
pomlajevanje rastišču primernih vrst. 

 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 
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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, v katerih sta prisotna bober in 
vidra, naj se ne izvaja lova s pastmi. Prostorski 
sloj pojavljanja bobra in vidre je priložen 
naravovarstvenim smernicam. 

vidra (Lutra lutra) 
 

SI3000220 Drava 
bober (Castor fiber) 

 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 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. Na območju 
gozdnih HT v Natura območju Boč – Haloze – 
Donačka gora naj se močno zmanjša številčnost 
muflona.   

 Na območja, kjer so prisotni navedeni gozdni 
habitatni tipi, naj se praviloma ne umešča novih 
obor, še posebno za gojenje alohtonih vrst 
divjadi (damjak, muflon). 

 Lovskih objektov se ne umešča na območje 
manjšinskih gozdnih habitatnih tipov 
(Javorjovja). 

(9110) Bukovi gozdovi 
(Luzulo-Fagetum) 

SI3000118 Boč – 
Haloze – Donačka 
gora 
SI3000214 Ličenca pri 
Poljčanah 

(91F0) Obrečni hrastovo-
jesenovo-brestovi gozdovi 
(Quercus robur, Ulmus laevis 
in Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior ali Fraxinus 
angustifolia), vzdolž velikih 
rek (Ulmenion minoris) 
 

SI3000220 Drava 
SI3000214 Ličenca pri 
Poljčanah 
SI5000149 Obrež 

(91L0) Ilirski hrastovo-
belogabrovi gozdovi 

(Erythronio‐Carpinion) 
SI3000220 Drava 

(9180) Javorovi gozdovi 
(Tilio – Acerion) v grapah in 
na pobočnih gruščih  

SI3000118 Boč – 
Haloze – Donačka 
gora 

(91K0) Ilirski bukovi gozdovi 
(Fagus sylvatica (Aremonio-
Fagion)) 

SI3000118 Boč – 
Haloze – Donačka 
gora 

 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. Baze lokacij 
ključnih mrestišč še ni. V kolikor bo vzpostavljena 
oz. bodo znani podatki o ključnih mrestiščih, jih 
bomo posredovali in bodo določena v dvoletnih 
načrtih LUO.  

 Vzdrževanje vodnih virov naj se izvaja izven 
obdobja razmnoževanja dvoživk oz. drugih živali. 

hribski urh (Bombina 
variegata) 
 

SI3000220 Drava 
SI3000214 Ličenca pri 
Poljčanah 
SI3000118 Boč – 
Haloze – Donačka 
gora 
SI3000117 Haloze - 
vinorodne 

veliki pupek (Triturus 
carnifex) 
 

SI3000220 Drava 
SI3000113 Podvinci 
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Najprimernejši čas za izvajanje posegov je pozno 
jeseni oz. pozimi.  

 Preprečuje naj se zaraščanje negozdnih površin, 
predvsem mokrotnih travnikov. 

 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. 

 

veliki podkovnjak 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

SI3000220 Drava 
SI3000118 Boč – 
Haloze – Donačka 
gora 

navadni netopir (Myotis 
myotis) 

SI3000144 Juršinci  

vejicati netopir (Myotis 
emarginatus) 

SI3000220 Drava 

širokouhi netopir 
(Barbastella barbastellus) 

SI3000118 Boč – 
Haloze – Donačka 
gora 
SI5000027 Črete 

veliki navadni netopir (Myotis 
bechsteinii) 

SI3000118 Boč – 
Haloze – Donačka 
gora 

dolgokrili  netopir 
(Miniopterus schreibersii) 

SI3000118 Boč – 
Haloze – Donačka 
gora 

 Na razdalji vsaj 50 m od vodotokov naj se ne 
postavlja solnic. Morebitne obstoječe solnice naj 
se postopoma odstrani oz. prestavi na ustrezno 
razdaljo od vodotoka. 

 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) 

SI3000220 Drava 
SI3000118 Boč – 
Haloze – Donačka 
gora SI3000214 
Ličenca pri Poljčanah 

navadni koščak 
(Austropotamobius 
torrentium*) 

SI3000118 Boč – 
Haloze – Donačka 
gora SI3000117 
Haloze - vinorodne 
SI3000306 Dravinja s 
pritoki 

veliki studenčar 
(Cordulegaster heros) 

SI3000118 Boč – 
Haloze – Donačka 
gora SI3000220 Drava 

 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 30.5. 

 Gnojenje košenic naj se ne izvaja. 

 Senenih bal naj se ne ovija v plastično folijo. 

 Ohranja ter vzdržuje naj se gozdni rob ter 
obstoječa dolžina linijskih vegetacijskih struktur v 
kmetijski krajini. 

 Sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih 
mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih površin po 
pašnikih, travnikih in poljih je prepovedano v času 

(6210(*)) Polnaravna suha 
travišča in grmiščne faze na 
karbonatnih tleh (Festuco-
Brometalia)  
(* pomembna rastišča 
kukavičevk) 

SI3000220 Drava 
SI3000117 Haloze – 
vinorodne 
SI3000118 Boč – 
Haloze – Donačka 
gora 
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gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 1. 
marcem in 1. avgustom. 

 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 
se ne umešča, oziroma  izvaja tudi na območju  
kmetijskih ali drugih zemljišč znotraj gozdov. 

belorepec (Heliaetus 
albicilla) SI5000011 Drava  

SI5000027 Črete 
črni škarnik (Milvus migrans) 

sršenar (Pernis apivorus) 

SI5000011 Drava 
črna štorklja (Ciconia nigra) 

 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. 

 Ptujsko jezero z odvodnim kanalom HE Zlatoličje, 
Ormoško jezero z odvodnim kanalom HE  
Formin, Ormoške lagune ter mrtvica reke Drave 
na desni strani struge tik pod Ptujskim jezerom 
(tako imenovana laguna) predstavljajo ključne 
habitate vodnih kvalifikacijskih vrst ptic na 
območju POV Drava. V celotnem obdobju lovne 
sezone na raco mlakarico se na teh območjih 
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 območjih znotraj POV Drava lov na 
raco mlakarico ne izvaja. Lov na raco mlakarico 
naj se ne izvaja tudi v območju vsaj 200 m 
oddaljenosti od zunanjih nasipov Ormoškega in 
Ptujskega jezera. 

 

beločela gos (Anser 
albifrons) 

SI5000011 Drava 

liska (Fulica atra) 

mali žagar (Mergellus 
albellus) 

mlakarica (Anas 
platyrhynchos) 

pritlikavi kormoran 
(Phalacrocorax pygmaeus) 

rdečegrli slapnik (Gavia 
stellata) 

rumenonogi galeb (Larus 
cachinnans) 

siva gos (Anser anser) 

sivi galeb (Larus canus) 

veliki žagar (Mergus 
merganser) 

zvonec (Bucephala klangula) 

 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. 

 Ptujsko jezero z odvodnim kanalom HE Zlatoličje, 
Ormoško jezero z odvodnim kanalom HE  
Formin, Ormoške lagune ter mrtvica reke Drave 
na desni strani struge tik pod ptujskim jezerom 
(tako imenovana laguna) predstavljajo ključne 
habitate vodnih kvalifikacijskih vrst ptic na 
območju POV Drava. V celotnem obdobju lovne 
sezone na raco mlakarico se na teh območjih 
zadržuje večje število  različnih kvalifikacijskih 

čopasta črnica (Aythia 
fuligula) 

SI5000011 Drava 
SI5000027 Črete 

rečni galeb (Larus 
ridibundus) 

sivka (Aythia ferina) 

velika bela čaplja (Egretta 
alba) 
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vrst vodnih ptic na preletu ali/in prezimovanju. 
Zaradi velike možnosti zamenjave vrst ter 
preprečitve vznemirjanja zavarovanih vrst naj se 
na navedenih območjih znotraj POV Drava lov na 
raco mlakarico ne izvaja. Lov na raco mlakarico 
naj se ne izvaja tudi v območju vsaj 200 m 
oddaljenosti od zunanjih nasipov Ormoškega in 
Ptujskega jezera. 

 Zadrževalnik Medvedce predstavlja 
najpomembnejši habitat kvalifikacijskim vrstam 
ptic območja POV Črete ter je 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 navedenem območju lov na raco mlakarico ne 
izvaja. Lov na raco mlakarico naj se ne izvaja tudi 
v območju vsaj 200 m oddaljenosti od zunanjih 
nasipov zadrževalnika. 

 Zadrževalnik Medvedce predstavlja 
najpomembnejši habitat kvalifikacijskim vrstam 
ptic območja POV Črete ter je 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 navedenem območju lov na raco mlakarico ne 
izvaja. Lov na raco mlakarico naj se ne izvaja tudi 
v območju vsaj 200 m oddaljenosti od zunanjih 
nasipov zadrževalnika. 

 

konopnica (Anas strepera) 

SI5000027 Črete 

kostanjevka (Aythya nyroca) 

močvirski martinec (Tringa 
glareola) 

reglja (Anas querquedula) 

ribji orel (Pandion halietus) 

rjava čaplja (Ardea purpurea) 

togotnik (Philomachus 
pugnax) 

veliki škurh (Numenius 
arquata) 

žerjav (Grus grus) 

* - prednostna vrsta oz. habitatni tip. 
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12.2 Priloga 2: Realizacija odvzema divjadi 2011 – 2020 

 
 
  

EVROPSKA SRNA 

Odstrel in izgube

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

mladiči M 597 624 541 581 480 504 534 484 490 465 5300 30,9 15,4

lanščaki 423 415 462 472 562 507 570 559 488 471 4929 28,7 14,3

srnjaki 2+ 703 676 671 697 720 699 724 716 696 639 6941 40,4 20,2

skupaj SRNJAKI 1.723 1.715 1.674 1.750 1.762 1.710 1.828 1.759 1.674 1.575 17170 100,0 50,0

mladiči Ž 733 725 672 698 642 666 681 641 628 574 6660 38,7 19,4

mladice 300 308 360 348 379 358 382 391 378 346 3550 20,6 10,3

srne 2+ 610 672 673 729 724 722 744 762 704 645 6985 40,6 20,3

skupaj SRNE 1.643 1.705 1.705 1.775 1.745 1.746 1.807 1.794 1.710 1.565 17195 100,0 50,0

realiziran odvzem 3.366 3.420 3.379 3.525 3.507 3.456 3.635 3.553 3.384 3.140 34365 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

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

načrt odvzema 3.360 3.360 3.369 3.378 3.525 3.485 3.500 3.640 3.520 3.215 34352

odstrel in izgube / načrt 100,2 101,8 100,3 104,4 99,5 99,2 103,9 97,6 96,1 97,7 100,0

delež SRNJAKOV 51,2 50,1 49,5 49,6 50,2 49,5 50,3 49,5 49,5 50,2 50,0

delež  srnjakov 2+ 20,9 19,8 19,9 19,8 20,5 20,2 19,9 20,2 20,6 20,4 20,2

delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol 61,0 60,6 60,2 59,5 58,8 58,9 59,6 58,4 58,6 59,1 59,5

Izgube 

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

nenaravne izgube 675 676 691 661 671 572 631 630 507 501 6215 83,7

naravne izgube 121 136 150 126 126 88 102 192 81 91 1213 16,3

skupaj izgube 796 812 841 787 797 660 733 822 588 592 7428 100,0

delež izgub v odvzemu 23,6 23,7 24,9 22,3 22,7 19,1 20,2 23,1 17,4 18,9 21,6

odstrel 2.570 2.608 2.538 2.738 2.710 2.796 2.902 2.731 2.796 2.548 26937

Vzroki izgub

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

neznan 76 56 99 63 62 56 57 114 47 53 683 9,2

bolezen 30 26 33 38 55 21 37 32 23 25 320 4,3

krivolov 16 17 15 10 7 8 6 5 84 1,1

cesta 578 578 582 562 577 505 548 551 468 446 5395 72,6

železnica 8 8 8 8 8 6 12 8 4 2 72 1,0

plenilci 1 1 1 2 1 1 7 0,1

psi 66 64 63 52 53 36 46 42 28 32 482 6,5

kosilnica 7 9 23 29 26 17 19 24 7 21 182 2,5

garje 0 0,0

poškodba 14 53 18 25 9 11 7 44 10 12 203 2,7

Telesne mase (biološka telesna masa)

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

mladiči M 10,1 9,9 10,0 10,1 9,9 10,1 9,5 9,7 10,2 10,3

indeks 100,0 97,9 98,8 99,6 98,3 100,4 94,0 95,6 101,2 101,9

lanščaki 13,1 13,5 12,3 13,4 13,3 13,7 13,3 12,8 13,5 13,4

indeks 100,0 103,2 93,4 102,3 101,5 104,1 101,1 97,3 103,2 102,3

srnjaki 2+ 18,8 19,1 18,5 19,2 19,0 19,1 19,3 18,5 19,3 19,2

indeks 100,0 101,3 98,5 101,9 101,0 101,5 102,7 98,2 102,4 101,9

mladiči Ž 10,0 9,7 9,8 9,6 10,0 9,8 9,5 9,7 10,0 10,1

indeks 100,0 97,5 97,8 96,4 99,7 98,0 94,6 97,5 100,3 101,2

mladice 14,1 13,8 13,2 13,9 13,8 13,7 13,5 13,6 14,1 14,0

indeks 100,0 98,1 94,2 98,7 98,0 97,3 95,9 96,7 100,4 99,6

srne 2+ 16,6 16,3 16,2 16,3 16,6 16,7 16,4 16,5 16,6 16,6

indeks 100,0 97,7 97,5 98,2 99,9 100,1 98,6 99,4 99,9 99,8

Masa trofej srnjakov 2+ (g)

Povprečna masa trofej / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

srnjaki 2+ 272 290 271 281 272 282 303 271 287 279

indeks 100,0 106,4 99,6 103,1 100,0 103,4 111,4 99,6 105,4 102,5
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NAVADNI JELEN

Odstrel in izgube

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

teleta M 1 1 2 5,7 4,7

lanščaki 1 1 3 2 2 1 10 28,6 23,3

jeleni 2-4 2 5 1 1 2 4 1 4 20 57,1 46,5

jeleni 5-9 1 1 1 3 8,6 7,0

jeleni 10 + 0 0,0 0,0

skupaj JELENI 2 6 1 2 1 4 8 2 4 5 35 100,0 81,4

teleta Ž 1 1 12,5 2,3

junice 1 1 2 25,0 4,7

košute 2+ 1 1 1 2 5 62,5 11,6

skupaj KOŠUTE 0 1 0 2 1 0 0 0 2 2 8 100,0 18,6

realiziran odvzem 2 7 1 4 2 4 8 2 6 7 43 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

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

načrt odvzema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

odstrel in izgube / načrt #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

delež JELENOV 100,0 85,7 100,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 66,7 71,4 81,4

delež trofejnih jelenov 2+ in več 100,0 71,4 100,0 25,0 50,0 75,0 62,5 0,0 16,7 57,1 53,5

delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol 0,0 28,6 0,0 50,0 0,0 25,0 37,5 100,0 66,7 14,3 34,9

Izgube

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

nenaravne izgube 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 50,0

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50,0

skupaj izgube 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 100,0

delež izgub v odvzemu 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 4,7

odstrel 2 7 1 4 1 4 8 2 6 6 41

DAMJAK

Odstrel in izgube

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

teleta M 2 2 1 5 20,0 6,8

lanščaki 5 1 2 1 1 10 40,0 13,7

jeleni 2-4 1 1 1 1 1 1 6 24,0 8,2

jeleni 5-9 1 2 3 12,0 4,1

jeleni 10 + 1 1 4,0 1,4

skupaj JELENI 0 8 1 1 5 2 2 1 4 1 25 100,0 34,2

teleta Ž 3 2 2 1 8 16,7 11,0

junice 1 2 1 1 3 1 9 18,8 12,3

košute 2+ 2 1 2 2 12 4 5 1 2 31 64,6 42,5

skupaj KOŠUTE 6 3 0 3 5 17 4 6 1 3 48 100,0 65,8

realiziran odvzem 6 11 1 4 10 19 6 7 5 4 73 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

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

načrt odvzema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

odstrel in izgube / načrt #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

delež JELENOV 0,0 72,7 100,0 25,0 50,0 10,5 33,3 14,3 80,0 25,0 34,2

delež trofejnih jelenov 2+ in več 0,0 9,1 100,0 0,0 10,0 5,3 16,7 0,0 80,0 25,0 13,7

delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol 66,7 81,8 0,0 50,0 70,0 31,6 16,7 28,6 0,0 25,0 43,8

Izgube

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

nenaravne izgube 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 66,7

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 33,3

skupaj izgube 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 100,0

delež izgub v odvzemu 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 14,3 0,0 0,0 4,1

odstrel 5 11 1 4 10 18 6 6 5 4 70
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MUFLON 

Odstrel in izgube

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

jagnjeta M 12 8 8 9 9 14 11 11 10 16 108 28,1 12,3

enoletni 3 13 9 5 7 9 13 12 10 9 90 23,4 10,2

ovni 2+ 13 15 19 17 21 21 20 22 20 18 186 48,4 21,1

skupaj OVNI 28 36 36 31 37 44 44 45 40 43 384 100,0 43,6

jagnjeta Ž 15 21 21 23 17 24 22 14 20 20 197 39,7 22,4

enoletne 8 8 9 9 9 5 6 13 12 13 92 18,5 10,5

ovce 2+ 12 17 20 23 25 23 26 19 24 18 207 41,7 23,5

skupaj OVCE 35 46 50 55 51 52 54 46 56 51 496 100,0 56,4

realiziran odvzem 63 82 86 86 88 96 98 91 96 94 880 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

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

načrt odvzema 67 84 84 84 90 90 90 100 90 90 869

odstrel in izgube / načrt 94,0 97,6 102,4 102,4 97,8 106,7 108,9 91,0 106,7 104,4 101,3

delež OVNOV 44,4 43,9 41,9 36,0 42,0 45,8 44,9 49,5 41,7 45,7 43,6

delež ovnov 2+ 20,6 18,3 22,1 19,8 23,9 21,9 20,4 24,2 20,8 19,1 101,3

delež mladih (mladiči, enoletni) neglede na spol 60,3 61,0 54,7 53,5 47,7 54,2 53,1 54,9 54,2 61,7 55,3

Izgube in odvzem

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

nenaravne izgube 2 3 4 0 1 3 8 1 0 1 23 52,3

naravne izgube 1 3 5 1 0 3 1 5 2 0 21 47,7

skupaj izgube 3 6 9 1 1 6 9 6 2 1 44 100,0

delež izgub v odvzemu 4,8 7,3 10,5 1,2 1,1 6,3 9,2 6,6 2,1 1,1 5,0

odstrel 60 76 77 85 87 90 89 85 94 93 836

Vzroki izgub

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

neznan 1 2 3 2 1 3 12 27,3

bolezen 0 0,0

krivolov 1 1 2,3

cesta 1 1 1 3 6,8

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 1 3 3 1 2 8 1 19 43,2

kosilnica 0 0,0

garje 1 1 2,3

poškodba 2 1 1 2 2 8 18,2

Telesne mase (biološka telesna masa)

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

jagnjeta M 13,3 10,4 14,4 12,7 11,6 10,9 12,2 11,6 13,8 11,8

indeks 100,0 78,8 108,5 95,6 87,2 81,9 91,7 87,8 103,8 89,3

enoletni 25,5 26,9 24,4 25,8 25,0 19,9 23,1 24,6 23,7 21,1

indeks 100,0 105,6 95,9 101,2 98,0 77,9 90,5 96,3 92,8 82,6

ovni 2+ 29,4 30,2 31,4 30,6 30,9 30,4 31,6 30,1 28,9 31,2

indeks 100,0 102,5 106,8 104,2 104,9 103,2 107,4 102,3 98,2 106,1

jagnjeta Ž 11,2 11,3 10,5 9,8 10,8 9,1 10,5 9,9 9,8 9,5

indeks 100,0 101,0 93,5 87,9 96,1 81,5 93,8 88,3 87,5 84,6

enoletne 17,6 19,6 17,1 17,8 16,3 15,8 16,8 16,2 16,4 16,8

indeks 100,0 111,4 97,1 101,5 92,7 90,2 95,8 92,2 93,4 95,9

ovce 2+ 19,8 20,3 19,1 20,7 20,5 20,0 19,2 21,8 19,3 20,9

indeks 100,0 102,5 96,4 104,3 103,2 100,8 96,6 109,7 97,3 105,3
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GAMS 

Odstrel in izgube

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

kozliči 1 2 2 1 2 1 2 11 36,7 18,0

kozli 1+ 1 2 1 1 1 6 20,0 9,8

kozli 2+ 0 0,0 0,0

I. starostni razred 1 3 2 2 2 2 0 1 1 3 17 56,7 27,9

kozli 3-7 1 1 1 2 1 1 2 9 30,0 14,8

kozli 8+ 1 2 1 4 13,3 6,6

skupaj KOZLI 1 4 2 2 3 4 2 4 3 5 30 100,0 49,2

kozice 1 1 1 5 1 1 2 12 38,7 19,7

koze 1+ 1 1 1 1 1 5 16,1 8,2

koze 2+ 1 1 2 6,5 3,3

I. starostni razred 0 2 1 2 1 1 5 2 2 3 19 61,3 31,1

koze 3-10 2 2 2 1 1 2 10 32,3 16,4

koze 11+ 1 1 2 6,5 3,3

skupaj KOZE 2 2 3 4 2 2 5 3 4 4 31 100,0 50,8

realiziran odvzem 3 6 5 6 5 6 7 7 7 9 61 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

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

načrt odvzema 9 9 9 10 9 9 8 8 8 10 89

odstrel in izgube / načrt 33,3 66,7 55,6 60,0 55,6 66,7 87,5 87,5 87,5 90,0 68,5

delež KOZLOV 33,3 66,7 40,0 33,3 60,0 66,7 28,6 57,1 42,9 55,6 49,2

delež kozlov 2+ in več 0,0 16,7 0,0 0,0 20,0 33,3 28,6 42,9 28,6 22,2 21,3

delež koz 2+ in več 66,7 16,7 40,0 33,3 20,0 16,7 0,0 28,6 28,6 11,1 23,0

delež mladih (mladiči, 1+)  ne glede na spol 33,3 66,7 60,0 66,7 60,0 50,0 71,4 28,6 42,9 66,7 55,7

Izgube 

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

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

naravne izgube 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 100,0

skupaj izgube 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 100,0

delež izgub v odvzemu 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 14,3 14,3 0,0 0,0 4,9

odstrel 3 6 5 5 5 6 6 6 7 9 58

Vzroki izgub

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

neznan 1 1 33,3

bolezen 1 1 33,3

krivolov 0 0,0

cesta 0 0,0

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 1 1 33,3
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DIVJI PRAŠIČ 

Odstrel in izgube

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

ozimci 112 146 81 124 96 93 186 97 127 135 1197 59,3 31,3

lanščaki 57 76 49 40 47 78 73 79 78 70 647 32,0 16,9

merjasci 2+ 13 13 11 16 12 19 24 19 24 24 175 8,7 4,6

skupaj PRAŠIČI 182 235 141 180 155 190 283 195 229 229 2019 100,0 52,8

ozimke 82 120 75 110 73 113 158 89 158 137 1115 61,8 29,2

lanščakinje 31 51 35 39 29 57 53 59 46 61 461 25,6 12,1

svinje 2+ 16 32 16 21 20 12 39 17 31 23 227 12,6 5,9

skupaj SVINJE 129 203 126 170 122 182 250 165 235 221 1803 100,0 47,2

realiziran odvzem 311 438 267 350 277 372 533 360 464 450 3822 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

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

načrt odvzema 262 262 284 274 284 257 270 320 320 320 2853

odstrel in izgube / načrt 118,7 167,2 94,0 127,7 97,5 144,7 197,4 112,5 145,0 140,6 134,0

delež PRAŠIČEV 58,5 53,7 52,8 51,4 56,0 51,1 53,1 54,2 49,4 50,9 52,8

delež mladičev ne glede na spol 62,4 60,7 58,4 66,9 61,0 55,4 64,5 51,7 61,4 60,4 60,5

delež lanščakov ne glede na spol 28,3 29,0 31,5 22,6 27,4 36,3 23,6 38,3 26,7 29,1 29,0

delež večletnih - 2+ ne glede na spol 9,3 10,3 10,1 10,6 11,6 8,3 11,8 10,0 11,9 10,4 10,5

Izgube in odvzem

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

nenaravne izgube 3 7 2 2 2 0 1 2 0 1 20 47,6

naravne izgube 4 5 1 2 1 1 3 2 3 0 22 52,4

skupaj izgube 7 12 3 4 3 1 4 4 3 1 42 100,0

delež izgub v odvzemu 2,3 2,7 1,1 1,1 1,1 0,3 0,8 1,1 0,6 0,2 1,1

odstrel 304 426 264 346 274 371 529 356 461 449 3780

Vzroki izgub

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

neznan 4 1 1 1 1 8 19,0

bolezen 1 1 2,4

krivolov 1 1 1 3 7,1

cesta 2 6 2 1 2 2 1 16 38,1

železnica 1 1 2,4

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 3 1 1 1 3 1 3 13 31,0

Telesne mase (biološka telesna masa)

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

ozimci 33,9 33,9 33,3 29,8 34,7 31,1 30,4 31,1 31,7 29,9

indeks 100,0 100,0 98,4 87,8 102,3 91,9 89,6 91,9 93,7 88,3

lanščaki 69,6 80,6 64,4 64,5 62,9 64,9 70,3 59,0 71,9 61,0

indeks 100,0 115,7 92,5 92,6 90,4 93,2 100,9 84,7 103,3 87,6

merjasci 2+ 111,8 110,8 94,5 111,6 98,2 100,8 100,2 92,3 105,7 92,4

indeks 100,0 99,0 84,5 99,8 87,8 90,1 89,6 82,5 94,5 82,6

ozimke 33,4 36,4 31,2 30,5 33,1 32,6 30,4 30,9 30,7 31,0

indeks 100,0 109,0 93,4 91,2 99,0 97,6 91,0 92,6 91,7 92,8

lanščakinje 62,8 67,6 62,1 60,9 56,3 58,9 59,3 57,8 56,3 59,4

indeks 100,0 107,7 98,9 97,0 89,7 93,8 94,3 91,9 89,7 94,5

svinje 2+ 92,1 91,9 87,6 84,0 84,2 88,6 81,3 79,9 83,2 81,3

indeks 100,0 99,9 95,1 91,2 91,4 96,2 88,3 86,8 90,3 88,3
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EVRAZIJSKI ŠAKAL

Odstrel in izgube

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

samci 5 5

samice 1 6 7

skupaj odstrel in izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12

načrt odvzema 11 11

odstrel in izgube / načrt #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 100,0 109,1

Izgube

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

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 100,0

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

skupaj izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 100,0

delež izgub v odvzemu #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 100,0 18,2 25,0

realiziran odvzem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9

Vzroki izgub

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

neznan 0 0,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 1 2 3 100,0

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0

LISICA

Odstrel in izgube

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

samci 454 584 531 532 617 751 785 664 823 831 6572

samice 443 622 577 511 593 775 799 648 785 827 6580

skupaj odstrel in izgube 897 1206 1108 1043 1210 1526 1584 1312 1608 1658 13152

načrt odvzema 1194 1033 1200 1200 1135 1210 1370 1435 1360 1390 12527

odstrel in izgube / načrt 75,1 116,7 92,3 86,9 106,6 126,1 115,6 91,4 118,2 119,3 105,0

Izgube

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

nenaravne izgube 86 87 80 73 69 92 80 61 91 73 792 79,1

naravne izgube 37 13 23 20 16 17 8 40 23 12 209 20,9

skupaj izgube 123 100 103 93 85 109 88 101 114 85 1001 100,0

delež izgub v odvzemu 13,7 8,3 9,3 8,9 7,0 7,1 5,6 7,7 7,1 5,1 7,6

realiziran odvzem 774 1106 1005 950 1125 1417 1496 1211 1494 1573 12151

Vzroki izgub

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

neznan 19 7 10 9 5 4 2 9 8 2 75 7,5

bolezen 6 1 1 2 1 1 12 1,2

krivolov 0 0,0

cesta 86 87 77 71 69 92 78 61 88 72 781 78,0

železnica 2 1 1 4 0,4

plenilci 0 0,0

psi 2 1 2 5 0,5

kosilnica 1 1 2 0,2

garje 11 3 11 8 9 11 5 28 12 10 108 10,8

poškodba 1 2 1 1 1 2 3 3 14 1,4
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JAZBEC

Odstrel in izgube

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

samci 35 49 40 41 40 67 68 53 61 56 510

samice 22 25 27 30 30 39 38 31 39 34 315

realiziran odvzem 57 74 67 71 70 106 106 84 100 90 825

načrt odvzema 70 70 83 90 80 72 88 100 84 93 830

odstrel in izgube / načrt 81,4 105,7 80,7 78,9 87,5 147,2 120,5 84,0 119,0 96,8 99,4

Izgube

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

nenaravne izgube 24 34 39 37 40 51 42 26 37 28 358 90,9

naravne izgube 3 14 3 6 0 2 2 4 1 1 36 9,1

skupaj izgube 27 48 42 43 40 53 44 30 38 29 394 100,0

delež izgub v odvzemu 47,4 64,9 62,7 60,6 57,1 50,0 41,5 35,7 38,0 32,2 47,8

odstrel 30 26 25 28 30 53 62 54 62 61 431

Vzroki izgub

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

neznan 3 5 2 6 2 2 4 1 25 6,3

bolezen 1 1 0,3

krivolov 0 0,0

cesta 23 34 39 37 40 51 42 26 37 28 357 90,6

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 1 1 0,3

kosilnica 0 0,0

garje 1 1 0,3

poškodba 8 1 9 2,3

KUNA ZLATICA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 16 17 27 21 18 32 37 28 46 34 276

načrt odvzema 23 30 30 40 40 32 34 40 40 40 349

odstrel in izgube / načrt 69,6 56,7 90,0 52,5 45,0 100,0 108,8 70,0 115,0 85,0 79,1

Izgube

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

nenaravne izgube 3 3 5 3 2 8 9 7 15 12 67 89,3

naravne izgube 2 2 0 1 0 0 2 1 0 0 8 10,7

skupaj izgube 5 5 5 4 2 8 11 8 15 12 75 100,0

delež izgub v odvzemu 31,3 29,4 18,5 19,0 11,1 25,0 29,7 28,6 32,6 35,3 27,2

odstrel 11 12 22 17 16 24 26 20 31 22 201

Vzroki izgub

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

neznan 2 1 1 1 1 6 8,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 3 3 5 3 2 8 8 7 15 12 66 88,0

železnica 1 1 1,3

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 1 1 1,3

poškodba 1 1 1,3
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KUNA BELICA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 105 120 119 89 89 107 104 98 98 87 1016

načrt odvzema 147 155 151 144 129 107 103 100 100 100 1236

odstrel in izgube / načrt 71,4 77,4 78,8 61,8 69,0 100,0 101,0 98,0 98,0 87,0 82,2

Izgube

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

nenaravne izgube 27 29 32 23 17 33 18 21 23 16 239 95,6

naravne izgube 4 2 1 0 1 1 0 0 1 1 11 4,4

skupaj izgube 31 31 33 23 18 34 18 21 24 17 250 100,0

delež izgub v odvzemu 29,5 25,8 27,7 25,8 20,2 31,8 17,3 21,4 24,5 19,5 24,6

odstrel 74 89 86 66 71 73 86 77 74 70 766

Vzroki izgub

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

neznan 4 2 1 1 1 1 1 11 4,4

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 27 28 32 23 17 33 17 21 23 16 237 94,8

železnica 1 1 0,4

plenilci 0 0,0

psi 1 1 0,4

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0

PIŽMOVKA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 9 9 3 2 6 8 10 11 5 3 66

načrt odvzema 25 25 33 18 18 12 9 7 17 17 181

odstrel in izgube / načrt 36,0 36,0 9,1 11,1 33,3 66,7 111,1 157,1 29,4 17,6 36,5

Izgube

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

nenaravne izgube 3 4 2 1 0 0 1 1 0 0 12 85,7

naravne izgube 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 14,3

skupaj izgube 3 5 3 1 0 0 1 1 0 0 14 100,0

delež izgub v odvzemu 33,3 55,6 100,0 50,0 0,0 0,0 10,0 9,1 0,0 0,0 21,2

odstrel 6 4 0 1 6 8 9 10 5 3 52

Vzroki izgub

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

neznan 1 1 2 14,3

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 3 4 2 1 1 1 12 85,7

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0
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POLJSKI ZAJEC

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 508 508 441 404 358 347 359 276 252 173 3626

načrt odvzema 540 508 508 500 500 420 420 380 348 332 4456

odstrel in izgube / načrt 94,1 100,0 86,8 80,8 71,6 82,6 85,5 72,6 72,4 52,1 81,4

Izgube

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

nenaravne izgube 133 106 103 109 76 70 82 44 65 51 839 87,1

naravne izgube 8 92 4 2 1 2 3 7 5 0 124 12,9

skupaj izgube 141 198 107 111 77 72 85 51 70 51 963 100,0

delež izgub v odvzemu 27,8 39,0 24,3 27,5 21,5 20,7 23,7 18,5 27,8 29,5 26,6

odstrel 367 310 334 293 281 275 274 225 182 122 2663

Vzroki izgub

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

neznan 5 3 1 2 1 1 4 5 22 2,3

bolezen 2 1 3 0,3

krivolov 0 0,0

cesta 124 105 100 109 76 68 81 43 64 51 821 85,3

železnica 1 2 1 4 0,4

plenilci 1 1 3 1 2 3 11 1,1

psi 4 1 1 6 0,6

kosilnica 4 1 1 1 1 8 0,8

garje 0 0,0

poškodba 88 88 9,1

FAZAN

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 1336 1397 1113 744 651 1127 1228 873 1321 654 10444

načrt odvzema 1255 1620 1641 1425 1217 1240 1250 1550 1375 1436 14009

odstrel in izgube / načrt 106,5 86,2 67,8 52,2 53,5 90,9 98,2 56,3 96,1 45,5 74,6

Izgube

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

nenaravne izgube 31 38 19 26 25 21 31 15 14 15 235 80,5

naravne izgube 9 11 5 4 6 4 8 7 2 1 57 19,5

skupaj izgube 40 49 24 30 31 25 39 22 16 16 292 100,0

delež izgub v odvzemu 3,0 3,5 2,2 4,0 4,8 2,2 3,2 2,5 1,2 2,4 2,8

odstrel 1296 1348 1089 714 620 1102 1189 851 1305 638 10152

Vzroki izgub

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

neznan 3 7 1 3 2 4 1 2 1 24 8,2

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 28 37 18 25 21 21 27 15 14 15 221 75,7

železnica 1 1 4 6 2,1

plenilci 6 4 4 1 3 4 3 5 30 10,3

psi 0 0,0

kosilnica 3 1 1 3 8 2,7

garje 0 0,0

poškodba 1 1 1 3 1,0
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POLJSKA JEREBICA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 8

načrt odvzema 6 10 5 5 5 5 10 10 5 5 66

odstrel in izgube / načrt 50,0 10,0 20,0 20,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1

Izgube

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

nenaravne izgube 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 100,0

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

skupaj izgube 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 100,0

delež izgub v odvzemu 66,7 100,0 100,0 100,0 #DEL/0! 0,0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 62,5

odstrel 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3

Vzroki izgub

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

neznan 0 0,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 1 1 1 1 4 80,0

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 1 1 20,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0

RACA MLAKARICA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 533 381 407 402 253 281 297 269 256 227 3306

načrt odvzema 550 550 500 500 500 380 350 360 360 360 4410

odstrel in izgube / načrt 96,9 69,3 81,4 80,4 50,6 73,9 84,9 74,7 71,1 63,1 75,0

Izgube

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

nenaravne izgube 2 1 2 0 0 2 6 1 1 0 15 78,9

naravne izgube 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 4 21,1

skupaj izgube 2 2 2 0 0 3 8 1 1 0 19 100,0

delež izgub v odvzemu 0,4 0,5 0,5 0,0 0,0 1,1 2,7 0,4 0,4 0,0 0,6

odstrel 531 379 405 402 253 278 289 268 255 227 3287

Vzroki izgub

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

neznan 1 1 2 4 21,1

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 1 1 2 2 1 1 1 9 47,4

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 5 5 26,3

kosilnica 1 1 5,3

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0
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SRAKA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 77 59 76 103 93 107 101 106 123 98 943

načrt odvzema 74 77 77 77 127 106 106 115 103 114 976

odstrel in izgube / načrt 104,1 76,6 98,7 133,8 73,2 100,9 95,3 92,2 119,4 86,0 96,6

Izgube

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

nenaravne izgube 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 33,3

naravne izgube 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 66,7

skupaj izgube 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 6 100,0

delež izgub v odvzemu 1,3 5,1 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,6

odstrel 76 56 76 102 93 107 100 106 123 98 937

Vzroki izgub

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

neznan 1 2 1 4 66,7

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 1 1 2 33,3

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0

ŠOJA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 99 116 98 123 110 128 128 129 160 110 1201

načrt odvzema 71 99 119 119 142 142 150 150 166 158 1316

odstrel in izgube / načrt 139,4 117,2 82,4 103,4 77,5 90,1 85,3 86,0 96,4 69,6 91,3

Izgube

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

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

naravne izgube 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 5 100,0

skupaj izgube 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 5 100,0

delež izgub v odvzemu 0,0 2,6 0,0 0,0 0,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

odstrel 99 113 98 123 109 127 128 129 160 110 1196

Vzroki izgub

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

neznan 2 1 1 4 80,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 0 0,0

železnica 0 0,0

plenilci 1 1 20,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0
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SIVA VRANA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 618 614 591 688 738 828 941 784 965 884 7651

načrt odvzema 529 700 727 688 728 777 810 890 870 900 7619

odstrel in izgube / načrt 116,8 87,7 81,3 100,0 101,4 106,6 116,2 88,1 110,9 98,2 100,4

Izgube

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

nenaravne izgube 1 3 4 3 1 0 4 0 1 1 18 64,3

naravne izgube 0 1 1 4 3 0 0 0 0 1 10 35,7

skupaj izgube 1 4 5 7 4 0 4 0 1 2 28 100,0

delež izgub v odvzemu 0,2 0,7 0,8 1,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,1 0,2 0,4

odstrel 617 610 586 681 734 828 937 784 964 882 7623

Vzroki izgub

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

neznan 1 2 2 1 6 21,4

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 1 3 4 3 1 4 1 1 18 64,3

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 1 2 1 4 14,3


