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1 POVZETEK 

Lovsko upravljavski načrt za X. Slovensko goriško 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 Slovensko 

goriško lovsko upravljavsko območje (LUO) uresničevali trajnostno upravljanje populacij 

divjadi. 

LUO leži v severovzhodnem delu Slovenije. Obsega ravninski svet Dravskega polja ter 

gričevnati svet zahodnih Slovenskih goric ter Dravinjske gorice. 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 so tu avtohtonega 

izvora. V LUO se nahaja 23 lovišč v skupni površini 72.965 ha, od tega je 90,2 % lovnih 

površin. Povprečna velikost lovišča v LUO je 3.172 ha oziroma 2.860 ha lovne površine. Z 

lovišči trajnostno gospodarijo lovske družine (LD), ki se 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, Ščavnica, Dravinja ter Mura. Poseben pečat območju dajejo številna 

akumulacijska jezera in zajezitve vodotokov. 

Prevladuje pretežno kmetijska krajina z manjšimi prostorsko razdrobljenimi ostanki gozdov. 

Gozdnatost je 28,2 % 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 (27,1 %), sledijo Nižinsko črnojelševje (18,6 %), Kisloljubno 

gradnovo belogabrovje (15,8 %) ter Predpanonsko gradnovo belogabrovje (14,2 %).  

Kmetijskih površin je 60 %. 

Večina 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. 

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

(5.598 ha) znaša delež površin vključenih v območje Natura 2000 10.159 ha, kar predstavlja 

15,4 % lovnih površin. V LUO se pojavlja še 20 EPO območij in 260 naravnih vrednot. 

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

vplivale na življenjske razmere za divjad. Zmanjševanje gozdnatosti v pretežno kmetijski 

krajini na račun intenzivnega kmetovanja in pozidave je vplivalo na najranljivejše vrste - 

mala poljska divjad. 

Negativni vplivi rastlinojede divjadi (srnjad) na pomlajevanje gozdov so majhni, kakor tudi 

obseg evidentiranih škod na kmetijskih površinah. Glavnino škod povzročajo divji prašiči, 

srnjad in siva vrana. 
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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. Vse navedene vrste divjadi, z izjemo 

navadnega jelena, gamsa, pižmovke in nutrije so prisotne na celotnem LUO. Alohtoni vrsti 

damjak in muflon se v prosti naravi ne pojavljata, precej pa je pobegov iz obor. 

Srnjad je temeljna vrsta divjadi v LUO in je prisotna na celotni površini z neizrazitimi 

razlikami med posameznimi lovišči. Njen vpliv je viden pri objedanju gozdnega mladja in 

škodah v kmetijstvu – vinogradi. 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. 

Vpliv in prisotnost divjega prašiča je v porastu. Vrsta ima poleg srnjadi največji vpliv na 

življenjsko okolje, predvsem na kmetijski prostor. Kljub sproščenemu načrtovanju s 

popolnim odvzemom osebkov, ki se pojavijo v območju, se trend naraščanja prisotnosti ni 

ustavil. Zaradi nevarnosti bolezni in škod v kmetijstvu se načrtuje popolni odstrel v skladu z 

zakonodajo. 

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. 

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 X. Slovensko goriškega 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 X. Slovensko goriškega lovsko upravljavskega območja za 

obdobje 2021 – 2030 je izdelan skladno z: 

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

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

 Pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur. l. RS, 

št. 91/2010) ter njegovimi spremembami, 

 Odlokom o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur. 

l. RS, št. 110/04), 

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

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

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

114/04), 

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

 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 

Slovensko goriško lovsko upravljavsko območje (LUO) se nahaja v osrednjem delu GGO 

Maribor. Geografsko zajema gričevnati svet Slovenskih in Dravinjskih goric ter ravninski 

svet Dravskega polja med Mariborom, Lenartom in Slovensko Bistrico. Na jugovzhodu meji 

na Ptujsko-Ormoški LUO, na jugu meji na Savinjsko-Kozjanski LUO, na zahodu na 

Pohorsko LUO, severno mejo pa predstavlja meja z Avstrijo. 

Za Slovensko goriško LUO je značilna izredna krajinska pestrost. Obsega gozdove večjih 

strnjenih kompleksov ter ostanke gozdov v kmetijski in primestni krajini, kjer se gozdovi 

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

Slovenije ima pomembno vlogo na področju upravljanja s srnjadjo in poljsko divjadjo, 

predvsem fazana, poljskega zajca in poljske jerebice. S prisotnostjo ostalih vrst divjadi 

območje ne izstopa. 

V širšem merilu predstavlja Slovensko goriško LUO 3,8 % površine celotne Slovenije. V 

obdobju 2011 – 2020 je odvzem iz narave v Slovensko goriškem LUO predstavljal pri srni 

6,5 %, pri lisici 7,5%, pri poljskem zajcu 6,8 %, pri raci mlakarici 10,0% in pri sivi vrani 

13,7 % od skupaj iz narave odvzetih živali v Sloveniji. 

LUO leži v celoti znotraj GGO Maribor ter se razteza na območju trinajstih občin: Benedikt, 

Duplek, Kungota, Lenart, Maribor, Pernica, Pesnica, Rače - Fram, Slovenska Bistrica, 

Starše, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šentilj. Upravno ga 

pokrivajo upravne enote Maribor, Pesnica, Lenart in Slovenska Bistrica. 

V LUO je 23 lovišč v skupni površini 72.965 ha, od tega je 65.781 ha (90,2 %) lovnih površin. 

Povprečna velikost lovišča v LUO je 3.172 ha oziroma 2.860 ha lovne površine. Z lovišči 

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

upravljavcev lovišč (OZUL). 



Lovsko upravljavski načrt X. Slovensko goriškega lovsko upravljavskega območja  (2021 – 2030) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor                                                                                5 
 

 

Slika 1: Lovišča v X. LUO in lega v Sloveniji 

Preglednica 1: Lovišča v X. LUO 

Šifra 
lovišča 

Ime 
lovišča 

Skupna  
površina 

(ha) 

Lovna  
površina 

(ha) 

Površina 
gozda 
(ha) 

Delež 
gozda 

(%) 

1001 Kungota 4.366 4.077 1.432 32,8 
1002 Šentilj v Slovenskih goricah 2.233 2.009 674 30,2 
1003 Paloma - Sladki Vrh 2.258 2.076 882 39,1 
1004 Kamnica 2.302 2.065 911 39,6 
1005 Košaki - Malečnik 3.369 2.560 668 19,8 
1006 Pesnica - Jarenina 3.455 3.113 518 15,0 
1007 Jakob 2.166 2.011 455 21,0 
1008 Velka 2.658 2.480 1.057 39,8 
1009 Sveta Ana 2.739 2.563 865 31,6 
1010 Sveti Jurij - Jurovski dol 3.075 2.891 789 25,7 
1011 Pernica 3.423 3.188 492 14,4 
1012 Lenart v Slovenskih goricah 3.538 3.240 702 19,8 
1013 Benedikt 3.894 3.626 1.088 27,9 
1014 Dobrava v Slovenskih goricah 3.423 3.198 927 27,1 
1015 Voličina 3.944 3.675 1.333 33,8 
1016 Duplek 3.293 2.991 1.083 32,9 
1017 Pobrežje 3.272 2.204 589 18,0 
1018 Starše 3.281 3.043 930 28,3 
1019 Rače 3.962 3.505 589 14,9 
1020 Polskava 3.955 3.558 923 23,3 
1021 Črešnjevec 2.472 2.287 722 29,2 
1022 Cigonca 2.162 2.004 1.009 46,7 
1023 Laporje 3.725 3.416 1.535 41,2 

SKUPAJ  72.965 65.781 20.582 28,2 
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3.2 Opis naravnih razmer 

3.2.1 Značilnosti površja 

LUO obsega ravninski svet Dravskega polja ter gričevnati svet zahodnih Slovenskih goric 

ter Dravinjske gorice. Po makro regionalni razdelitvi Slovenije [1] se LUO v celoti nahaja v 

panonskem svetu. 

Najvišja točka je v bližini zaselka  Stara vas (630 m n.v.) v lovišču Polskava, najnižja pa pri 

Cogetincih (216 m n.v.) v lovišču Dobrava v Slovenskih goricah. 

Večji del območja zaznamuje rečni tip reliefa [2]. Na območjih Slovenskih in Dravinjskih 

goric se pojavlja destrukcijski rečno-denudacijski relief, medtem ko je za ravnice Dravskega 

polja ter dna širših dolin (Pesniška in Dravinjska dolina) značilen akumulacijski rečno-

denudacijski relief. Na Kamenščaku, v okolici Lenarta, je zastopan apneniški kraški relief. 

Za Slovenske in Dravinjske gorice so značilna nizka slemena in griči. Raztezajo se v 

nadmorskih višinah med 200 in 600 m, s povprečnim naklon 10°. Pretežni del gozdov v 

Slovenskih in Dravinjskih goricah se nahaja na severnih legah, ki so za kmetovanje manj 

primerne. Prevladuje gozdnata krajina, z večjimi strnjenimi kompleksi gozdov (Vurberk in 

Hrastovec), ki v kombinaciji s travniki in polji na južnih položnejših legah predstavljajo 

idealne razmere za najštevilčnejšo srnjad. Takšni naravni pogoji odgovarjajo tudi večini 

ostalih prisotnih vrst divjadi. Dravsko polje je obsežna ravnina, ki predstavlja prehodno 

območje med panonskim in alpskim svetom. Večina ozemlja leži v višinskem pasu od 200 

do 300 m, z majhnim povprečnim naklonom 2°. Prevladuje pretežno kmetijska krajina z 

manjšimi prostorsko razdrobljenimi ostanki gozdov. Pogoji so tukaj optimalni predvsem za 

malo poljsko divjad in srnjad. 

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 populacije divjadi imajo vpliv mile oz. hude zime. Milejše predpanonsko podnebje brez 

hudih zim ugodno vpliva na razvoj populacij vseh vrst divjadi. 
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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, Ščavnica, Dravinja ter Mura. 

V LUO je več večjih zajezitev vodotokov oz. akumulacijskih jezer (Šiker, Radehova, 

Gradišče, Pristava, Komarnik, Perniško jezero idr.) ter opuščenih glinokopov, ki so se 

napolnili z vodo. Na nepropustni podlagi so nastala mokrišča (Rački ribniki, Požeg). 

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. 

Vode z vodnim režimom predvsem vplivajo na raco mlakarico in deloma na pižmovko. Vrsti 

sta na spreminjajoče vplive voda dobro prilagojeni in brez težav prenašata tudi poplavljanje, 

kar pa ne velja za nekatere druge vrste. Poplavna območja ob reki Dravi v času večjih 

poplav v spomladanskem obdobju poleganja mladičev vplivajo na prirast pri poljskem zajcu 

in deloma tudi pri srnjadi.  

 

3.2.4 Vegetacijski oris območja in značilnosti rabe tal 

Skupna površina LUO znaša 72.965 ha, od tega je 20.582 ha gozda. Gozdnatost je 28,2 % 

in je veliko nižja od slovenskega povprečja (58,2 %) ter nekoliko niha med posameznimi 
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lovišči. Najnižja je v lovišču Pernica (14,4 %), najvišja pa v lovišču Cigonca (46,7 %). 

Površina gozdnega prostora znaša 20.325 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 

(Dravsko polje, Pesniška dolina) in gričevnati del (Slovenske in Dravinjske gorice). 

Aktivnosti človeka v teh delih so 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 8, znotraj 

katerih razlikujemo 15 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. 

Noben GRT izrazito ne prevladuje. Največji delež zavzema Kisloljubno gradnovo bukovje 

(27,1 %), sledijo Nižinsko črnojelševje (18,6 %), Kisloljubno gradnovo belogabrovje 

(15,8 %) ter Predpanonsko gradnovo belogabrovje (14,2 %). Drugi GRT-ji posamezno 

obsegajo manj kot deset odstotkov površine gozdov. 

V LUO je 6 gozdnih habitatnih tipov (HT) Natura 2000, ki v skupni površini pokrivajo 93,5 % 

gozdov. Po površini izstopajo trije, Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (91L0) (29,9 %), 

Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi (9110) (27,1 %) in Obrečna vrbovja, jelševja in 

jesenovja (91E0*) (20,6 %), 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*) (3,5 %). 

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 – prvenstveno srnjad. Gozdni habitatni tipi z 

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

habitat prisotnih vrst divjadi. 
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Preglednica 2: Struktura zemljiških kultur 

Skupina dejanske rabe Šifra dejanske rabe* 

Površina 

ha % 

2010 2020 2010 2020 

Njive in vrtovi 1100 18.570 19.323 25,5 26,5 

Travniki in pašniki 1300 in 1800 17.782 15.977 24,4 21,9 

Trajni nasadi 1200 4.450 4.114 6,1 5,6 

Druge kmetijske površine 1400, 1500 in 1600 2.002 4.333 2,7 5,9 

Gozdovi 2000 21.997 20.582 30,1 28,2 

Pozidano in sorodna 
zemljišča 

3000 7.039 7.503 9,6 10,3 

Vode in mokrišča 4000 in 7000 1.121 1.130 1,5 1,5 

Ostala zemljišča 5000 in 6000 16 3 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. 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. 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 tukaj predvsem v obliki 

turistično rekreativnih dejavnosti, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti idr. Vse aktivnosti 

skozi celo leto povzročajo nemir, ki se odraža predvsem pri rastlinojedcih kot povečana 

poraba energije, iskanje kritja v primernem okolju - gozdu in posledično tudi povečan obseg 

objedanja rastlinja in gozdnega mladja. V zadnjih letih velik problem predstavljajo 

najrazličnejše oblike preživljanja prostega časa v naravi v obliki nedovoljenih voženj v 

naravnem okolju. V ravninskem delu LUO, to je na Dravskem polju, posegi v gozd in gozdni 

prostor spreminjajo bivanjsko okolje prostoživečim živalskim vrstam. S krčenjem gozdov in 

gozdnega roba se njihovo okolje zmanjšuje, pogosto tudi do te mere, da že ogroža določeno 

živalsko vrsto (poljski zajec). Na bivanjsko okolje negativno vpliva še nestrukturiran gozdni 

rob, fragmentacija gozdov itd. 

 

3.4 Ekološka povezljivost območja 

Na ravni države LUO ne predstavlja pomembnega območja glede povezljivosti pomembnih 

habitatov. Morda bi do določene mere lahko govorili o preprekah, ki jih predstavljajo 

avtoceste (A1 med Šentilj - Maribor – Slovenske Konjice; A4 Maribor – Ptuj in A5 Maribor 

– Murska Sobota) in železnice (Šentilj – Maribor – Pragersko – Celje in Pragersko – Ormož) 

za prehajanje posameznih vrst (divji prašič, deloma jelenjad ) med sosednjimi LUO, vendar 

je zastopanost teh vrst majhna in do določene mere tudi ne želimo prehajanja teh vrst v 

notranjost LUO. 

Dosti bolj je problematična notranja malopovršinska 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 polja, Pesniške doline. Veliki kmetijski kompleksi, 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 potmi  (avtocesta, železnica, 

lokalne ceste ipd.) 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 divjadi in povezovanje. 

Prepreko v smislu povezljivosti populacij divjadi predstavlja tudi umetni rečni kanal 

elektrarne Zlatoličje med Mariborom in Zlatoličjem. 
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3.5 Natura 2000 in zavarovana območja 

V LUO je v območje Natura 2000 vključenih 4.561 ha oz. 22,6 % vseh gozdov. Skupaj z 

negozdnimi površinami (5.598 ha) znaša delež površin vključenih v območje Natura 2000 

10.159 ha, kar predstavlja 15,4 % lovnih površin. 

Preglednica 3: Natura 2000, zavarovana območja in naravne vrednote 

 Ploskovni objekti 
(ha) 

Točkovni objekti 
(število) 

Natura 2000 10.159  
Zavarovana območja 5.297 68 

Naravne vrednote 4.662 67 

 

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

načrtnega upravljanja z divjadjo določajo konkretne varstvene usmeritve so Drava, Mura, 

Črete in Ličenca pri Poljčanah. V vsakem območju so posebnosti, ki so pri zagotavljanju 

ugodnega stanja habitatnih tipov in habitatnih vrst upoštevana v smislu vgrajenih usmeritev 

in omejitev tudi pri načrtovanju upravljanja z divjadjo. Dolgoročni načrt 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 pomembnih območjih, ki predstavljajo 

najpomembnejše habitate kvalifikacijskim vrstam ptic ter so med najpomembnejšimi habitati 

vodnih vrst ptic v Republiki Sloveniji.  

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 5.297 ha površine oz. na 

26,1 % gozdnega prostora. Opredeljenih je še 68 točkovnih objektov. Objektov ZO, ki so v 

gozdnem prostoru, ter na katere bi upravljanje z divjadjo lahko imelo vpliv, je 80. Med ZO, 

ki pokrivajo večja zaokrožena območja, spadajo krajinski parki, ki jih je 6. Med njimi največji 

Krajinski park Drava, ki se razteza od Malečniškega mosta dolvodno ob strugi Drave vse 

do meje LUO in občinske meje med Staršami in Hajdino. Znotraj parka je hidrološki naravni 

spomenik stara struga Drava. Med večjimi krajinskimi parki sta še Kamenščak-Hrastovec 

in Rački ribniki Požeg. Med ZO, ki pokrivajo manjše površine, pa spadajo naravni spomeniki 

(76), spomeniki oblikovane narave (16) in naravni rezervati (4). 

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]. 

 



Lovsko upravljavski načrt X. Slovensko goriškega lovsko upravljavskega območja  (2021 – 2030) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor                                                                                12 
 

Naravne vrednote (NV) se kot ploskovni objekti nahajajo na 4.662 ha površine oz. na 22,9 % 

gozdnega prostora. Opredeljenih je še 67 točkovnih objektov. V LUO glede na zvrsti 

naravnih vrednot prevladujejo botanične, ekosistemske, zoološke in drevesne naravne 

vrednote. Ostali tipi kot so površinske geomorfološke, podzemeljske geomorfološke (16 

podzemnih jam), geološke in hidrološke, se pojavljajo v manjšem obsegu. V gozdovih, kjer 

se nahajajo podzemne jame, velja režim gospodarjenja v skladu z Naravovarstvenimi 

smernicami [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: 

- 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/motenj v življenjskem okolju divjadi. 

 

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

pomembno vplivale na življenjske razmere za divjad. Na eni strani gre omeniti predvsem 

nenačrtovano in nenadzorovano spreminjanje življenjskega okolja in zmanjševanje 

gozdnatosti v pretežno kmetijski krajini. Po podatkih območnega načrta GGO se je v 

preteklem desetletju na ravninskem delu območja skrčilo v kmetijske namene 45 hektarjev 

gozdov. Temu je sledilo tudi zmanjšanje dolžine gozdnega roba in posledično izguba 

pomembnega habitata več vrstam divjadi in ostalim prostoživečim vrstam. Na račun 

intenzivnega kmetijstva in kmetijske politike nasploh se je za večino vrst divjadi okolje 

spremenilo v negativni smeri. 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 in predstavlja 

za večino vrst motnjo v življenjskih procesih, močno pa vpliva tudi na smrtnost (povozi). 

Opazno se je povečala tudi sama prometna obremenjenost in frekvenca voženj, kar 
posledično vpliva na življenjski ritem in navade divjadi in predstavlja pomemben faktor 
smrtnosti. 

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

zaraščanja kmetijskih površin nadaljeval. Delež zaraščajočih kmetijskih površin se je v 

obravnavanem obdobju podvojil 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 150 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).  

Zunaj gozdov težavo predstavljajo veliko površinsko pojavljanje invazivnih vrst ob vodotokih 

(japonski dresnik, žlezava nedotika, rudbekija,…) in na opuščenih kmetijskih površinah 

(ambrozija, kanadska in orjaška zlata rozga,….). 

 

4.1.2 Ocena ustreznosti življenjskega okolja divjadi 

 

Stanje gozdov znotraj LUO se v zadnjem desetletju ni bistveno spremenilo in ne moremo 

govoriti o spremenjenih 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 konzervativnem pristopu, ki ne zagotavlja zadostnega deleža mlajših razvojnih 

faz gozda pomembnih za divjad. 

Do bistveno večjih sprememb je prišlo v agrarni in urbani krajini. Tukaj so spremembe, ki 
predstavljajo negativen vpliv na življenjsko okolje divjadi. Aktivnosti v pretežno kmetijski 
krajini pomenijo krčenje omejkov, mejic, regulacijo vodotokov, posek posamičnega drevja, 
gozdnega roba. Krčitve v kmetijske namene so v glavnem zajele te dele. 
Po primerjavi podatkov glede rabe tal [7] [4] 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 30,1 % na 28,2 % 
(za 1.415 ha) v glavnem na račun krčitev. Delež kmetijskih površin se je povečal z 58,7 % 
na 60,0 %. Med kmetijskimi površinami je prišlo do strukturnih sprememb. Predvsem na 
račun opuščanja in zaraščanja se je močneje zmanjšal delež travnikov in pašnikov s 24,4 
% na 21,9 %, na drugi strani pa povečal delež neobdelanih zemljišč in zemljišč v zaraščanju 
z 2,7 % na 5,9 %. Delež njiv in vrtov se je povečal s 25,5 % na 26,5 %. Tudi delež trajnih 
nasadov – predvsem vinogradov – se je zmanjšal s 6,1 % na 5,6 %. Na račun urbanizacije 
se je povečal delež pozidanih in sorodnih zemljišč z 9,6 % na 10,3 % (za 464 ha). 
 

Za najštevilčnejšo vrsto rastlinojedov – srnjad ocenjujemo z vidika prehranskih razmer, 

razmer za kritje in razmnoževalnih pogojev življenjsko okolje kot ugodno. Predvsem v delu 

okoli večjih poseljenih delov – urbana krajina pa so te razmere že manj ugodne. Ekološka 

povezljivost je dobra, motnje v okolju v obliki najrazličnejših vplivov, posegov,…pa vrsta 

kompenzira z veliko prilagodljivostjo. 

Za divjega prašiča življenjsko okolje ni ustrezno. Prehranske razmere so ob obilici poljščin 

sicer večino leta ugodne, ni pa primernih razmer za kritje in razmnoževanje. 



Lovsko upravljavski načrt X. Slovensko goriškega lovsko upravljavskega območja  (2021 – 2030) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor                                                                                15 
 

Vse vrste divjadi iz reda zveri (predvsem male zveri) imajo ugodne prehranske razmere, 

nekoliko slabše so razmere za kritje in razmnoževanje, ekološka povezljivost ni vprašljiva, 

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 dogajanj v okolju. 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. 

 

Preglednica 4: Ocena ustreznosti življenjskega okolja divjadi 

 
Prehranske 

razmere 

Razmere 

za kritje 

Ekološka 

povezljivost 
Motnje 

EVROPSKA SRNA 4 3 3 3 

NAVADNI JELEN * * * * 

DAMJAK * * * * 

GAMS * * * * 

ALPSKI KOZOROG * * * * 

MUFLON * * * * 

DIVJI PRAŠIČ 3 2 2 2 

EVRAZIJSKI ŠAKAL 4 3 3 3 

LISICA 4 4 3 3 

JAZBEC 3 3 3 3 

KUNA ZLATICA 3 3 3 3 

KUNA BELICA 3 3 3 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 2 2 

POLJSKA JEREBICA 2 1 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 [8] 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 Slovensko goriško 

LUO (z več kot 20 % površine) sega le ena PE: Slovenske gorice (slika 2; v PE Dravsko 

polje zaradi premajhne površine gozda popisa 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 lovsko upravljavskem območju 

Skupna objedenost v PE 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 tako zelo sledila trendu skupne objedenosti. Tako je bila v letu 2014 na nivoju 31,5 % in 

v letu 2020 na 15,6 %. 

Ugotavljanje statistično značilnih razlik med posameznimi popisi [9] je pokazalo značilno 

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

zmanjšanje objedenosti  bukve v popisu 2020 primerjalno s popisom 2014. 
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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 številčnost srnjadi z 

vidika vplivov na gozd ustrezna. 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 bistveno 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. 

 

 

Slika 5: Primerjava deleža objedenih osebkov gozdnega mladja med popisi v letih 
2010, 2014, 2017 in 2020 v popisni enoti Slovenske gorice 

 
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 6 so obarvana območja (GGE), kjer smo pomlajevanje gozda ocenili 

kot pretežno neuspešno, pri čemer ločujemo območja, kjer je neuspešno pomlajevanje v 

največji meri posledica vpliva parkljaste divjadi (oranžna območja) in območja, kjer divjad 

so-pogojuje neuspešno pomlajevanje skupaj z ostalimi okoljskimi dejavniki. Na vseh ostalih 

območjih (svetlo zeleno) je pomlajevanje bodisi ocenjeno kot uspešno, bodisi neuspešno 

pomlajevanje ni povezano z vplivom divjadi. Na območjih neuspešnega pomlajevanja 

zaradi vpliva divjadi z različno šrafuro prikazujemo tudi prisotnost ali odsotnost trenda 

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

dobro odraža trend pritiska divjadi na mladje z objedanjem. 

V Slovensko goriškem LUO na nobenem območju nismo zaznali neuspešno pomlajevanje, 

ki bi ga lahko povezali z vplivom divjadi. Pretežno neuspešno pomlajevanje je zaznati na 

območju GGE Zgornje Dravsko polje, vendar ne zaradi vpliva rastlinojede divjadi, pač pa 

zaradi drugih dejavnikov (zapleveljenost, pomanjkljiva nega in neintenzivno gospodarjenje). 
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Slika 6: 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 desetletju je 

znašala 29,75 EUR/100 hektarjev, kar pomeni skoraj 3 EUR/100 hektarjev na letni ravni. V 

primerjavi z desetletjem prej (2001 – 2010) je skupna višina ovrednotene škode za 26 % 

nižja. 

Skoraj polovico škod (48 %) so povzročili divji prašiči, pretežno na koruzi in z ritjem travinja. 

Trend škod po tej vrsti je izrazito naraščajoč. Sredi analiziranega obdobja je znašala 

izplačana odškodnina 0,11 EUR/100 ha, konec obdobja pa kar 4,43 EUR/100 ha. Vse to je 

seveda povezano tudi z dinamiko odvzema vrste, ki je prav tako naraščajoča. V letu 2015 

je bil odvzem 23 živali, v letu 2020 pa že kar 128 živali. Največ škode od prašičev nastane 

v pomladanskih mesecih setve koruze in jeseni, ko le ta dozoreva. 

S strani srnjadi je potrebno izpostaviti škode na vinogradih in vrtninah. Predstavljajo kar 85 

% vseh škod po srnjadi. Sicer je delež škod po srnjadi 1/3, brez izrazitega trenda skozi 

analizirano obdobje. 

Med ostalimi vrstami je potrebno izpostaviti še lisico in sivo vrano. Lisica povzroča škode v 

glavnem na slabo zaščiteni perjadi. Trend ni izrazit.  Siva vrana pa v glavnem na posevkih 

poljščin, vrtnin in silažnih bal. V primerjavi s preteklim desetletjem je trend škod pri tej vrsti 

naraščajoč.  

 

V Slovenskem merilu so ovrednotene škode v Slovensko goriškem LUO med najnižjimi. 



Lovsko upravljavski načrt X. Slovensko goriškega lovsko upravljavskega območja  (2021 – 2030) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor                                                                                19 
 

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 0,24 0,27 0,12 0,56 0,33 3,24 1,89 1,64  0,15 
 

travniki           
 

sadno 
drevje 

0,14 1,04     0,15    

 
gozd           

 
ostalo           

 
skupaj SRNA 0,38 1,31 0,12 0,56 0,33 3,24 2,04 1,64 0,00 0,15 33 

DIVJI 
PRAŠIČ 

kulture 0,83 0,36 0,07 0,26 0,11 0,21 1,11 0,27 3,33 2,17 
 

travniki 0,46   0,59   0,40 0,89 0,84 2,26 
 

ostalo           
 

skupaj DIVJI PRAŠIČ 1,29 0,36 0,07 0,85 0,11 0,21 1,51 1,16 4,17 4,43 48 

SKUPAJ 
PARKLJARJI 

1,67 1,67 0,19 1,41 0,44 3,45 3,55 2,80 4,17 4,58 
80 

JAZBEC 
 

0,12 0,08    0,26      
LISICA 

 
0,06 0,18 0,15 0,27 0,12 0,44 0,21  1,61 0,08  

SIVA 
VRANA 

 
0,19 0,57  0,36 0,08 0,24   0,07 0,48  

OSTALE 
VRSTE 

      0,18 0,07   
 

 
SKUPAJ OSTALE 

VRSTE 
0,25 0,87 0,23 0,63 0,20 0,86 0,54 0,00 1,68 0,56 

20 

VSE SKUPAJ 1,92 2,54 0,42 2,04 0,64 4,31 4,09 2,80 5,85 5,14 100 
* vrednosti v preglednici prikazujejo ovrednoteno škodo (izplačana odškodnina, vrednost izdanega materiala in vrednost 
opravljenih ur sanacij: 1 ura = 5 EUR) 

 

4.2.3 Drugi vplivi divjadi v okolju 

Vse bližja prisotnost divjega prašiča samemu mestu Maribor (lovišče Kamnica, Košaki 

Malečnik in Kungota) in mestu Slovenska Bistrica (lovišče Polskava) lahko v bodoče 

predstavlja pojav vrste tudi znotraj mesta in potencialno nevarnost nastanka škod na 

nelovnih površinah in trkov z vozili. 

Naraščanje številčnosti divjih prašičev ob morebitnem pojavu APK, bo na območju z 

intenzivno prašičerejo, pomenilo potencialno nevarnost širjenja bolezni na domače prašiče 

in bo korenito vplivalo na upravljanje z vrsto. 

Podobno velja za povečano številčnost sivih vran znotraj mestnih središč v bližinah 

komunalnih odlagališč. Težave v mestih so se pokazale že v preteklem analiziranem 

obdobju, ko smo v petih primerih obravnavali povzročitev škode po sivih vranah na nelovnih 

površinah. 

Škode od divjadi na nelovnih površinah smo znotraj LUO obravnavali v obdobju 2011 – 

2020 v 16 primerih. Glavnino primerov predstavljajo škode od sivih vran in lisic. Kljub 

intenzivnemu kmetijstvu (vinogradi in intenzivni sadovnjaki) smo obravnavali le en primer 

škod po srnjadi na sadovnjaku. 

Dosti je tudi zabeleženih škod po lisicah in kunah belicah na perutnini, kar pa po navodilu 

Ministrstva ni predmet obravnavanja škod po divjadi. 
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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 7: Prostorska razporeditev odvzema srne v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Prostorsko so najvišje količine odvzema vezane na lovišča na Dravskem polju – Pobrežje, 

Rače, Starše, deloma Polskava. Druga večja skupina je v Slovenskih goricah v loviščih 

Šentilj, Paloma Sladki vrh, Jakob in Velka. Prav tako pa v skupino z odvzemom nad 4 živali 

na 100 ha lovne površine spadata tudi lovišči v neposredni bližini mesta Maribor; Košaki-

Malečnik in Kamnica. V vseh ostalih loviščih je gostota odvzema med 3 in 4 živalmi na 100 

ha in prostorsko enakomerno razporejena. Sama prostorska razporeditev odvzema znotraj 

posameznega lovišča je tako odvisna od dejavnikov okolja (struktura okolja, infrastruktura, 

promet, aktivnosti, ….) kot tudi od dejavnosti vrste tekom sezone (pomladna teritorialnost, 

prsk, hranjenje,..) in načina izvajanja lova. 
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Slika 8: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema srne v obdobju 2011-2020 

Skupni načrt je bil realiziran v višini 97 %, največ leta 2017 - 103 % in najmanj leta 2019 – 

92 %. Od skupno 26.819 načrtovanih živali je bilo odvzetih 26.131. V prvih osmih letih 

analiziranega obdobja je bil letni nivo odvzema 2.700 živali oziroma 4,1 žival na 100 ha. 

Zadnji dve leti je bil zaznan padec tako načrtovanega odvzema, kakor tudi realizacije načrta. 

V tem obdobju je realizacija padla na 2.600 živali oziroma 3,95/100 ha. 

 
Spolna in starostna struktura odvzema 
 

 

Slika 9: Spolna in starostna struktura odvzema srnjadi v obdobju 2011-2020 

V spolni strukturi odvzetih živali malenkostno izstopa moški spol (50,3 %). Sicer je spolna 

in starostna realizacija odvzema enaka načrtovanim količinam. Delež srnjakov 2+ je 20,2 % 

in je nekoliko nižji od deleža srn 2+. Delež mladih živali (mladiči, enoletni) ne glede na spol 
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je 59,2 %. Delež odvzetih mladic je 10,4 %, med tem ko je delež lanščakov 14,8 %. Mladičev 

ženskega spola je bilo odvzetih 18,6 %, mladičev moškega spola pa 15,3 %. 

 

Izgube 
 

 

Slika 10: Dinamika višine in strukture izgub srnjadi v obdobju 2011-2020 

Delež izgub v skupnem odvzemu je 24,8 % in se giblje med 20,0 % leta 2016 in 30,8 % v 

letu 2013. Zaznan je trend padanja deleža izgub, kar je gotovo odraz aktivnega 

preprečevanja izgub z usmerjenim lovom in izvajanjem ukrepov za preprečevanje izgub in 

deloma tudi posledica upadanja številčnosti. 

Močno prevladujejo nenaravne izgube 80,4 %, med njimi pa seveda izgube zaradi povoza 

na cestah - 60,9 % vseh izgub. Še zmeraj je dokaj velik delež izgub zaradi potepuških psov 

(11,8 %). Med neznanimi vzroki izgub pa je gotovo precej izgub, katerih primarni vzrok je 

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+ 

1,7 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 11: Dinamika poprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali srnjadi v 
obdobju 2011-2020  

Telesne mase srnjadi 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 uplenjene srnjadi. Zagotovo se to vidi pri odvzemu enoletne srnjadi – lanščaki in 

mladice. Kljub temu, da sta obe kategoriji lovni od maja naprej, je večina mladic uplenjenih 

v bolj »sigurnem« jesenskem obdobju, ko so težje od lanščakov uplenjenih v maju, juniju. 

Izrazitih trendov glede telesnih mas ni zaznati, ne pri mladičih obeh spolov, ne pri enoletni 

srnjadi. 

 
Medvrstni vplivi 

Ostalih rastlinojedih vrst divjadi, ki bi odločilno vplivale na srnjad v LUO praktično ni. 

Občasna prisotnost jelenjadi in bolj ali manj stalna prisotnost divjega prašiča v delu LUO pa 

srnjadi ne povzročata težav glede konkurenčnosti v prehrani ali zagotavljanju osnovnih 

življenjskih potreb. 

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

vpliv izražen s plenjenjem mladičev srnjadi in je povezan s številčnostjo vrst. Kolikšen je 

njun dejanski vpliv, je praktično nemogoče izmeriti, saj lisica in šakal po navadi svoj plen 

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

obdobju je evidentiranih le 7 izgub zaradi plenjenja. 

 

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 tudi pri padajočem trendu 

izgub – predvsem povoza. Trenutna ocena populacije ne kaže jasnega trenda glede 

številčnosti in menimo, da je, kljub vsemu dogajanju v življenjskem okolju vrste, stabilna. 

Prostorsko je srnjad prisotna povsod. Težavo večkrat predstavljajo koncentracije osebkov 

in dnevne migracije srnjadi ob gosteje naseljenih področjih in področjih prometnic. Z ukrepi 
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usmerjenega odvzemanja osebkov na kritičnih mestih ob prometnicah smo v preteklosti 

verjetno preprečili marsikatero izgubo na račun povoza. 

Populacija je vitalna, ne kaže resnih bolezenskih znakov. Pojavljanje sezonskih 

zdravstvenih težav je normalno in neizrazito. Konkretnih podatkov o vrstah bolezni zaradi 

katerih je srnjad poginila ni. Ocenjujemo da je pogin v največji meri posledica črevesnih 

zajedavcev, nosnega zolja in starosti. Izgube srnjadi zaradi bolezni in neznanega razloga 

predstavljajo skupaj 13,6 % vseh izgub oziroma 3,3 % celotnega odvzema. 

V populaciji je zastopanost živali v vseh starostnih razredih in pri obeh spolih izboljšana. 

Trendi telesnih mas mlajših kategorij niso izraziti, telesne mase so primerljive z obdobjem 

2001 – 2010. 
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4.3.2 Navadni jelen 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 12: 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 populacijske dinamike v sosednjem Pohorskem LUO. 

Prostorsko je bil najvišji odvzem izvršen v loviščih Polskava, Črešnjevec, Cigonca in 

Laporje. Omenjena lovišča, predvsem Polskava, se navezujejo na jugovzhodni predel 

Pohorskega LUO in tamkajšnjo populacijo. V teh loviščih je bilo odvzetih 19 od skupno 24 

živali. V ostalem delu LUO (pet lovišč) se je odvzemalo le po eno žival na lovišče v celotnem 

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

Letni razpon odvzema se je gibal med 1 in 4 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 14: Spolna in starostna struktura odvzema jelenjadi v obdobju 2011-2020 

V spolni strukturi odvzetih živali izstopa moški spol (66,7 %). Delež odvzetih trofejnih jelenov 

2+ in več znaša 37,5 %, delež mladih (teleta obeh spolov in enoletne živali obeh spolov) 

znaša 50,0 %. Delež košut je 12,5 %. 
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Izgube 

Delež izgub v skupnem odvzemu je 33,3 %. Od tega je glavnina izgub zaradi povozov na 

cestah (75 % - 6 živali), neznan vzrok in bolezen predstavljata 25 % vseh izgub – 2 živali. 

Med povozi prevladujejo jeleni 2-4 in lanščaki – 5 živali. 
 
Telesne mase 

Na osnovi majhnega števila z odstrelom odvzetih živali in pomanjkanja podatkov o telesnih 

masah, ne moremo podajati relevantne ocene dinamike. 

 
Medvrstni vplivi 

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

 

Ocena stanja populacije  

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

zaznati rahel trend padanja, kar pa se ne ujema s splošnimi spoznanji glede naraščanja 

številčnosti populacije na Pohorju od koder izvira glavnina osebkov odvzetih v tem LUO. 

Po našem mnenju je odvzem močno podvržen aktivnostim posameznih upravljavcev lovišč. 
Prostorsko gledano je še zmeraj poudarek večjega odvzemanja v loviščih, ki se navezujejo 
in zajedajo v Pohorsko LUO (predvsem Polskava). 
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4.3.3 Damjak 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Vrsta v prosti naravi ne živi. 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 odstreljenih 93 živali na področju devetih lovišč. 

Med njimi najbolj izstopajo lovišča Šentilj v Slovenskih goricah, Paloma-Sladki vrh in 

Polskava, kjer je bilo odstreljenih 67 živali. 
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Slika 16: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema damjaka v obdobju 2011-
2020 

Letni razpon odstrela se je gibal med 0 živali v letu 2014 in 21 živalmi v letu 2020. 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 17: Spolna in starostna struktura odvzema damjaka v obdobju 2011-2020 

V spolni strukturi odvzetih živali izstopa ženski spol (57 %). Delež odvzetih trofejnih jelenov 

2+ in več znaša 15 %, delež mladih (teleta obeh spolov in enoletne živali obeh spolov) 

znaša 52 %. Delež košut je 33 %. 
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Izgube 

Izgub ni bilo. 

 
Telesne mase 

Na osnovi majhnega števila z odstrelom odvzetih živali in pomanjkanja podatkov o telesnih 

masah, ne moremo podajati relevantne ocene povprečnih vrednosti. 

 
Medvrstni vplivi 

Niso izraženi, kljub temu, da ocenjujemo da je v prosti naravi kar nekaj živali. 

 

Ocena stanja populacije  

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

zaznati konkreten trend naraščanja, kar se povsem ujema z našimi ugotovitvami glede 

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

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Vrsta se v prosti naravi pojavlja redko na skrajno zahodnem delu lovišča Kamnica na meji 

s Pohorskim LUO.  

V analiziranem obdobju sta bili odvzeti dve živali: leta 2013 kozel starosti 9 let, ki je kazal 

bolezenske znake, a se je kasneje izkazalo, da nima garij, in leta 2018 koza starosti 4 leta 

kot posledica izgube zaradi podivjanih psov. 
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4.3.5 Muflon 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Vrsta v prosti naravi ne živi. 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 odstreljenih 6 živali na področju dveh lovišč – v 

lovišču Košaki Malečnik 2 živali v letu 2015 in v lovišču Jakob 4 živali v letu 2019. 

Strukturno je bilo odvzetih 50 % moških in 50 % ženskih osebkov, izgub ni bilo. 

 

Ocena stanja populacije  

V obdobju 2001-2010 ni bilo evidentiranega odvzema. V obdobju 2011-2020 evidentiranih 

6 živali. Tudi pri tej vrsti je pojavljanje v prosti naravi posledica slabe vzdrževanosti obor in 

posledičnih pobegov. 
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4.3.6 Divji prašič 

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

 

Najvišje količine odvzema so vezane na lovišča treh upravljavk in sicer: Kamnica, Polskava 

in Kungota, kjer je bilo realizirano 72 % desetletnega odvzema vrste. V omenjenih loviščih 

gre predvsem za migracije in širjenje populacije divjih prašičev iz smeri Kozjaka v primeru 

lovišč Kamnica in Kungota ter iz smeri Pohorja in Haloz v primeru lovišča Polskava. V vseh 

ostalih loviščih je bilo skupno realizirano 28 % desetletnega odvzema vrste v LUO. V 

obravnavnem obdobju le v dveh loviščih ni bilo evidentiranega odvzema. V primerjavi s 

preteklim desetletjem se je prisotnost vrste in s tem odvzema razširila na celotno površino 

LUO. 
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Slika

Slika 21: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema divjega prašiča v obdobju 
2011-2020 

Načrt v preteklosti ni predpisoval odvzema po starosti in strukturi, pač pa je bilo 

upravljavcem lovišč omogočeno neomejeno poseganje v populacijo z odstrelom. 

Skupno je bilo tako odvzetih 505 živali, kar je primerjalno s preteklim desetletjem 439 % 

povišanje odvzema. V letu 2011 je bilo odvzetih 16 živali, leta 2017 88 živali in leta 2020 že 

128 živali. 

Takšno povečevanje odvzema ne gre pripisati zgolj naraščanju številčnosti vrste, pač pa 

tudi pridobivanju spretnosti lovcev glede lova na to vrsto divjadi, ki jih v preteklosti niso imeli. 

 
Spolna in starostna struktura odvzema 
 

 

Slika 22: Spolna in starostna struktura odvzema divjih prašičev v obdobju 2011-2020 
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V spolni strukturi odvzetih živali malenkostno izstopa moški spol (55,4 %). Ozimci obeh 

spolov predstavljajo 46,1 %, lanščaki obeh spolov 39,2 % in starejše živali 14,7 % celotnega 

odvzema. Rodnega dela populacije (lanščakinje in svinje 2+) je bilo odvzetega 23,9 %. V 

razredu merjasci 2+ je bilo odvzetih največ dvoletnih živali (92 %).  

 
Izgube 
 

 

Slika 23: Dinamika višine in strukture izgub divjih prašičev v obdobju 2011-2020 

Delež izgub v skupnem odvzemu je 7,9 % in se giblje med 0,0 % leta 2015 in 31,3 % v letu 

2011. Delež izgub niha iz leta v leto in ne nakazuje jasnega trenda. Med vzroki izgub 

prevladujejo povozi na cestah in železnici – skupno 85 % vseh izgub. Pa tudi vzrokoma 

neznan in poškodba bi lahko v večini primerov pripisali primarni vzrok izgube trk z vozilom. 

Največ je povoženih lanščakov obeh spolov (45 %), sledijo ozimci obeh spolov (30 %) in 
odrasle živali (25 %). 
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Telesne mase 
 

 

Slika 24: Dinamika poprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali srnjadi v 
obdobju 2011-2020  

Telesne mase divjih prašičev so seveda močno odvisne od številnih dejavnikov 

(prehranskih razmer, sezone odvzema, aktivnosti v življenjskem okolju,….) in tekom leta ter 

med leti nihajo. 

 
Medvrstni vplivi 

Zaenkrat negativnega vpliva na ostale vrste 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  

Za analizirano obdobje ocenjujemo da je trend naraščanja številčnosti, kljub sproščenemu 

odvzemu, izrazito pozitiven. Prisotnost vrste je izrazito skoncentrirana na par področij 

znotraj LUO, predvsem na predele lovišč Kamnica, Kungota in Šentilj ter področje lovišča 

Polskava in okoliški lovišči Cigonca in Laporje. Ocenjujemo, da bo tu treba v bodoče 

intenzivirati napore za preprečevanje nadaljnjega širjenja vrste in preprečevanja škod na 

kmetijskih površinah, še zlati pa ob morebitnem pojavu in širjenju Afriške prašičje kuge. 

Vitalnost populacije je, sodeč po podatkih iz populacijskih območij Pohorja in Haloz, od 

koder se širi populacija, dobra. 
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4.3.7 Evrazijski šakal 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 25: Prostorska razporeditev odvzema šakala v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Z vrsto smo v Sloveniji začeli aktivno upravljati v letu 2015 na osnovi sprememb in 

dopolnitev Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob (UL RS št. 81/14), ko je bil šakal uvrščen 

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 osem živali na območju petih lovišč 

(Pernica, Lenart, Rače, Polskava in Cigonca). 

Odstreljenih je bila polovica živali – 4. Druga polovica je evidentiranih kot izgube zaradi 

povoza na cestah. Spolno razmerje odvzetih živali je 6 samcev : 2 samici. 

 

Zdravstveno stanje  

V analiziranem obdobju ni bilo ugotovljenih izgub zaradi bolezni, odvzete živali so bile 

normalno telesno razvite in niso kazale znakov prisotnosti kakršnikoli zdravstvenih težav. 
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Medvrstni vplivi 

Glede na to, da je vrsta glede prehranskih navad tipičen generalist in oportunističen vsejed, 

ki porablja glede na sezono in habitat najlažje dostopno hrano, ocenjujemo, da ima določen 

vpliv tudi na plenjenje mladičev srnjadi in malo poljsko divjad. Znanstvenih raziskav na to 

temo pri nas še nimamo, zato vpliva ne moremo kvantificirati. Lahko pa na osnovi raziskav 

iz tujine (Hrvaška, Srbija, Madžarska) sklepamo, da predstavlja plenjenje divjadi znatno 

manjši delež v prehrani vrste kot je splošno prepričanje, predvsem med upravljavci lovišč. 

Gotovo vrsta predstavlja konkurenco lisici, saj se prehranski niši obeh vrst zelo prekrivata. 

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

voluharic in glodavcev. 

 
Ocena stanja populacije  

Na podlagi izvedenega monitoringa vrste v času trajanja ciljno 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 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 26: Prostorska razporeditev odvzema lisice v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Odvzem lisic se izvaja na celotnem območju LUO. Največji odvzem je v severnem delu v 

loviščih Slovenskih goric predvsem zato, ker je izvajanje lova tukaj lažje kot v gosteje 

poseljenem predelu na jugu LUO. Prisotnost vrste je enakomerna v celotnem LUO, živali 

so redno prisotne tudi na območjih večjih mest (Maribor, Lenart, Šentilj,…). 

Gostota odvzema na 100 hektarjev lovne površine se je gibala med 0,95 živali v letu 2011 

in 1,77 živali v letu 2019. 

Izvajanje odstrela v bližini ali znotraj naselij je zmeraj zahtevna naloga, vpliv lisice pa je 

ravno tukaj najbolj izražen, zlasti kot povzročanje škod s plenjenjem domačih živalih. 
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Slika 27: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema lisice v obdobju 2011-2020 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 104,4 %, kar pomeni odvzem 9364 

živali od načrtovanih 8973. Najvišja je bila realizacija v letih 2017 in 2019 in sicer 116,7 %, 

najnižja pa leta 2011 76,6 %. 

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. Trend naraščanja odvzema je izrazit med 2011 in 2017. Realiziran odvzem 

je narasel skoraj za 100 %, kar je posledica naraščanja številčnosti vrste in intenziviranje 

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

 
Izgube 
 

 

Slika 28: Dinamika višine in strukture izgub lisic v obdobju 2011-2020 
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Delež izgub v skupnem odvzemu je majhen in znaša 6,7 %. Skozi vsa analizirana leta je 

podobno visok in ne kaže izrazitega trenda. Kaže pa pozitiven trend število izgub, saj je v 

drugi polovici desetletja izrazito naraslo, kar je gotovo posledica naraščanja številčnosti. 

Med izgubami je 62,8 % izgub zaradi povoza na cestah. Zaradi garij je bilo odvzetih 24,0 % 

živali. V obravnavanem obdobju ni bilo zabeleženega nobenega primera stekline. Skoraj 

desetino izgub predstavljajo izgube iz neznanega vzroka oziroma 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 vsekakor 

lahko upoštevamo izgube v prometu. Le te so v obravnavanem obdobju konstantne in ne 

kažejo jasnega trenda. 

 
Zdravstveno stanje  

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

ugotovljenih 158 izgub zaradi bolezni in garij. Verjetno gre pri obeh vzrokih za garje, le 

evidentira se različno. Skupaj tako garje in bolezni predstavljajo 1,7 % 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  

Ocenjujemo, da je številčnost lisice vztrajno naraščala skozi celotno obravnavano obdobje. 

Trend je pozitiven tudi iz razloga odsotnosti resnih bolezenskih vplivov na populacijo. 

Stekline več ni, garje in ostale bolezni pa zaenkrat ne predstavljajo resne grožnje populaciji. 

Tako lov in intenziven odstrel predstavlja enega glavnih regulatorjev številčnosti. Lovni 

napor upravljavcev lovišč glede doseganja zastavljenih načrtov odvzema lisice je že sedaj 

velik, kar omejuje možnosti za nadaljnje naraščanje odvzema.  

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 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 

V letu 2015 je bil evidentiran povoz enega osebka v lovišču Duplek. Drugih podatkov o 

prisotnosti vrste v LUO nimamo. 

Prisotnost rakunastega psa kot alohtone in 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 29: 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 Šentilj, Paloma-Sladki vrh, Kamnica, Pernica, Pesnica-

Jarenina in Sveti Jurij-Jurovski dol. Presenetljivo visok je odvzem v lovišču Pobrežje, kljub 

izrazito urbani krajini lovišča. 
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Slika 30: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema jazbeca v obdobju 2011-
2020 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 87,6 %, kar pomeni odvzem 394 živali 

od načrtovanih 450. Najvišja je bila realizacija v letu 2012 – 121,2 %, najnižja pa leta 2011 

in 2018 – 68,8 %. V načrtovanem in realiziranem odvzemu v obravnavanem obdobju ni 

zaznavnega trenda. 

Spolno razmerje odvzetih živali je bilo močno v prid moškemu spolu (249 M : 145 Ž). 

 
Izgube 
 

 

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

Delež izgub v skupnem odvzemu je visok in znaša 44,9 %. Delež izgub v odvzemu kaže 

rahlo stopnjo naraščanja iz česar bi lahko sklepali tudi na naraščanje številčnosti. Med 

izgubami je 91 % izgub zaradi povoza na cestah. Ostali vzroki so zanemarljivi. 
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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. 

 
Medvrstni vplivi 

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

 
Ocena stanja populacije  

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

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

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

prisotnost vrste v gričevnatem svetu Slovenskih goric. 
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4.3.11 Kuna zlatica 

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

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

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

Evidence odvzema analiziranem obdobju kažejo na prisotnost vrste praktično na celem 

območju LUO. Le v petih od skupno 23 lovišč ni evidentiranega odvzema. Najvišji odvzemi 

so bili v loviščih Paloma-Sladki vrh, Starše in Črešnjevec. 
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Slika 33: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema kune zlatice v obdobju 
2011-2020 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 69,1 %, kar pomeni odvzem 134 živali 

od načrtovanih 194. Najvišja je bila realizacija v letu 2013 – 111,1 %, najnižja pa leta 2018 

– 15,4 %. Realizacija pri tej vrsti je močno odvisna od primernih pogojev za izvajanje lova 

(primerna snežna odeja). 

 
Izgube 
 

 

Slika 34: Dinamika višine in strukture izgub kune zlatice v obdobju 2011-2020 

Delež izgub v skupnem odvzemu znaša 17,9 %. Med izgubami je 83,3 % izgub zaradi 

povoza na cestah. Ostali vzroki izgub so še psi, poškodba in neznano. 
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Zdravstveno stanje  

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

ni bilo izgub zaradi bolezni. 

 
Medvrstni vplivi 

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

 
Ocena stanja populacije  

Populacija je stabilna in vitalna. 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 gozdnatostjo. 

 
 

4.3.12 Kuna belica 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 35: Prostorska razporeditev odvzema kune belice v Sloveniji v obdobju 2011-
2020 
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Prisotnost in posledično odvzem kune belice je prostorsko vezan na bližino človeka in večjih 

naselij. Odvzem se beleži v vseh loviščih znotraj LUO. Najvišji odvzemi v preteklem 

desetletju so bili v loviščih Šentilj, Paloma-Sladki vrh in Kamnica na območju Slovenskih 

goric. Na Dravskem polju pa izstopa odvzem v lovišču Črešnjevec, kjer je bilo odvzetih 

največ kun belic med vsemi lovišči (4,4 živali na 100 ha v 10 letih). 

 

 

Slika 36: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema kune belice v obdobju 
2011-2020 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 75,4 %, kar pomeni odvzem 1072 

živali od načrtovanih 1421. Najvišja je bila realizacija v letu 2020 – 89,3 %, najnižja pa leta 

2011– 65,6 %. Trend padanja načrtovanega in realiziranega odvzema je zaznan v obdobju 

med 2011 in 2014 nato pa se umiri in ostaja enak vse do leta 2020. 

 
Izgube 
 

Slika 37: Dinamika višine in strukture izgub kune belice v obdobju 2011-2020 
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Delež izgub v skupnem odvzemu znaša 15,6 %. Delež izgub v odvzemu kaže rahlo stopnjo 

naraščanja iz česar bi lahko sklepali tudi na naraščanje številčnosti, vendar neizrazito. Med 

izgubami je 92,8 % izgub zaradi povoza na cestah. Ostali vzroki so zanemarljivi. 

 
Zdravstveno stanje  

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

je bila ugotovljena le ena izguba zaradi bolezni. 

 
Medvrstni vplivi 

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

do določene mere prehranski konkurent lisici. 

 
Ocena stanja populacije  

Populacija je stabilna in vitalna. 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. 
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4.3.13 Poljski zajec 

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 38: 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 polja v 

loviščih Pobrežje in Starše ter na območju Pesniške doline v loviščih Pernica in Pesnica-

Jarenina. Nekoliko višji odvzem je bil tudi na območju lovišča Črešnjevec. Prostorsko tako 

odvzem pripada izrazito ravninskemu predelu z intenzivnim kmetijstvom.  
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Slika 39: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema poljskega zajca v obdobju 
2011-2020 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 65,0 %, kar pomeni odvzem 1682 

živali od načrtovanih 2586. Najvišja je bila realizacija v letu 2012 – 86,4 %, najnižja pa leta 

2020– 25,5 %. Več kot očiten je trend upadanja odvzema, čemur je sledila tudi načrtovana 

količina odvzema. 

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. 

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

(primerna snežna odeja). 

 
Izgube 
 

Slika 40: Dinamika višine in strukture izgub poljskega zajca v obdobju 2011-2020 
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Delež izgub v skupnem odvzemu znaša 19,1 %. Med izgubami prevladujejo nenaravne 

izgube (88,5 %). Od vzrokov izgub so na prvem mestu izgube zaradi povoza na cestah - 

88,2 % vseh izgub. Nekaj malega je evidentiranih izgub zaradi plenilcev, ostalo pa so 

neznani vzroki in poškodbe. 

Največ izgub je bilo zabeleženih v letu 2020 (63,8 %) kar seveda sovpada z nezmožnostjo 

izvajanja lova zaradi omejitvenih pogojev ob epidemiji Covid-19. Nominalno so se izgube 

med posameznimi leti gibale med 14 in 47 živalmi.  

 
Medvrstni vplivi 

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

Zanemarljiv pa ni niti vpliv ostalih – zavarovanih vrst, 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 pride pa jesenska sezona 

lova pa je številčnost skromna. 

Ocenjujemo, da je vitalnost populacije še na zadovoljivem nivoju, ki ob izvajanju primernih 

ukrepov v življenjskem okolju vrste pomeni osnovo za dvig številčnosti. 
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4.3.14 Pižmovka 

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 41: Prostorska razporeditev odvzema pižmovke v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Pižmovka je prostorsko vezana na reke Dravo, Muro in Pesnico ter pritoke rek in na večje 

stoječe vode. Podatki o odvzemu v obdobju 2011 – 2020 kažejo izrazit upad in nezanimanje 

upravljavcev lovišč za upravljanje z vrsto. Največ živali je bilo odvzetih v bližini Perniškega 

jezera – lovišče Pernica, sledi območje reke Drave južno od Maribora – lovišče Duplek. 

Omembe vreden je še odvzem v lovišču Črešnjevec ob vodotoku Ložnica. 
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Slika 42: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema pižmovke v obdobju 2011-
2020 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je nizka in znaša 36,3 %, kar pomeni odvzem 

65 živali od načrtovanih 179. Najvišja je bila realizacija v letu 2013 – 76,2 %, najnižja pa 

leta 202, ko sploh ni bilo odvzetih pižmovk. Opazen je trend upadanja načrtovanega in 

realiziranega odvzema v obravnavanem desetletju. 

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

interesa lovcev. 

 
Izgube 

Delež izgub v skupnem odvzemu znaša 1,5 % - 1 povožena žival. 

 
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. 
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4.3.15 Nutrija 

 

Slika 43: Prostorska razporeditev odvzema nutrije v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Nimamo podatkov o prisotnosti vrste v LUO. 

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

 

Slika 44: 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. 
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4.3.17 Fazan 

 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

Slika 45: 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 do lovne dobe. Največ 

fazanov je bilo uplenjenih v loviščih, ki tudi najintenzivneje vlagajo vrsto v okolje in to so 

lovišča: Polskava (1891 odvzetih fazanov), Starše (570 odvzetih fazanov), Duplek (396 

odvzetih fazanov), Rače (285 odvzetih fazanov) in Pobrežje (256 odvzetih fazanov). 

Omenjeni upravljavci lovišč so izvedli pretežen del skupno vloženih fazanov v LUO in sicer 

75 %. Prostorsko je tako odvzem fazana vezan predvsem na Dravsko polje. Odvzem 

fazanov v loviščih, ki ne vlagajo živali, je minimalen in morda kaže pravo sliko glede 

prostorske razširjenosti vrste. Le ta je pomaknjena bolj v smer zahodnega dela Slovenskih 

goric. 
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Slika 46: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema fazana v obdobju 2011-
2020 

Gibanje odvzema med leti je pogojeno s številom 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 18.385 fazanov. Če primerjamo 

skupni odvzem s številom vloženih fazanov, ugotovimo, da je bil večina slednjih plen 

naravnih plenilcev, saj je znašal evidentiran odvzem slabo tretjino fazanov, ki so bili vloženi  

v okolje iz umetne vzreje. 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 65,5 %, kar pomeni odvzem 5.255 

živali od načrtovanih 8.019. Najvišja je bila realizacija v letu 2011 – 90,9 %, najnižja pa leta 

2020– 29,2 %. Realizacija v letu 2020 je podvržena nezmožnosti izvajanja lova zaradi 

omejitev zaradi epidemije Covid-19. Trend upadanja odvzema je izrazit in konstanten skozi 

celo desetletno obdobje. 

 
Izgube 

Delež izgub v skupnem odvzemu je zanemarljiv in znaša 0,9 %. V glavnem gre za izgube 

zaradi prometa. Menimo, da je izgub bistveno več, vendar niso evidentirane. Glavni razlog 

je seveda odsotnost dokaza o izgubi zaradi plenilcev. 

 
Medvrstni vplivi 

Ocenjujemo, da na naravnega še bolj pa na vloženega fazana močno vplivajo naravni 

plenilci – lisica in 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 agrotehnični 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 te vrste alohtone ptice žal neuspešni.  
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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 47: 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, ki so predhodno tudi vložile živali iz umetne 

vzreje. Izstopa lovišče Polskava z lastnimi kapacitetami vzreje jerebic. Nekaj malega pa je 

bilo odvzetih živali še v loviščih Pobrežje in Starše. 
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Slika 48: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema poljske jerebice v obdobju 
2011-2020 

Načrt odvzema je sledil načrtu vlaganj vrste v naravno okolje. Vlaganj po letu 2015 ni bilo, 

kar pomeni tudi nerealizacijo načrtovanega odvzema. Načrtovan odvzem je bil tako 

realiziran le v letih 2011 do 2014. Skupna realizacija je slaba in znaša 32,0 %. V letih 2011 

– 2014 je bilo odvzetih 155 živali. Vlaganja v tem obdobju so znašala 1.120 živali. 

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 krepitve populacije. 

 
Ocena stanja populacije  

Ocenjujemo da je trenutno stanje v okolju, primernem za to divjad, neugodno in je tudi 

populacija nevitalna. Številčnost vrste je 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 agrotehnični ukrepi, ki 

povzročajo krčenje primernih površin. Z veliko površinskim 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 49: 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 ob reki Dravi in Pesnici ter ob večjih stoječih 

vodah (Perniško jezero, Komarnik, Trojiško jezero, Rački ribniki, Ješenca, Radehova). Raca 

mlakarica je bila tako najštevilnejše odvzeta v loviščih ob Dravi: Starše, Rače, Pobrežje, v 

loviščih z večjimi stoječimi vodami: Pernica, Lenart, Dobrava, Sveta Ana, Pesnica-Jarenina 

in Črešnjevec.  
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Slika 50: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema race mlakarice v obdobju 
2011-2020 

Višina načrtovanega odvzema rac se tekom desetletja ni bistveno spreminjala. Rahlo je 

nihala realizacija odvzema, ki pa je odvisna od številnih dejavnikov v času izvajanja lova 

(vremenski pogoji), pogostnosti lovov, omejitev pri lovu,... 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 76,0 %, kar pomeni odvzem 2.956 

živali od načrtovanih 3.887. Najvišja je bila realizacija v letu 2011 – 102,3 %, najnižja pa 

leta 2020 – 56,9 %. Realizacija v letu 2020 je podvržena nezmožnosti izvajanja lova zaradi 

omejitev zaradi epidemije Covid-19. 

 
Izgube 

Delež izgub v skupnem odvzemu je zanemarljiv in znaša 0,8 %. 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, saj jo upravljavci lovišč videvajo 

tudi na vodotokih, kjer je včasih ni bilo. 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 51: 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 15 lovišč. Največ srak se odvzema v loviščih na Dravskem polju: 

Pobrežje, Starše in Rače. Na območju Slovenskih goric pa v lovišču Šentilj. 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 52: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema srake v obdobju 2011-
2020 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 49,0 %, kar pomeni odvzem 140 živali 

od načrtovanih 286. Najvišja je bila realizacija v letu 2012 – 131,3 %, najnižja pa leta 2013 

– 25,0 %. Realizacija načrtovanega odvzema je kljub maksimalnemu možnemu 

upoštevanju želja upravljavk lovišč slaba. 

 
Medvrstni vplivi 

Menimo, da ima sraka določen 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 53: Prostorska razporeditev odvzema šoje v obdobju 2011-2020 

Vrsta je prostorsko vezana na bolj gozdnate predele območja (Slovenske gorice). Odvzem 

v preteklem obdobju je bil izveden na območju vseh lovišč razen dveh. Najvišji odvzemi 

vrste so bili v loviščih z višjim deležem gozda in sicer: Paloma-Sladki vrh, Kamnica, Jakob, 

Pernica in Polskava. Na ravninskem delu pa gre izpostaviti odvzem v loviščih Pobrežje in 

Starše. 
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Slika 54: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema šoje v obdobju 2011-2020 

Skupna realizacija načrtovanega odvzema je znašala 67,7 %, kar pomeni odvzem 310 živali 

od načrtovanih 458. Najvišja je bila realizacija v letu 2017 – 137,5 %, najnižja pa leta 2011 

– 30,9 %.  

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

Vrsta je prisotna in številčna na celotnem območju, najbolj pa v ravninskem predelu in bližini 

naselij ter v okolici komunalnih odlagališč. Odvzem je bil v preteklem desetletju izveden v 

vseh loviščih LUO. Pogostnost pojavljanja vrste in s tem tudi odvzem je med lovišči vedno 

bolj izenačen. 

Povprečno se je odvzemalo 2,0 živali/100ha lovne površine lovišča. Najvišje odvzeme 

(>3,5/100ha) so dosegala lovišča Velka, Pobrežje in Pernica. Nadpovprečne odvzeme so 

imela še lovišča Šentilj, Paloma-Sladki vrh, Kamnica, Košaki-Malečnik, Pesnica-Jarenina, 

Jakob, Sveta Ana, Sveti Jurij-Jurovski dol, Dobrava in Rače. 

 
 



Lovsko upravljavski načrt X. Slovensko goriškega lovsko upravljavskega območja  (2021 – 2030) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor                                                                                69 
 

 

Slika 56: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema sive vrane v obdobju 
2011-2020 

Višina odvzema napram obdobju 2001-2010 se je povečala za 2,6 krat. Tako načrtovan kot 

tudi realiziran odvzem sta tudi v zadnjem desetletju postopoma naraščala. Skupna 

realizacija načrtovanega odvzema je znašala 104,0 %, kar pomeni odvzem 13.638 živali od 

načrtovanih 13.110. Najvišja je bila realizacija v letu 2011 – 123,5 %, najnižja pa leta 2015 

– 81,9 %. 

 
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 (v kmetijstvu) na 

travnikih in poljih (strune, sovke, ogrci-majski hrošč …). 

 
Ocena stanja populacije  

Številčnost sive vrane ni usklajena z njenim življenjskim okoljem. 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. 

Vplivi vrste na okolje so izrazito negativni in se kažejo na več področjih:  

- vse več škod na posevkih koruze, žit, vrtnin, 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 preštevilčna. 
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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 26.819 26.131 97,4 
NAVADNI JELEN - 24 - 
DAMJAK - 93 - 
GAMS - 2 - 
MUFLON - 6 - 
DIVJI PRAŠIČ - 505 - 
EVRAZIJSKI ŠAKAL 10 8 80,0 
LISICA 8.973 9.364 104,4 
JAZBEC 450 394 87,6 
KUNA ZLATICA 194 134 69,1 
KUNA BELICA 1.421 1.072 75,4 
PIŽMOVKA 179 65 36,3 
POLJSKI ZAJEC 2.586 1.682 65,0 
NUTRIJA - 0 - 
NAVADNI POLH - 9 - 
RAKUNASTI PES - 1 - 
FAZAN 8.019 5.255 65,5 
POLJSKA JEREBICA 488 156 32,0 
RACA MLAKARICA 3.887 2.956 76,0 
SRAKA 286 140 49,0 
ŠOJA 458 310 67,7 
SIVA VRANA 13.110 13.638 104,0 

 

Evropska srna 

Načrtovan odvzem v preteklem obdobju je bil realiziran v okviru odstopanj, ki so jih letni 

načrti dopuščali. Dosežena je bila 97,4 % realizacija načrtovanega odvzema. Po spolni in 

starostni strukturi je bila realizacija najslabša pri mladičih moškega spola (88,8 %), ki pa se 

je deloma nadomestila z večjim odvzemom srnjakov lanščakov (109,0 % realizacija). Delež 

odvzema osebkov 2+ je na nivoju načrtovanega in uravnotežen, odvzetih je bilo 20,2 % 

srnjakov in 20,6 % srn. V obravnavanem obdobju je značilno višanje deleža odstrela srn, 

med tem ko se delež izgub te kategorije postopno znižuje. 

Z izgubami je bilo realizirano 24,2 % načrtovanega odvzema. V primerjavi s prejšnjo dekado 

se je delež izgub zmanjšal za 5,4 %. Izgube so bile najvišje pri srnah (38,6 % odvzema) in 

mladicah (27,9 % odvzema).  

Navadni jelen 

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

skladu z zakonom in lovsko etiko. Odstrel trofejnih jelenov se je pogojeval z odstrelom v 

kategorijah košut, junic in telet v razmerju 2 : 1. Dejansko razmerje med odstrelom v teh 

kategorijah pa je bilo 1,2 : 1. Odvzetih je bilo 24 živali.  
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V spolni strukturi odvzetih živali prevladuje moški spol (66,7 %). Delež odvzetih trofejnih 

jelenov 2+ in več znaša 37,5 %, delež mladih (teleta obeh spolov in enoletne živali obeh 

spolov) znaša 50, %. Delež košut je 12,5 %. 

Damjak 

Ker razen osebkov, ki pobegnejo iz obor, damjak v naravnem okolju na območju LUO ni 

prisoten, njegov odvzem številčno ni bil načrtovan, pač pa popoln odstrel v skladu z 

zakonom in lovsko etiko. Napovedi glede slabega stanja obor in posledično pobegov, so se 

žal uresničile. Odvzetih je bilo 93 živali. 

Gams 

Ker gamsa v LUO, razen občasno na območju lovišča Kamnica, v naravnem okolju ni 

prisoten, njegov odvzem ni bil načrtovan. V zadnjih desetih letih sta bila odvzeta 2 osebka. 

Muflon 

Ker razen osebkov, ki pobegnejo iz obor, muflon v naravnem okolju na območju LUO ni 

prisoten, njegov odvzem številčno ni bil načrtovan, pač pa popoln odstrel v skladu z 

zakonom in lovsko etiko. Odvzetih je bilo 6 živali. 

Divji prašič 

Ker v LUO prevladuje agrarna krajina z intenzivnim kmetijstvom, prisotnost divjega prašiča 

v naravnem okolju ni zaželena, zato odvzem ni bil številčno načrtovan, ampak popoln 

odvzem v skladu z zakonodajo, biologijo vrste in lovsko etiko. V zadnjih desetih letih je bilo 

odvzetih 505 živali te vrste. Opazen je trend rasti številčnosti in posledično odvzema. V 

primerjavi s prejšnjo dekado je odvzem narasel za 4x. V spolni strukturi nekoliko prevladuje 

moški spol (55 M : 45 Ž), delež t.i. rodnega dela predstavlja 23,9 % odvzema. Izgub je bilo 

7,9 %, v glavnem zaradi povozov. 

Evrazijski šakal 

Do leta 2020, ko je bil v Letnem načrtu za Slovensko goriško LUO prvič načrtovan odvzem 

šakala v višini desetih osebkov, so bile odvzete tri živali. V letu 2020 je bilo odvzetih pet 

živali, v zadnjih desetih letih skupaj osem. Polovico odvzetih živali predstavljajo izgube. 

Lisica 

Z letnimi načrti je bil v zadnjih desetih letih načrtovan odvzem 8.973 živali, odvzetih je bilo 

9.364 živali, kar predstavlja 104,4 % od načrtovanega odvzema. Letni načrt so po loviščih 

dovoljevali 100 % prekoračitev načrtovanega odvzema, ki pa ni smel biti manjši od 

realiziranega v preteklem letu. Odvzem je rahlo naraščal preko celega desetletja. V štirih 

letih načrt ni bil dosežen, ampak še zmeraj je bil znotraj dovoljenih tolerancah. 

Izgube so znašale 6,7 % odvzema, prevladujejo izgube zaradi povozov na cestah (63 %). 

Bolezni in garje so prispevale 33 % izgub. 

Jazbec 

Iz LUO je bilo odvzetih 394 živali, kar predstavlja 87,6 % realizacijo načrtovanega odvzema. 

Realizacija je med posameznimi leti močno nihala (68,8 % v letih 2011 in 2018, ter 121,2 

% v letu 2012). Izgube so znatne in znašajo 44,9 %, več kot 90 % izgub je zaradi povozov 

na cestah. 
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Kuna zlatica 

Od načrtovanih 194 živali je bilo odvzetih 134, kar predstavlja 69,1 % načrtovanega 

odvzema. Delež izgub v odvzemu je 17,9 %. Letni načrti so po loviščih dovoljevali 100 % 

prekoračitev načrtovanega odvzema.  

Kuna belica 

Od načrtovanih 1.421 živali je bilo iz lovišč območja odvzetih 1.072 živali, kar predstavlja 

75,4 % realizacijo. Delež izgub v odvzemu je 15,6 %. Letni načrti so po loviščih dovoljevali 

100 % prekoračitev načrtovanega odvzema. 

Pižmovka 

Od načrtovanih 179 je bilo odvzetih 65 živali, kar predstavlja 36,3 % od načrtovanega 
odvzema. Realizacija načrtovanega odvzema je slaba in kaže na upad številčnosti vrste. 
Načrti so se tako uresničevali bolj naključno kot pa načrtno. Kljub nizki realizaciji cilj 
iztrebljanja postopoma dosegamo. 

Poljski zajec 

Od načrtovanih 2.586 živali je bilo iz lovišč območja odvzetih 1.682 živali, kar predstavlja 

65,0 % realizacijo. Delež izgub v odvzemu je 19,1 %. Načrtovanega letnega odvzema po 

loviščih ni bilo potrebno dosegati. Dovoljeno je bilo 30 % preseganje letnega načrtovanega 

odvzema po loviščih. Kljub zelo konzervativnemu in realnemu načrtovanju, realizacija 

odvzema ni niti v enem letu dosegla načrtovane količine. 

Nutrija 

V primeru pojava je bil načrtovan popoln odstrel. Podatkov o prisotnosti vrste v LUO 

nimamo. 

Navadni polh 

Odvzem te vrste v preteklem desetletnem obdobju ni bil načrtovan oziroma je bil reguliran 

po ZDLov-1. Vrsta je redno prisotna, za lov pa ni interesa oziroma ni tradicije. Odvzetih je 

bilo 9 živali. 

Rakunasti pes 

V primeru pojava je bil načrtovan popoln odstrel. Kot izguba je bil zabeležen odvzem ene 

živali rakunastega psa. Drugih 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. Od načrtovanih 8.019 živali je bilo iz lovišč 

območja odvzetih 5.255 živali, kar predstavlja 65,5 % realizacijo. V lovišča območja je bilo 

vloženih 18.385 živali. V loviščih, ki fazana ne vlagajo, je bilo dovoljeno 30 % preseganje 

letnega načrtovanega odvzema. V loviščih katerih upravljalci so vlagali fazane, je bil 

dovoljen maksimalen letni odvzem v višini polovice vloženih živali. Načrtovanega odvzema 

ni bilo potrebno realizirati.  

Delež evidentiranih izgub je zanemarljiv, vendar pa večine dejanskih izgub ni evidentiranih, 

saj velika večina izpuščenih in neodlovljenih živali postane lahek plen plenilskih vrst, ki pa 

za seboj ne pustijo dokazov. 
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Poljska jerebica 

Iz lovišč območja je bilo odvzetih 155 živali. Glavnina v prvih treh letih, po letu 2014 je 

evidentiran odvzem le ene ptice v letu 2018. Odvzem se je načrtoval zgolj ob pogoju 

predhodnih vlaganj in opravljenih del za izboljšanje habitata vrste. V zadnjem desetletnem 

obdobju je bilo v lovišča območja izpuščenih 1.120 poljskih jerebic. Letni načrti so 

dovoljevali odvzem v višini največ četrtine od števila vloženih živali. Upad številčnosti je 

izrazit. 

Raca mlakarica 

Od načrtovanih 3.887 živali je bilo iz lovišč območja odvzetih 2.956 živali, kar predstavlja 

76,0 % realizacijo. Letnih načrtov odvzema ni bilo potrebno realizirati. V okviru LUO je bilo 

dovoljeno 30 % preseganje letnega načrta odvzema. Načrtovanje je upoštevalo predpise s 

področja varovanja drugih vodnih in obvodnih ptic na območjih večjih naravnih vodotokov 

in umetnih vodnih površin. To je pomenilo oteženo izvajanje načrta in posledično upad 

zanimanja za lov na to vrsto. Delež evidentiranih izgub je zanemarljiv. 

Sraka 

Realizacija načrta je bila nizka (49 %), načrtovanje je skušalo kar največ upoštevati želje 

upravljavcev lovišč. Ohranitev vrste na obstoječi številčnosti doseženo. Z odvzemom 

minimalno vplivamo na populacijsko dinamiko vrste s katero nimamo resnih težav v obliki 

škodnih primerov. Evidentirane izgube so zanemarljive. 

Šoja 

Dobra realizacija načrta (67,7 %) 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. Evidentirane izgube so zanemarljive 

Siva vrana 

Od načrtovanih 13.110 je bilo iz lovišč območja odvzetih 13.638 živali, kar predstavlja 

104,0 % od načrtovanega odvzema. Po loviščih je bilo dovoljeno 100 % preseganje in 

minimalno 70 % doseganje letnega načrtovanega odvzema. 

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. 

  



Lovsko upravljavski načrt X. Slovensko goriškega lovsko upravljavskega območja  (2021 – 2030) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor                                                                                74 
 

5.1.2 Presoja izvedbe ukrepov v življenjskem okolju divjadi  

 

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

Vrsta ukrepa / leto 
Enota 
mere 

A 
Načrtovano 

B 
Realizirano 

Indeks 
(B/A) 

1. UKREPI ZA VARSTVO IN MONITORING DIVJADI 
Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi ure 121.182 117.445 96,9 

2. BIOMELIORATIVNI UKREPI 
Vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja) ha 246,69 240,97 97,7 
Spravilo sena z odvozom ha 37,13 34,33 92,5 
Priprava pasišč za divjad ha 52,84 50,83 96,2 
Gnojenje travnikov ha 24,83 23,25 93,6 
Vzdrževanje grmišč ha 151,65 145,95 96,2 
Vzdrževanje remiz za malo divjad ha 440,33 424,08 96,3 
Vzdrževanje gozdnega roba ha 79,39 76,67 96,6 
Izdelava in vzdrževanje kaluž št. 40 40 100,0 
Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira št. 359 353 98,3 
Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja št. 2660 2207 83,0 
Postavitev in vzdrževanje gnezdnic št. 798 770 96,5 

3. BIOTEHNIČNI UKREPI 
Zimsko krmljenje parkljaste divjadi kg 0 0 * 
Zimsko krmljenje male divjadi kg 555.826 521.434 93,8 
Preprečevalno krmljenje kg 1.300 1.280 98,5 
Privabljalno krmljenje kg 3.305 3.212 97,2 
Krmne njive ha 182,59 177,19 97,0 
Pridelovalne njive ha 105,37 97,94 92,9 
Solnice kg 35.270 34.096 96,7 

4. LOVSKI OBJEKTI 
Solnice (obnova in novogradnja) št. 14.707 13.536 92,0 
Lovske preže (obnova in novogradnja) št. 2.842 2.897 101,9 
Krmišča (obnova in novogradnja) št. 2.790 2.762 99,0 
Lovske steze (obnova in novogradnja) km 144,85 114,5 79,0 

5. UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠKOD OD DIVJADI 
Opravljeno delo (tehnična in kemična zaščita) ure 21.167 20.386 96,3 

 

Realizacija načrtovanih ukrepov v življenjskem okolju divjadi v zadnjem desetletnem 

obdobju je visoka. K temu v večji meri prispeva dejstvo, da upravljavci lovišč te ukrepe v 

skladu z usmeritvami lovsko upravljavskih načrtov v pretežni meri načrtujejo sami skladno 

z lastnimi zmožnostmi. 

Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi 

V zadnjem desetletnem obdobju je bilo v LUO opravljenih 117.455 ur za nadzor v loviščih 

ter varstvo in monitoring divjadi, kar predstavlja 96,9 % realizacijo načrtovanega obsega teh 

del v LUO. Upravljavci lovišč se zavedajo pomena spremljanja življenjskih pogojev divjadi, 

negativnih vplivov v okolju, še posebej voženj z motornimi vozili v naravnem okolju, 

problematike potepuških psov in negativnih posledic kmetijske in gozdarske proizvodnje. 

Med leti 2007 in 2010 je bilo za varstvo in monitoring divjadi v LUO opravljenih letno 

povprečno 5.778 delovnih ur, v zadnjem desetletnem obdobju pa 11.744.  

Biomeliorativni ukrepi 

Vzdrževanje pasišč s košnjo, spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad in gnojenje 

travnikov so ukrepi, ki so pretežno namenjeni srnjadi kot edini ciljni vrst rastlinojedih 

parkljarjev v LUO. S stališča, da so prehranske sposobnosti okolja v območju skozi vse leto 
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visoke, je pomen teh del majhen. Večji pa je ob dejstvu, da se s temi ukrepi vzdržujejo 

travne površine, ki bi se sicer verjetno zarasle. Ta dela so bila v preteklem desetletnem 

obdobju opravljena v obsegu slabih 350 ha. 

Vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad in vzdrževanje gozdnega roba so 

ukrepi ki so poleg srnjadi v večji meri namenjeni vzdrževanju habitatov male poljske divjadi. 

Ta dela so bila v preteklem desetletnem obdobju opravljena v obsegu nekaj manj kot 

650 ha. Upravljavci lovišč se zavedajo dejstva, da številčnosti male poljske divjadi ni 

mogoče povečati z doseljevanjem, ampak z izboljšanjem njihovega življenjskega okolja. 

Znižanje obsega nekaterih ukrepov v primerjavi s predpreteklim desetletnim obdobjem je 

bolj posledica natančnejšega evidentiranja kot pa dejanskega zmanjšanja obsega teh del. 

Izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira ter sadnja in 

vzdrževanje plodonosnega drevja ter postavitev in vzdrževanje gnezdnic so ukrepi, ki so 

poleg divjadi namenjeni izboljšanju življenjskih pogojev ostalih živalskih vrst. 

Obseg biomeliorativnih ukrepov je v večini primerov omejen na površine, ki jih imajo 

upravljavci lovišč v lasti ali zakupu. 

Biotehnični ukrepi 

V obravnavanem LUO je dovoljeno le zimsko krmljenje male poljske divjadi in privabljalno 

krmljenje lisic in kun. Izjemoma je bilo dovoljeno preprečevalno krmljenje divjih prašičev, z 

namenom zadrževanje živali v predelih, kjer so manjše možnosti nastanka škod na 

kmetijskih površinah. Skupna količina krme, ki jo kot dodatno energijo upravljavci vnašajo 

v lovišča ni presegla načrtovane višine.  

Upravljavci lovišč letno obdelajo slabih 18 ha krmnih njiv in slabih 10 ha pridelovalnih njiv. 

Na teh njivah je posejanih vedno več ostalih krmnih vrst rastlin (oves, pšenica, detelja,…) 

in ne samo koruza, ki je že sicer močno zastopana na ostalih kmetijskih površinah. 

Z namenom izboljšanja preskrbe srnjadi z mineralnimi snovmi v spomladanskih mesecih je 

v območju letno v solnice položeno dobre 3,4 tone soli kar je nekoliko več kot v 

predpreteklem ureditvenem obdobju, sicer pa ne presega načrtovanih količin. Upoštevalo 

se je priporočilo, da se na solnico letno položi največ 3 kg soli. 

Lovski objekti 

V zadnjih desetih letih je bilo obnovljenih ali na novo zgrajenih 13.536 solnic, kar je nekaj 

več kot v predpreteklem desetletnem obdobju. Števila solnic in posredno količino položene 

soli v območju v bodoče ni več smiselno povečevati. Zgrajenih ali obnovljenih je bilo 2.897 

lovskih prež, 2.762 krmišč (za malo divjad). V povprečju se letno vzdržuje ali na novo zgradi 

11,45 km lovskih stez. Opravljena dela zagotavljajo zadostno število lovskih objektov, ki se 

ohranjajo v primernem stanju in 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 presegel načrtovanega. 
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5.2 Presoja doseganja zastavljenih ciljev 

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 * * * * 
MUFLON * * * * 
DIVJI PRAŠIČ 3 * 3 3 
EVRAZIJSKI ŠAKAL 4 4 3 3 
LISICA 2 3 3 2 
JAZBEC 4 3 4 4 
KUNA ZLATICA 4 4 4 4 
KUNA BELICA 4 4 3 3 
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 2 3 2 
POLJSKA JEREBICA 1 2 2 2 
RACA MLAKARICA 4 3 3 3 
SRAKA 4 4 4 4 
ŠOJA 4 4 4 4 
SIVA VRANA 2 4 1 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 
 

Presojo uspešnosti upravljanja v populacijah divjadi ter v njenem življenjskem okolju smo 

opravili na podlagi ekspertne ocene kazalnikov. 

S preteklim lovsko upravljavskim načrtom je bilo ohranjanje obstoječe številčnosti 

zastavljeno kot temeljni cilj upravljanja populacije srnjadi. Kljub temu, da nekateri kazalniki 

(povozi, odvzem) v zadnjih letih kažejo na znižanje številčnosti srnjadi je populacija po 

spolni in starostni strukturi stabilna. Zaradi urbanizacije in intenzivnega kmetijstva so opazni 

počasni trendi slabšanja življenjskih pogojev, ki pa so za srnjad še kljub vsemu ugodni. 

Srnjad kot edini ciljni rastlinojedi parkljar v območju s svojo ekološko nišo nima večjega 

vpliva na ostale rastlinojede. Njeno številčnost pa znižujejo plenilci, med njimi lisica, katere 

številčnost upravljavci lovišč v zadnjem desetletnem obdobju niso uspeli znižati. Nenačrtno 

se je v območju pojavil nov plenilec – šakal. 

Upravljalci lovišč so bili neuspešni tudi pri upravljanju z malo poljsko divjadjo, katere 

življenjsko okolje se predvsem zaradi intenzivnega kmetijstva in urbanizacije še vedno 

slabša. Poleg malih zveri njihovo številčnost znižujejo tudi ptiči iz družine vranov. 

Upravljavcem lovišč ni uspelo načrtovano znižanje številčnosti sive vrane.  

Upravljanje z vrstami, katerih prisotnost v območju ni zaželena, njihov pojav pa je odvisen 

predvsem od upravljanja v sosednjih LUO in pobegov iz obor je bilo razen pri divjem prašiču 

uspešno. V nasprotju s cilji upravljanja postaja divji prašič stalno prisotna vrsta v loviščih 

zahodnega dela območja. Škode, ki jih ta povzroča, predstavljajo slabo polovico od vseh 

škod v kmetijstvu. 
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5.3 Presoja ustreznosti prejšnjega načrta 

 

Preglednica 9: Presoja ustreznosti načrta za obdobje 2011-2020 

 CILJI USMERITVE UKREPI 

V POPULACIJAH DIVJADI 3 3 3 

   SRNA 3 4 4 
   NAVADNI JELEN 4 3 3 
   DAMJAK 4 4 4 
   GAMS * * * 
   MUFLON * * * 
   DIVJI PRAŠIČ 4 3 3 
   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 neugodno - manj kot 25 % ciljnega stanja; 2: neugodno - manj kot 50 % ciljnega stanja; 3: ugodno - več kot 50 % 
ciljnega stanja; 4: zelo ugodno - več kot 75 % ciljnega stanja; *: ni relevantno 

 

Stanje v populaciji srnjadi, izboljšanje nekaterih kazalnikov usklajenosti številčnosti z 

okoljem (znižanje izgub zaradi povozov) in visoka realizacija načrtovanih ukrepov kažejo, 

da so bili zastavljeni cilji, usmeritve in ukrepi pri srnjadi ustrezni, predvsem pa realni. 

Drugače je bilo z načrtovanim upravljanjem z nekaterimi malimi zvermi, predvsem z lisico, 

katere številčnost se v nasprotju z zastavljenimi cilji povečuje. Kaže, da so bili načrtovani 

ukrepi, predvsem pa vezava načrtovane višine odvzema na realizacijo v preteklem letu, 

neustrezni. 

Tudi ciljno povečanje nekaterih vrst poljskih kur (fazana in poljske jerebice) se je izkazalo 

za nerealno. Številčnost teh je odvisna od številčnosti plenilcev, še bolj pa od stanja njihovih 

habitatov, na katere pa ima večji vpliv kot upravljavci lovišč širša 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 dosedanje poseganje v populacijo z odstrelom nima bistvenega vpliva na njeno 

številčnost. 

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. Povečanje 

odvzema divjih prašičev v zahodnem delu območja v zadnjih letih kaže na potrebo po bolj 

usklajenem upravljanju s to vrsto z lovišči sosednjega Pohorskega LUO in ob stalni 

prisotnosti tudi po bolj načrtnem upravljanju s predpisano višino in strukturo odvzema.. 
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5.4 Glavne prednosti in problemi upravljanja populacij divjadi in 
njenega življenjskega okolja 

Glavne prednosti upravljanja populacij divjadi 
 

Med glavne prednosti vsekakor lahko štejemo odsotnost »konfliktnih« vrst parkljarjev – 

jelenjad in divji prašič – to je prednost, ki jo upravljavci lovišč dosegajo z doslednim 

izvajanjem sproščenega odvzema in zavedanjem, da kakršnakoli drugačna strategija 

pomeni konflikt na pretežno kmetijskem območju. 

Ugodni bivalni in prehranski pogoji zagotavljajo najštevilčnejši srnjadi optimalno stanje 

– številčno in strukturno je populacija v ugodnem stanju in zagotavlja nadaljno trajnostno 

upravljanje z vrsto. 

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,…). 

Prav tako lahko med prednosti štejemo tudi majhnost in posledično obvladljivost 

območja. 

 
Problemi v povezavi s stanjem populacij: 

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. 

Številčno in prostorsko širjenje populacij plenilcev (lisica, siva vrana) in divjega prašiča. 

Omenjene vrste so v porastu. Vedno več je pojavljanja lisic in sivih vran v urbanih predelih 

in konfliktnih situacij v obliki povzročanja škod tako na lovnih kot nelovnih površinah. Porast 

številčnosti divjega prašiča je na eni strani problem zaradi konfliktnih situacij na drugi pa 

izziv zaradi neizkušenosti upravljavcev lovišč z lovom na vrsto, ki je v preteklosti na območju 

ni bilo. Kazalniki za presojo uspešnosti: doseganje načrtovanega odvzema in število, obseg 

škodnih dogodkov. 

 
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 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, 
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- 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 monokultur in uporabe 

zatiralnih sredstev (FFS) osiromašene prehranske razmere. Veliko površinski kompleksi 

monokultur – zlasti koruze – nudijo sicer v času rasti kritje in prehransko bazo, po spravilu 

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. Problem je izrazit predvsem po 

spravilu poljščin, ko divjad zavetje in prehrano išče v gozdu. 

 
Problemi zaradi vplivov divjadi na okolje: 

Številčno in prostorsko širjenje divjega prašiča povzroča vedno več škodnih situacij in 

predstavlja za upravljavce lovišč, ki nimajo zadosti izkušenj z vrsto, velik izziv v smislu 

uspešne redukcije vrste. 

Poškodbe zaradi objedenosti gozdnega mladja v splošnem niso problematične in na 

naravno obnovo gozdov v LUO nimajo pomembnejšega vpliva. 

Pogosto pojavljanje divjadi v urbanih okoljih kot posledica nemira v naravnem okolju in obilja 

razpoložljive hrane, prav tako predstavlja problem in izziv. Pogosta je prisotnost lisic in kun 

v mestih in zaselkih, v okolici odlagališč pa tudi sivih vran. 
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6 TEMELJNI VIDIKI UPRAVLJANJA DIVJADI IN 
ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA 

Upravljavski vidik – 37% 

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 – srnjad, divji prašič, siva vrana 

in deloma lisica. Temeljna in upravljavsko najbolj interesantna vrsta je srnjad, katere vpliv 

v okolju je izražen v obliki škod na kmetijskih površinah in objedenosti gozdnega mladja. 

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. Sooblikovanje življenjskega prostora divjadi 

ima pozitivne učinke tudi na druge prostoživeče živalske in rastlinske vrste. 

 
Naravovarstveni vidik – 18% 

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. Naravovarstveni vidik je prav 

tako močneje izražen na področjih večjih vodnih akumulacij in ostalih vodnih teles, ki 

predstavljajo pomembne habitate zavarovanih vrst ptic (Rački ribniki, Požeg, Perniško 

jezero, Črete, Medvedce, Drava, Pesnica …). 

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

naravovarstvenem nadzoru, ki v zadnjih letih močno pridobiva na javnem pomenu. 

 
Družbeno – ekonomski vidik – 16% 

Lov in udejstvovanje v lovstvu predstavlja za več kot 800 nepoklicnih lovcev v LUO način 

kakovostnega preživljanja prostega časa. S tem se ohranja tudi lovsko izročilo, ki je 

pomemben del kulturne dediščine v Sloveniji. 

Optimalna trajnostna raba divjadi z lovom prinaša neposredne dohodke od prodane 

divjačine in trofejnega lova ter posredne dohodke od ostalih lovskih dejavnosti. V lokalnem 

okolju prispeva k razvoju turizma in infrastrukture, vezane na lov. Pridobivanje divjačine 

predstavlja ekološko neoporečno lokalno pridelavo mesa 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. 

 
Znanstveno - raziskovalni vidik – 12% 

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 ravninski predeli Dravskega in Ptujskega polja za 

raziskovanje male poljske divjadi. 
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Habitatno ugodni pogoji za šakala in njegova stalna prisotnost nudita prav tako dobra 

izhodišča za raziskovalno delo z vrsto. 

Infrastrukturno močno prepredeno območje daje velike možnosti raziskavam glede različnih 

načinov odvračanja živali od cestnih teles in posledično zmanjševanja izgub zaradi 

povozov. 

 
Izobraževalni vidik – 11% 

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 – 6% 

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 57: Pomembnost posameznih vidikov v Slovensko Goriškem 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, Pesniška dolina. 

 
 Optimalna trajnosta raba 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 

 
 Omejevanje prostorske razširjenosti in številčnosti invazivnih ter drugih tujerodnih 

vrst, zlasti nutrije. 
 
 

PREDNOSTNE NALOGE 
 

Izboljšanje habitatov za malo poljsko divjad mora biti prioritetna naloga v naslednjem 

desetletju. Ključno je ohranjanje še primerne naravne vegetacije na Dravskem 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,….) 

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.). 

Nujno zmanjšati in zakonsko urediti okoljsko neželene človekove vplive oz. koriščenje 

ekosistemskih storitev, ki vedno bolj otežujejo upravljanje z lovišči in divjadjo, še zlasti 
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vožnjo z različnimi vozili v naravnem okolju, nepotrebne dejavnosti v nočnem času in ostale 

motnje, ki neposredno ali posredno vplivajo na prostoživeče živali. 

Zaustavitev trenda naraščanja številčnosti populacije divjega prašiča in posledično 

njegovega vpliva na kmetijske kulture. 

Iskanje rešitev 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. 
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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 biološkim 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 2.300 in 2.800 osebkov ter minimalna intenziteta odvzema vsaj 3,5 osebka na 

100 ha lovne površine, razen v primerih izrazitejšega plenilskega odnosa šakala in lisice na 

srnjad, ko se z DLUN lahko predpiše prilagojeno poseganje v populacijo. 

 
 
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 volka/risa/šakala upravljanje srnjadi 

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

- Območje brez stalne poselitve gamsa, individualno ukrepanje v primeru pojava. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 

Posebnega načrtovanja z vrsto ne predvidevamo. Ob morebitnem pojavu, se odloča o 

vsakem osebku individualno v sodelovanju upravljalec lovišča – lovska inšpekcija – Zavod 

za gozdove. 

 

7.2.5 Muflon 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Popolna izločitev osebkov, ki izvirajo iz obor. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Izvaja naj se popolni odstrel vrste v skladu z zakonom in lovsko etiko. 
 

Pobege 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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7.2.6 Divji prašič 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Preprečevanje prostorskega širjenja populacije. Prisotnost divjega prašiča v LUO ni 

zaželena. Cilj je podrejen kmetijskemu značaju območja, kar pomeni, da je potrebno 

odstreliti vse osebke, ki se pojavljajo v območju. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Popolni odstrel v skladu s predpisi, biologijo in ekologijo divjega prašiča ter lovsko etiko. V 

ta namen se višine in prostorske razporeditve odvzema ne načrtuje in je le ta opredeljen v 

dvoletnem načrtu LUO. 

 
Druge usmeritve 
 

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 v tem načrtu navedenih ciljev upravljanja. Upravljavci lovišč z internimi 

akti ne smejo na noben način omejevati odstrela divjega prašiča. 

Ukrep privabljanega krmljenja divjega prašiča je dovoljen ob predhodnem soglasju OZUL-

a in ZGS na območju lovišč s konstantnim in visokim odvzemom (Kungota, Kamnica, 

Polskava). 

V skladu z 12. členom Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih 

(v nadaljevanju ZNUAPK) [10] in Sklepom o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi 

afriške prašičje kuge pri divjih prašičih [11] 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. 

Pred in v primeru pojava APK so upravljavci lovišč dolžni izvajati določila vseh predmetnih 

predpisov, predvsem ZNUAPK) [10] in ostalih, ki se navezujejo na omenjen zakon [11]. 

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 nadaljnje naraščanjega 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. 

 

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 (Duplek, Starše, Rače, Polskava) in loviščih v bližini urbanih 

naselij (Pobrežje, Košaki-Malečnik, Šentilj, Lenart). 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Vztrajati je treba na višini odvzema preteklega obdobja, predvsem zadnjih petih let, kar 

konkretno pomeni odvzem na letni ravni minimalno 1000 lisic. 

Višina odvzema naj se prilagaja obdobjem večjih gostot lisic (praviloma v letih, ko je zaradi 

gozdnega obroda večja tudi gostota talnih sesalcev) in 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 loviščih z malo poljsko divjadjo in v habitatih poljskih kur. 

- 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. 
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7.2.9 Rakunasti pes 

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

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/povečanje 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/povečanje številčnosti vrste in trajnostno izkoriščanje populacije z 
lovom. 

- Izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer. 

- 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 naj bo konzervativno, upoštevajoč situacijo populacije 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/LPN. 

 

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

 

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

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

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

življenjskem letu in starejše). 

 
Druge usmeritve 
 

Dodajanje 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, 
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osnovanje in obdelava krmnih njiv, zimsko krmljenje….). Izvajanje ukrepa dodajanje 

poljskega zajca 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. 

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. 
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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). 
 

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).  
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7.2.16 Navadni polh 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

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

- Izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer. 

- Trajnostna raba z lovom. 

 
 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Odvzema se številčno ne načrtuje.  
 

Razporeditev območij, kjer se izvaja lov na navadnega polha je opredeljen z izdajo lovne 

dovolilnice po upravljavcih lovišč. Lov polha se usmerja tako, da ta ne bo imel negativnih 

posledic na samo populacijo polha, populacije drugih prosto živečih vrst divjadi in na njihovo 

okolje. 

 
Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Dopustna odstopanja niso potrebna. 
 
Druge usmeritve 
 

Lov na polha je dovoljen vsem v Republiki Sloveniji. Tisti, ki nameravajo polha loviti, si 

morajo predhodno pridobiti polharsko dovolilnico od krajevno pristojnega upravljavca 

lovišča. Vsakdo, ki prejme polharsko dovolilnico je dolžan le-to po končanem lovu izpolniti 

in jo vrniti izdajatelju. 

 
Krajevno pristojni upravljavec lovišča - 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/povečanje številčnosti vrste. 

- Ohranjanje in izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer. 

- 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 razširjenost, 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.  



Lovsko upravljavski načrt X. Slovensko goriškega lovsko upravljavskega območja  (2021 – 2030) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor                                                                                102 
 

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. 

- 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 se izvaja le v vrsti primernem habitatu.  

Izvajanje ukrepa 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 s 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/ izboljšanje 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 okološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000) 

mora biti skladen z naravovarstvenimi usmeritvami [6], 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 mlakaric 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. 

 
 
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). 

Uporaba 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 (ne gnezdeče) 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  

Prehranske razmere za rastlinojede v LUO so dobre. 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 intenzivnim 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 hidro kanali elektrarn, 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 ( 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. Priporočljivo je baliranje sena. 

Usmeritve, določila: 

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

- Normativ je 16 ur/ha. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: obsega načrtovanih del ni treba 

realizirati, lahko se ga presega. 
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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. 
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- Prednostne lokacije: sončne lege, vstran od prometnih cest; bolje je več manjših 

površin. 

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

ko postanejo listi in popki nedosegljivi za divjad. 

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

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

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

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

obsega, lahko se neomejeno presega. 

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

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

živali. Ukrep obsega posek grmovnega sloja in zložitev vejevja na kupe ali v vrste. Ukrep je 

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

za malo divjad usihati. 

Usmeritve, določila: 

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

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

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

malo divjadjo (tudi raco mlakarico). 

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

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

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

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

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

obsega, lahko se neomejeno presega. 

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

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

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

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

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

ter zagotavljati čim večjo širino in slojevitost gozdnega roba. 

Usmeritve, določila: 

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

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kaluž ni dovoljeno postavljanje solnic. 

Usmeritve, določila: 

- Enota za načrtovanje obsega: število. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(jeseni in pozimi). 

Usmeritve, določila: 

- Enota za načrtovanje obsega: število. 

- Normativ za vzdrževanje je do 40 ur/objekt. 

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

lahko pa se ga preseže. 

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

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

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

in poravnava zemljine, namestitev opornega količka in zaščite. 

Usmeritve, določila: 

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

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

sadik in njihove zaščite. 
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- Enota za načrtovanje obsega: število. 

- Normativ predvideva sadnjo 30 dreves/8ur. 

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

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

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

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

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

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

Usmeritve, določila: 

- 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. 
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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 [10] 

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 Slovensko Goriškem LUO in dovoljena vrsta krmljenja 

(Z = zimsko, P = privabljalno): 

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

- divji prašič (P) 

- lisica (P) 

- jazbec (P) 

- kuna belica, kuna zlatica (P) 

- šakal (P) 

Namensko krmljenje srnjadi, 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) 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.  
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Zimsko krmljenje 
 
Zimsko krmljenje male divjadi 

 

Usmeritve, določila in omejitve  

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

in race mlakarice. 

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

obdobja. 

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

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

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

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

- Male poljske divjadi se na krmiščih ne lovi. 

- Število krmišč in količina krme na ravni LUO in posameznih lovišč se določi glede 

na višino odvzema živali posamezne vrste. 

- Krmljenje race mlakarice je dovoljeno za gojitev rac mlakaric v račnjakih. Število 

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

v njem bivajo. 

- Krmljenje poljskega zajca se lahko izvaja le izjemoma in le v prostoru intenzivno 

obdelane agrarne krajine (intenzivno kmetijstvo, delež gozda < 20 %, pomanjkanje 

naravne vegetacije) in se določi z lovsko upravljavskimi načrti. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega števila krmišč in količine krme 

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

- Lokacije krmišč morajo upravljavci navesti v letnem načrtu lovišča/LPN, v dvoletnem 

načrtu LUO se lokacij ne navaja. 

Privabljalno krmljenje 
 
Splošne usmeritve 

- Za doseganje učinka lokalnega privabljanja so na krmišču potrebne in dovoljene le 

minimalne količine krme. 

- Navadnega jelena, damjaka, muflona in divjega prašiča je dovoljeno privabljalno 

krmiti z: močno škrobno krmo, sočno krmo, voluminozno krmo. Male zveri se 

privabljalno krmi s krmo živalskega izvora (v skladu z veterinarskimi predpisi). 

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

prašiču so v dvoletnem načrtu LUO opredeljene vse lokacije privabljalnih krmišč v 

posameznih loviščih, medtem ko se v letnem načrtu lovišča/LPN izmed teh lokacij 

opredelijo dejansko aktivna krmišča. 

Privabljalno krmljenje 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. 

Izvaja se lahko izjemoma samo v loviščih s konstantno visokim odvzemom v zadnjih treh 

letih (Kungota, Kamnica, Polskava). Na pobudo upravljavca lovišča se določi primerne 

lokacije krmišč skupaj z OZUL in ZGS. 
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Gostota in lokacije krmišč ter količina krme 

- 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 3 kg.  

- 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 

- 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 divjemu prašiču; pomagajo zmanjševati pritisk divjega prašiča na 

kmetijske površine. V intenzivno obdelani krajini so namenjene tudi izboljšanju bivalnih 

razmer za malo divjad (poljski zajec, poljska jerebica). 

 

Usmeritve, določila in omejitve: 

- Uporaba tujerodnih rastlin (npr. topinambur) ni dovoljena. 

- Enota za načrtovanje obsega: ha. 

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

presega. 

- Krmne njive naj bodo čim bolj odmaknjene od drugih kmetijskih površin. 

- Z načrti se njive lokacijsko usmerja. 

 
Pridelovalne njive 
 
Opis: Pridelovalne njive so namenjene pridelavi krme za divjad. Uporabljajo jih tisti 

upravljavci lovišč, ki izvajajo določeno obliko krmljenja. 
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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. 
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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), 

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 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, 

                                                
1 živalski stranski proizvodi 
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 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. 

 
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 

vrednot (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. 
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7.4 Usklajevanje rabe prostora in odprava nesoglasij pri rabi 
prostora 

Posegi in dejavnosti v prostoru lahko pomembno vplivajo na življenjske razmere divjadi in 

ostalih prostoživečih živali: ožijo življenjski prostor, zmanjšujejo prehranske možnosti, 

poslabšujejo možnosti za gnezdenje, poleganje in vzrejo mladičev, spreminjajo življenjski 

ritem z vnašanjem nemira ter slabšajo ekološko povezljivost prostora ali celo predstavljajo 

neposredni vir smrtnosti živali. Pri usklajevanju rabe prostora in dejavnosti v njem je zato 

treba upoštevati tudi živalstvo. 

 

Območja, kjer veljajo omejitve za posege in dejavnosti v gozdu in gozdnem prostoru, so 

vključno z usmeritvami opredeljena v gozdnogospodarskem delu območnega načrta za 

Mariborsko GGO, in sicer v okviru funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti 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 srestva 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 

 

Urbanizacija in kmetijstvo. 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. 

S širjenjem urbanizacije je tesno povezana tudi izgradnja infrastrukture. Zaradi 

gostejšega cestnega omrežja je za pričakovati povečanje povozov divjadi – predvsem 

srnjadi. 

Vsesplošna dostopnost do naravnega okolja in potrebe ljudi po sproščanju omogoča 

povečan obisk 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 LUN se 

ponavadi konča pri ukrepih, ki jih morajo izvajati lovci. Ostali uporabniki pa le redko 

upoštevajo določila LUN. 

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. 

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 ravojnih faz gozdov in 

zaradi agresivnosti invazivk, bo vpliv srnjadi na mladovje še večji. 

Zaradi prevladujoče razdrobljene 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. Zavedati se je treba dejstva, da gozdovi predstavljajo za večino 

živalskih vrst ključen habitat. 

 

 
  



Lovsko upravljavski načrt X. Slovensko goriškega lovsko upravljavskega območja  (2021 – 2030) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor                                                                                122 
 

9 METODOLOGIJA IZDELAVE NAČRTA 

Dolgoročni načrt za X. Slovensko goriško 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 X. 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) 
 

Varstveni režim za KP Drava je v prilogi 
 

Krajinski park 
Rački ribniki- 
Požeg 

KP Varstveni režim za KP je v prilogi 

Krajinski park 
Kamenščak- 
Hrastovec 

KP 

Krajinski park 
Mariborsko 
jezero 

KP 

KP Jareninski 
dol 

KP 

Naravni in 
gozdni 
rezervat 
Zlatoličje 

NR št. 7 za gozdno naravno dediščino 

Naravni 
rezervat 
Struga 

NR št. 4 za hidrološko naravno dediščino, št. 5 za botanično 
in št. 6 za zoološko naravno dediščino 
Prepovedano je loviti, nabirati, preganjati in uničevati 
živali. 

Miklavž- izviri 
in ribniki- 
hidrološki, 
zoološki in 
botanični 
naravni 
spomenik 

NS št. 4 za hidrološko, št. 6 za zoološko in št.  5za 
botanično naravno dediščino 
Prepovedano je loviti, nabirati, preganjati in uničevati 
živali. 

Drava – stara 
struga 

NS št. 4 za hidrološko naravno dediščino 

Ostanki stare 
struge Pesnice 
pri Pernici 

NS št. 4 za hidrološko in št. 6 za zoološko naravno 
dediščino 
Prepovedano je loviti, nabirati, preganjati in uničevati 
živali. 

Perniško 
jezero 

NS št. 6 za zoološko naravno dediščino, vzdrževalna dela 
na akumulacijskem jezeru naj se izvajajo v skladu z 
naravovarstvenimi usmeritvami. 
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Prepovedano je loviti, nabirati, preganjati in uničevati 
živali. 

Kamnica- 
Huzarski skok 

NS št. 1 za površinsko geomorfološko in št. 4 za hidrološko 
naravno dediščino  

Kamnica- 
Vražje skale 

NS št. 1 za površinsko geomorfološko naravno dediščino 

Mariborski otok NS št. 1 za površinsko geomorfološko in  št. 5 za botanično 
naravno dediščino 

Maribor- skale 
na Kalvariji 

NS št. 1 za površinsko geomorfološko naravno dediščino 

Podova- ribniki 
v Grajevniku- 
zoološki 
naravni 
spomenik 

NS št. 6 za zoološko naravno dediščino 
Prepovedano je loviti, nabirati, preganjati in uničevati 
živali. 

Požeg- vodna 
akumulacija 

NS Varstveni režim je v prilogi  
Prepovedano je loviti, preganjati in uničevati 
prostoživeče ptice 

Rače- Turnovi 
ribniki- 
botanični in 
zoološki 
naravni 
spomenik 

NS št. 6 za zoološko in št. 4 za hidrološko naravno 
dediščino 
Prepovedano je loviti, nabirati, preganjati in uničevati 
živali. 

Brezje- Ptičji 
gozd, gaj- 
ornitološki 
naravni 
spomenik 

NS Možno je nekoliko prilagojeno gospodarjenje z gozdom: 
- v gozdu je potrebno ohranjati posamezna stara in 

suha drevesa 
(duplarice) 

- vsa dela v gozdu je potrebno opraviti izven 
gnezdilne 
sezone, to je v zimskem času. 

Rački ribniki- 
ornitološki 
naravni 
spomenik 

NS št. 6 za zoološko naravno dediščino. 
Prepovedano je loviti, nabirati, preganjati in uničevati 
živali. 
Možno je nekoliko prilagojeno gospodarjenje z gozdom: 
- v gozdu je potrebno ohranjati posamezna stara in 

suha drevesa (za duplarice) 
- vsa dela v gozdu je potrebno opraviti izven 

gnezdilne sezone, to je v zimskem času. 

Stražun- gozd 
naravni 
spomenik 

NS Vsi posegi na celotnem varovanem območju so možni 
le s predhodnim mnenjem in soglasjem Zavoda za 
varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor. V gozdu 
je prepovedano:  
- spreminjati obstoječe kulture, 
- steljarjenje, 
- kurjenje ognja na mestih, ki niso za to določena, 
- promet z vsemi vozili izven javnih prometnih 

površin, razen z vozili, ki opravljajo prevoze v zvezi 
z gospodarjenjem z gozdom. 

Loka pri 
Rošnji- 
rastišče 
rakitovca ob 
Miklavškem 
potoku- 
botanični 

NS št. 5 za botanično naravno dediščino 
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naravni 
spomenik 

Duplek- 
rastišči 
rakitovca 

NS št. 5 za botanično naravno dediščino 

Meljski hrib NR št. 3 za geološko, št. 6 za zoološko in št. 5 za botanično 
naravno dediščino 
Prepovedano je loviti, nabirati, preganjati in uničevati 
živali. 

Dragučova - 
gozd 

NS dovoljeno je takšno gospodarjenje po 
gozdnogospogdarskem načrtu, ki bo ohranilo tipično 
podobo gozda in pestrost vrst v njem. Prepovedani so 
goloseki in krčitve ter vnašanje rastišču tujih drevesnih 
vrst. 

Zgornji Duplek- 
podzemska 
jama 

NS št. 2 za podzemsko geomorfološko in št. 6 za zoološko 
naravno dediščino 

Zgornji Duplek- 
kamnolom 
litotamnijskega 
apnenca 

NS št. 3 za geološko-paleontološko in mineraloško-
petrografsko naravno dediščino 

Dupleški log- 
gozd 

NS dovoljeno je takšno gospodarjenje po gozdno 
gospodarskem načrtu, ki bo ohranilo tipično podobo 
gozda in pestrost vrst v njem. Prepovedani so goloseki 
in krčitve ter vnašanje rastišču tujih drevesnih vrst. V 
gozdu je potrebno ohranjati posamezna stara in suha 
drevesa (za duplarice). 

Vodolska 
smreka 

NS 
št. 8 za drevesno naravno dediščino 

Malečnik - 
topol 

NS 

Rošpoh- 
Zorkov pravi 
kostanj 

NS 

Vurberg- 
območje gradu 

SON št. 9 za oblikovano naravno dediščino 

Maribor- 
mestni park 

SON 

Maribor – 
Stadion Ljudski 
vrt 

SON 

Maribor – 
nasad v 
Vinarski ulici 

SON 

Brestrnica – 
nasad eksot 

SON 

Maribor - 
nasad eksot pri 
Višji 
agronomski 
šoli 

SON 

Park na 
Slomškovem 
trgu 

SON 

Maribor – park 
na Kidričevem 
trgu 

SON 
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Park na 
Leninovem 
(zdaj 
Maistrovem) 
trgu 

SON 

Maribor - 
nasad 
kostanjev ob 
Vrbanski cesti 

SON št. 10 za drevorede 

Maribor – 
Tomšičev 
drevored 

SON 

Hotinja vas - 
ribnik 

NS št. 6 za zoološko naravno dediščino 
Prepovedano je loviti, nabirati, preganjati in uničevati 
živali. 

Krašovčeva 
lipa 

NS št. 8 za drevesno naravno dediščino 

Ekartova lipa NS 

Frangeževa 
lipa 

NS 

Klasinčeva lipa NS 

Knezarjeva 
lipa 

NS 

Sredma - 
Pajtlerjeva tisa 

NS 

Sredma - 
Verdonikova 
tisa 

NS 

Šober – 
Bešenovnikov
a tisa 

NS 

Rošpoh – 
Slanova tisa 

NS 

Rošpoh – 
Hauptmanov 
skorš 

NS 

Rošpoh - 
Zorkova tisa  

NS 

Starše - Dob 
ob cesti  

NS 

Maribor - hrast 
v Belokranjski 
ulici 

NS 

Morandlova 
lipa 

NS 

Ferlovi tisi NS 

Sredma, 
Klužerova tisa 

NS 

Miklavž - lipa  NS 

Hotinja vas - 
vaška lipa pri 
kapelici 

NS 

Hotinja vas  
lipa na polju 

NS 

Zgornji Duplek 
- kraški izvir 

NS 
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Maribor - 
vinska trta 

NS Odlok o razglasitvi 
Stare trte v 
Mariborskem 
pristanu za 
naravno 
znamenitost 
(Medobčinski 

uradni vestnik št. 
5/94) 

Varstveni režim je v prilogi. 

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) 
 
 

Varstveni režim za KP Boč – Donačka gora je v prilogi 

KP Žabljek KP Varstveni režim za KP je v prilogi 

Gozdni 
rezervat 
Cigonca  
 (Opomba: 
Zavarovano 
območje 
Gozdni 
rezervat 
Cigonca ne 
zajema zgolj 
»gozdnega 
rezervata«, 
temveč tudi 
gozdne 
površine, ki so 
opredeljene 
kot NV 1164, 
7542 in 7543 
Cigonca - 
nižinski 
gozdovi na 
dobovih 
rastiščih 1, 2 in 
3). 

NR 

Velja varstveni režim št. 7 za gozdno naravno 
dediščino: v 'gozdnem rezervatu' (odd. 43e brez izjem/ 
po opredelitvi leta 1992). 
Na ostalih površinah znotraj NR se pri gospodarjenju z 
gozdom upoštevajo usmeritve za ohranjanje NV 1164, 
7542 in 7543. 

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. 

Glinokopna 
jezera pri 
Pragerskem; 
ribniki 

NS št. 6 za zoološko in št. 5 za botanično naravno dediščino 
Prepovedano je loviti, nabirati, preganjati in uničevati 
živali. 

Požeg – 
zadrževalnik 
visokih voda 

NS Za Požeg, zadrževalnik visokih voda 
Prepovedano je loviti, preganjati in uničevati 
prostoživeče ptice 

Dob Cigonci NS št. 8 za drevesno  naravno dediščino 

Hajšekova 
bukev v Videžu 

NS 

Bukve v 
Vrholah 

NS 

Pustičekov 
kostanj v 
Brezju pri 
Poljčanah 

NS 
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Drevored divjih 
kostanjev v 
Spodnji 
Polskavi 

SON št. 9 za oblikovano naravno dediščino 

Park v graščini 
pri Selah 
(Frajštajn) 

SON 

Vrt ob dvorcu v 
Zgornji 
Polskavi 

SON 

Kostanjev 
drevored v 
Kolodvorski 
ulici v 
Slovenski 
Bistrici 

SON 

Park pri stari 
šoli v Slovenski 
Bistrici 

SON 

Vanturjeva tisa 
v Križeči vasi 

NS št. 8 za drevesno naravno dediščino 

Vidmarjeva 
tisa v 
Modražah 

NS 

Botrecova lipa 
v Ješovcu št. 4 

NS 

Kosirnikova 
lipa v 
Modražah 

NS 

Kosmosova 
lipa v Videžu 

NS 

Lipa pri stari 
gostilni v 
Lokanji vasi 

NS 

Pliberškova 
lipa v Spodnji 
Novi vasi 

NS 

Lipi v 
Stanovskem 
št. 83 

NS 

Dve lipi v 
Vrhlogi št. 45 

NS 

Dob v Prepužu NS 

Dob v 
Stanovskem 
št. 66 

NS 

Zafošnikov dob 
pri Spodnji 
Novi vasi 

NS 

Pravi kostanj v 
Poljčanah, 
Tovarniška št. 
34 

NS 

Pliberškova 
lipa v Leskovcu 
št. 99 

NS 
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Špecova lipa v 
Leskovcu št. 
57 

NS 

Lipakova lipa v 
Hošnici št. 31 

NS 

Kovačeva tisa 
v Križeči vasi 
št. 11 

NS 

Divji kostanji v 
Gradišču v 
Slovenski 
Bistrici 

NS 

Švaganova 
brina v Križeči 
vasi št. 8 

NS 

Zafošnikova 
lipa v Spodnji 
Novi vasi št. 30 

NS 

Pušnarjeva 
lipa v Brezjah 
pri Poljčanah 
št. 19 

NS 

Lipi in kostanj 
pri kapelici pri 
cerkvi sv. 
Jožefa 

NS 

Lipa v 
Črešnjevcu št. 
91 

NS 

Golečanova 
lipa v Hošnici 
št. 97 

NS 

Janžetova lipa 
v Kalšah št. 11 

NS 

*  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 

vse oblikovane naravne 

vrednote 
ONV 

 Na geološke naravne vrednote naj se ne postavlja 

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

 Biotehničnih ukrepov naj se na geoloških naravnih 

vrednotah ne izvaja. 

vse geološke naravne 

vrednote GEOL 

 Na točkovne geomorfološke naravne vrednote naj se 

ne postavlja lovskih objektov (npr. lovskih prež, krmišč, 

solnic, itd.). 

vse točkovne 

geomorfološke naravne 

vrednote 

GEOMORF 

 Na  naštete ploskovne geomorfološke objekte naj se ne 

postavlja lovskih objektov (npr. lovskih prež, krmišč, 

solnic, itd.). 

 

1600 Mariborski otok 

GEOMORF 

6466 Meljski hrib 

6543 Kalvarija – skalni 

osamelec 

6559 Vražje skale 

6560 Huzarski skok 

 Ohranja naj se vodne in močvirne biotope, kot so 

mlake, luže, izvire ter drugi vodni viri. 

 Vodnih virov (teles) naj se ne onesnažuje. 

 Na naravne vrednote naj se ne postavlja lovskih 

objektov (lovskih prež, krmišč, solnic ipd.). Na razdalji 

vsaj 50 m od vodnih virov, ki imajo status naravne 

vrednote naj se ne postavlja solnic. Morebitne 

obstoječe lovske preže, solnice in krmišča, ki niso 

usklajene s temi usmeritvami, naj se 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 naseljuje živali ter 

vnaša rastlin tujerodnih in rastišču neustreznih vrst. 

vse spodaj navedene 

točkovne in ploskovne 

hidrološke, ekosistemske, 

botanične in zoološke 

naravne vrednote, vezane 

na vodna telesa in vlažne 

biotope 

HIDR, 

EKOS, BOT, 

ZOOL 

851 Kranerova 

slatina 

HIDR, GEOL 852 Lormanjska 

slatina 

854 Verjanska slatina 

69 Hrastovec - 

ribniki 

ZOOL, 

EKOS, BOT 

727 Pristava - jezero 

6138 Pragersko – 

glinokopna 

jezera 

6461 Globoko - 

mrtvica 
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KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE 
IDENT. 

ŠT. 
IME ZVRST 

 zgornje usmeritve veljajo le za območje vodnih površin 

in obrežij. 

Naravne vrednote 247 Rački ribniki, 6476 Požeg – 
vodna akumulacija, 6474 Miklavž -  izviri in ribniki, 1818 
Perniško jezero, 6473 Pesnica stara struga, 6469 
Grajevnik – ribniki, 7545 Turnovi ribniki, 6435 Hotinja vas 
– ribnik, 6464 Struga, 6138 Pragersko – glinokopna 
jezera so hkrati tudi zavarovana območja, na katerih  je 
lov prepovedan, zato naj se lov na njih ne izvaja. 

7110 Novake - mrtvica 

7288 Mura – mrtvi 

rokav 1 

7434 Globoko – 

mokrotni travnik 

7435 Makole – 

mokrotni travnik 

7436 Sladki vrh - 

gramoznica 

7439 Krasna – 

mokrotni travnik 

7440 Župjek – 

mokrotni travnik 

7441 Loke – mokrotni 

travnik 

7352 Bukovec – 

opuščeni 

glinokopi 

7545 Turnovi ribniki 

BOT, ZOOL 

247 Rački ribniki 

6476 Požeg – vodna 

akumulacija 

7267V Medvedce 

728V Komarnik 

HIDR, BOT, 

ZOOL 

6116V Žabljek – ribniki 

in povirje 

6117V Rački ribniki – 

kompleks 

nižinskega 

gozda in ribnikov 

6464 Struga 

6474 Miklavž – izviri in 

ribniki 

4424V Mura – reka 1 

4495 Dravinja ZOOL, HIDR 
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KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE 
IDENT. 

ŠT. 
IME ZVRST 

7413 Ščavnica – gornji 

tok 

7515V Drava – stara 

struga 

7043 Ličenca - potok 

1818V  Perniško jezero 

EKOS, HIDR 

6469 Grajevnik - 

ribniki 

7418 Gaj pri 

Pragrskem – 

glinokopno 

jezero 

7423 Pleterje - 

gramoznica 

7438 Cigonca - 

močvirje 

7480 Cogetinci – 

mokrotni travniki 

6139 Novake – trstičje 

1 

EKOS, BOT 

6261 Novake – trstičje 

2 

6564 Modraže - 

mrtvica 

7024 Radehova 

7295 Cigonca – mlake 

v dobovem 

gozdu z 

močvirsko 

grebeniko 

7315OP Vumpah – jelšev 

log, rastišče 

sibirske perunike 

6274 Novake - 

mlinščica 

HIDR, BOT, 

EKOS 

7052V Drava – rečna 

loka 1 
HIDR 
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KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE 
IDENT. 

ŠT. 
IME ZVRST 

6473 Pesnica – stara 

struga 

ZOOL 

 

6435 Hotinja vas - 

ribnik 

6459V Mariborsko 

jezero 

 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. 

 

6117V Rački ribniki – 

kompleks 

nižinskih gozdov 

in ribnikov 

BOT, ZOO, 

HIDR 

7052V Drava – rečna 

loka 1 

EKOS, ZOO, 

HIDR 

  

 

 Na območju navedenih zooloških naravnih vrednot se 

na območju vodnih habitatov redno pojavlja večje 

število različnih vrst zavarovanih vrst vodnih ptic. Z 

namenom omejitve obsega vznemirjanja zavarovanih 

vrst ptic naj se lov na raco mlakarico na območju 

navedenih naravnih vrednot omeji. Lov na raco 

mlakarico naj omeji na maksimalno 2 dni v tednu. 

4424V Mura – reka 1 HIDR, BOT, 

ZOOL 

7515V Drava – stara 

struga 
HIDR, ZOOL 

7052V Drava – rečna 

loka 1 

EKOS, ZOO, 

HIDR 

 Zoološki naravni vrednoti Komarnik in Medvedce sta 

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.  

7267V Medvedce BOT, ZOOL 

728V Komarnik HIDR, BOT, 

ZOOL 

  

 

 Na naravne vrednote naj se ne naseljuje živali ter 

vnaša rastlin tujerodnih in rastišču neustreznih vrst. 

vse botanične naravne 

vrednote 
BOT 

 S košnjo in drugimi potrebnimi ukrepi se preprečuje 

zaraščanje travniških površin. S pozno košnjo se 

vzdržuje obstoječe stanje. 

 Košnja naj se izvaja po odcvetu večine travniških 

rastlin. Priporočena prva košnja je po 30. maju. 

 Gnojenje travišč naj se ne izvaja. 

vse botanične in 

ekosistemske naravne 

vrednote - travišča 

 

6530 Dupleški log 
ZOOL, BOT, 

EKOS 7434 Globoko – 

mokrotni travnik 
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KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE 
IDENT. 

ŠT. 
IME ZVRST 

 Ohranja ter vzdržuje naj se gozdni rob ter obstoječa 

dolžina linijskih vegetacijskih struktur v kmetijski krajini. 

 Sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, 

trstišč, 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. 

7435 Makole – 

mokrotni travnik 

7439 Krasna – 

mokrotni travnik 

7440 Župjek – 

mokrotnoi travnik 

7441 Loke – mokrotni 

travnik 

 Na naravne vrednote na razdalji vsaj 50 m od vodnih 

virov naj se ne postavlja mrhovišč, krmišč (dovoljeno je 

zimsko krmljenje male divjadi) in solnic. Morebitna 

obstoječa mrhovišča, solnice in krmišča, ki niso 

usklajene s temi usmeritvami, naj se postopoma 

odstrani oz. prestavi na ustrezno oddaljenost od 

vodotoka. 

 Na naravne vrednote naj se ne naseljuje živali ter 

vnaša rastlin tujerodnih in rastišču neustreznih vrst. 

 Za območje naravne vrednote 6459V Mariborsko 

jezero velja še naslednja usmeritev: Zaradi omejitve 

obsega vznemirjanja zavarovanih vrst naj se lov na 

raco mlakarico na območju naravne vrednote omeji na 

največ 2 dni v tednu. 

 

vse zoološke naravne 

vrednote 

ZOOL 

 V jame naj se ne vnaša organskih snovi.  

 V neposredni okolici jamskih vhodov naj se ne postavlja 

krmišč, mrhovišč, solnic, lovskih prež in drugih lovskih 

objektov, obstoječe pa naj se postopno odstrani. 

 Biotehničnih ukrepov naj se na naravnih vrednotah ne 

izvaja. 

vse podzemeljske 

geomorfološke naravne 

vrednote GEOMORFP 

 
V skladu s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot so: 
- z oznako V označene naravne vrednote, katerih površina je večja od 1 km2 ali so linijsko 

daljše od 1 km (2. člen),  

- z oznako OP označene naravne vrednote, pri katerih so Gauss-Kruegerjeve koordinate 
zaokrožene na 5 km (4. člen). 
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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. 
 
Preglednica 3: Pregled ekološko pomembnih območij in pripadajočih varstvenih usmeritev. 

KODA IME VARSTVENE USMERITVE 

47700 Kočno ob Ložnici 

Smiselno se upoštevajo usmeritve, ki so podane za 
posebna varstvena območja (območja Natura 2000). 

45200 Ličenca 

47900 Dobrava 

44200 Ščavniška dolina 

44100 Dravinjska dolina 

44300 Zgornja Drava 

45300 Medvedce 

47400 Pragersko 

45400 Rački ribniki - Požeg 

41200 Pohorje 

45100 Devina 

96300 Slatinski potok 

94900 Osrednje slovenske gorice 

41500 Drava - spodnja 

42100 Mura - Radmožanci 

42600 Slovenske gorice - osrednji del  V pretežno kmetijski krajini se ohranja in 
vzdržuje mejice, grmišča, posamezna drevesa, 
itd. 

 Ohranja oz. pospešuje se redke in plodonosne 
vrste, na prehodu gozda v travnik se oblikuje 
široke, vrstno pestre in razgibane gozdne 
robove. 

46100 Razvanje 

45600 Pesniška dolina 

43600 Hrastovec 

42500 Dravsko polje 
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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 

SI3000215 Mura 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 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 (solnic, krmišč, mrhovišč) naj 

se ne umešča na območje manjšinskih gozdnih 

habitatnih tipov (javorovja), stare objekte naj se 

odstrani. 

 

(9110) Bukovi gozdovi 

(Luzulo-Fagetum) 
SI3000270 Pohorje 

(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 

SI5000027 Črete 

(91L0) Ilirski hrastovo-

belogabrovi gozdovi 

(Erythronio‐Carpinion) 

SI3000220 Drava 

SI3000148 Dobrava  

SI3000215 Mura 

(9180) Javorovi gozdovi 

(Tilio – Acerion) v grapah in 

na pobočnih gruščih  

SI3000220 Pohorje 

 

 Ohranja naj se vsa mokrišča in vodne površine v 

gozdu (mlake, luže in kaluže).  

 Solnice naj se postavlja na način, ki onemogoča 

vnos soli v mokrišča in druge vodne površine. 

Solnice so lahko postavljene v razdalji 50 metrov 

ali več od roba mokrišča in drugih vodnih 

površin. Obstoječe solnice, ki ne ustrezajo tej 

razdalji, naj se postopoma odstranijo. 

 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.  

hribski urh (Bombina 

variegata) 

 

SI3000220 Drava 

SI3000214 Ličenca 

pri Poljčanah 

SI3000215 Mura  

SI3000220 Pohorje 

veliki pupek (Triturus 

carnifex) 

 

SI3000220 Drava 

SI3000215 Mura  

SI3000220 Pohorje 
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 Vzdrževanje vodnih virov naj se izvaja izven 

obdobja razmnoževanja dvoživk oz. drugih 

živali. Najprimernejši čas za izvajanje posegov 

je pozno jeseni oz. pozimi.  

 Preprečuje naj se zaraščanje negozdnih površin, 

predvsem mokrotnih travnikov. 

 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 

navadni netopir (Myotis 

myotis) 
SI3000215 Mura  

vejicati netopir (Myotis 

emarginatus) 

SI3000220 Drava 

SI3000220 Pohorje 

širokouhi netopir 

(Barbastella barbastellus) 
SI5000027 Črete 

 Na razdalji vsaj 50 m od vodotokov naj se ne 

postavlja krmišč in solnic. Morebitne obstoječe 

solnice in krmišča naj se postopoma odstrani oz. 

prestavi na ustrezno razdaljo od vodotoka. 

 Biotehničnih ukrepov naj se na razdalji vsaj 50 

m od vodotokov ne izvaja. 

 Vodotokov naj se ne onesnažuje. 

 Ohranja naj se pas obrežne vegetacije. V času 

gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, 

je prepovedano sekati zarast ob vodnih 

bregovih. 

 

močvirski krešič (Carabus 

variolosus) 

SI3000220 Drava 

SI3000215 Mura  

SI3000214 Ličenca 

pri Poljčanah 

navadni koščak 

(Austropotamobius 

torrentium*) 

SI3000215 Mura 

SI300377 Devina 

SI300306 Dravinja s 

pritoki 

veliki studenčar  

SI3000214 Ličenca 

pri Poljčanah 

SI3000215 Mura  

SI3000220 Pohorje 

 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. 

(6210(*)) Polnaravna suha 

travišča in grmiščne faze na 

karbonatnih tleh (Festuco-

Brometalia)  

(* pomembna rastišča 

kukavičevk) 

SI3000220 Drava 
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 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. 

 Vodni habitati na območju POV Mura in 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 in POV Mura 

omeji na največ 2 dni v tednu. 

 

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) 

 Znotraj gozdov na območju POV Mura, 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 

SI5000010 Mura 

črni škarnik (Milvus migrans) 
SI5000011 Drava 

SI5000027 Črete 

sršenar (Pernis apivorus) 
SI5000011 Drava 

SI5000010 Mura črna štorklja (Ciconia nigra) 

 Vodni habitati na območju POV Mura in 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  

čopasta črnica (Aythia 

fuligula) SI5000011 Drava 

SI5000027 Črete rečni galeb (Larus 

ridibundus) 
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vznemirjanja zavarovanih vrst naj se lov na raco 

mlakarico na območju POV Drava in POV Mura 

omeji na največ 2 dni v tednu. 

 Zadrževalnika Medvedce in Požeg ter kompleks 

Račkih ribnikov predstavljajo najpomembnejše 

habitate kvalifikacijskim vrstam ptic območja 

POV Črete ter so med najpomembnejšimi 

habitati vodnih vrst ptic v Republiki Sloveniji. V 

celotnem obdobju lovne sezone na raco 

mlakarico se na območju zadržuje večje število  

različnih kvalifikacijskih vrst vodnih ptic na 

preletu ali/in prezimovanju. Zaradi velike 

možnosti zamenjave vrst ter preprečitve 

vznemirjanja zavarovanih vrst naj se na 

navedenih vodnih telesih lov na raco mlakarico 

ne izvaja. Lov na raco mlakarico naj se ne izvaja 

tudi v območju vsaj 200 m oddaljenosti od 

zunanjih robov vodnih teles. 

sivka (Aythia ferina) 

velika bela čaplja (Egretta 

alba) 

 

 Zadrževalnika Medvedce in Požeg ter kompleks 

Račkih ribnikov predstavljajo najpomembnejše 

habitate kvalifikacijskim vrstam ptic območja 

POV Črete ter so med najpomembnejšimi 

habitati vodnih vrst ptic v Republiki Sloveniji. V 

celotnem obdobju lovne sezone na raco 

mlakarico se na območju zadržuje večje število  

različnih kvalifikacijskih vrst vodnih ptic na 

preletu ali/in prezimovanju. Zaradi velike 

možnosti zamenjave vrst ter preprečitve 

vznemirjanja zavarovanih vrst naj se na 

navedenih vodnih telesih lov na raco mlakarico 

ne izvaja. Lov na raco mlakarico naj se ne izvaja 

tudi v območju vsaj 200 m oddaljenosti od 

zunanjih robov vodnih teles. 

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 463 465 410 413 366 427 390 346 360 360 4000 30,4 15,3

lanščaki 332 359 364 363 461 381 424 443 376 365 3868 29,4 14,8

srnjaki 2+ 543 558 536 546 536 517 552 533 496 467 5284 40,2 20,2

skupaj SRNJAKI 1.338 1.382 1.310 1.322 1.363 1.325 1.366 1.322 1.232 1.192 13152 100,0 50,3

mladiči Ž 528 564 445 493 472 492 522 467 441 436 4860 37,4 18,6

mladice 258 266 290 249 278 272 284 295 278 259 2729 21,0 10,4

srne 2+ 521 562 576 542 547 536 590 545 496 475 5390 41,5 20,6

skupaj SRNE 1.307 1.392 1.311 1.284 1.297 1.300 1.396 1.307 1.215 1.170 12979 100,0 49,7

realiziran odvzem 2.645 2.774 2.621 2.606 2.660 2.625 2.762 2.629 2.447 2.362 26131 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

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

načrt odvzema 2.705 2.705 2.705 2.660 2.700 2.680 2.690 2.790 2.654 2.530 26819

odstrel in izgube / načrt 97,8 102,6 96,9 98,0 98,5 97,9 102,7 94,2 92,2 93,4 97,4

delež SRNJAKOV 50,6 49,8 50,0 50,7 51,2 50,5 49,5 50,3 50,3 50,5 50,3

delež  srnjakov 2+ 20,5 20,1 20,5 21,0 20,2 19,7 20,0 20,3 20,3 19,8 20,2

delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol 59,8 59,6 57,6 58,3 59,3 59,9 58,7 59,0 59,5 60,1 59,2

Izgube 

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

nenaravne izgube 597 696 652 567 461 445 486 485 435 383 5207 80,4

naravne izgube 149 138 155 129 98 81 119 189 105 107 1270 19,6

skupaj izgube 746 834 807 696 559 526 605 674 540 490 6477 100,0

delež izgub v odvzemu 28,2 30,1 30,8 26,7 21,0 20,0 21,9 25,6 22,1 20,7 24,8

odstrel 1.899 1.940 1.814 1.910 2.101 2.099 2.157 1.955 1.907 1.872 19654

Vzroki izgub

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

neznan 69 46 94 63 55 44 68 123 64 76 702 10,8

bolezen 26 20 20 13 17 14 32 14 16 8 180 2,8

krivolov 5 9 5 2 1 1 4 5 1 33 0,5

cesta 468 497 467 426 361 341 393 362 336 292 3943 60,9

železnica 13 23 20 24 16 12 14 13 9 5 149 2,3

plenilci 1 1 1 2 2 7 0,1

psi 78 114 125 86 57 67 59 74 51 54 765 11,8

kosilnica 33 53 35 29 26 24 16 31 38 32 317 4,9

garje 0 0,0

poškodba 53 71 41 53 26 23 19 51 23 21 381 5,9

Telesne mase (biološka telesna masa)

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

mladiči M 10,3 9,9 10,3 10,2 10,3 10,4 9,8 9,9 10,3 10,3

indeks 100,0 95,7 99,3 98,6 99,6 100,2 95,2 96,2 100,1 99,6

lanščaki 12,9 13,1 12,1 13,2 13,4 13,3 13,2 12,6 13,1 13,4

indeks 100,0 101,9 94,2 102,1 103,6 103,2 102,1 97,5 101,8 104,0

srnjaki 2+ 18,7 18,8 18,3 19,0 18,8 19,0 19,1 18,5 19,2 19,2

indeks 100,0 100,6 98,0 101,7 100,3 101,5 102,2 98,6 102,5 102,6

mladiči Ž 10,1 9,8 10,4 10,0 10,2 9,9 9,8 9,8 10,0 10,2

indeks 100,0 97,8 103,3 99,3 101,3 98,8 97,2 97,9 99,8 101,4

mladice 14,1 13,6 13,6 13,5 13,8 13,9 13,4 13,0 13,9 13,5

indeks 100,0 96,7 96,3 96,0 98,0 98,3 95,0 92,5 98,7 95,5

srne 2+ 15,9 16,1 16,1 16,2 16,4 16,3 16,0 15,8 16,1 16,4

indeks 100,0 101,1 101,3 102,1 103,0 102,2 100,9 99,4 101,1 103,2

Masa trofej srnjakov 2+ (g)

Povprečna masa trofej / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

srnjaki 2+ 268 286 265 272 274 274 293 273 285 285

indeks 100,0 106,5 98,7 101,4 102,1 102,2 109,1 101,8 106,3 106,5
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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 12,5 8,3

lanščaki 1 1 1 1 1 5 31,3 20,8

jeleni 2-4 1 1 1 2 2 7 43,8 29,2

jeleni 5-9 1 1 6,3 4,2

jeleni 10 + 1 1 6,3 4,2

skupaj JELENI 2 1 0 2 2 2 3 4 0 0 16 100,0 66,7

teleta Ž 2 2 25,0 8,3

junice 1 1 1 3 37,5 12,5

košute 2+ 1 1 1 3 37,5 12,5

skupaj KOŠUTE 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 8 100,0 33,3

realiziran odvzem 3 2 1 4 2 3 4 4 0 1 24 100,0

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 66,7 50,0 0,0 50,0 100,0 66,7 75,0 100,0 #DEL/0! 0,0 66,7

delež trofejnih jelenov 2+ in več 66,7 0,0 0,0 25,0 50,0 33,3 50,0 50,0 #DEL/0! 0,0 37,5

delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol 0,0 50,0 100,0 75,0 50,0 66,7 50,0 50,0 #DEL/0! 0,0 50,0

Izgube

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

nenaravne izgube 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 6 75,0

naravne izgube 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25,0

skupaj izgube 2 1 0 0 1 0 2 2 0 0 8 100,0

delež izgub v odvzemu 66,7 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 50,0 #DEL/0! 0,0 33,3

odstrel 1 1 1 4 1 3 2 2 0 1 16

Vzroki izgub

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

neznan 1 1 12,5

bolezen 1 1 12,5

krivolov 0 0,0

cesta 1 1 2 2 6 75,0

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0

DAMJAK

Odstrel in izgube

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

teleta M 1 1 1 2 1 6 15,0 6,5

lanščaki 1 1 4 4 1 1 1 7 20 50,0 21,5

jeleni 2-4 1 2 2 1 2 2 10 25,0 10,8

jeleni 5-9 1 1 1 3 7,5 3,2

jeleni 10 + 1 1 2,5 1,1

skupaj JELENI 4 2 2 0 7 5 1 3 5 11 40 100,0 43,0

teleta Ž 2 5 1 1 1 10 18,9 10,8

junice 1 1 2 2 1 1 4 12 22,6 12,9

košute 2+ 2 7 2 3 2 3 2 5 5 31 58,5 33,3

skupaj KOŠUTE 4 13 3 0 6 5 4 2 6 10 53 100,0 57,0

realiziran odvzem 8 15 5 0 13 10 5 5 11 21 93 100,0

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 50,0 13,3 40,0 #DEL/0! 53,8 50,0 20,0 60,0 45,5 52,4 43,0

delež trofejnih jelenov 2+ in več 25,0 6,7 40,0 #DEL/0! 15,4 0,0 0,0 40,0 18,2 14,3 15,1

delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol 50,0 46,7 20,0 #DEL/0! 61,5 80,0 40,0 20,0 36,4 61,9 51,6

Izgube

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

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

skupaj izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

delež izgub v odvzemu 0,0 0,0 0,0 #DEL/0! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

odstrel 8 15 5 0 13 10 5 5 11 21 93
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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 1 1 33,3 16,7

enoletni 0 0,0 0,0

ovni 2+ 1 1 2 66,7 33,3

skupaj OVNI 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 100,0 50,0

jagnjeta Ž 1 1 33,3 16,7

enoletne 0 0,0 0,0

ovce 2+ 2 2 66,7 33,3

skupaj OVCE 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 100,0 50,0

realiziran odvzem 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 6 100,0

GAMS 

Odstrel in izgube

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

kozliči 0 0,0 0,0

kozli 1+ 0 0,0 0,0

kozli 2+ 0 0,0 0,0

I. starostni razred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

kozli 3-7 0 0,0 0,0

kozli 8+ 1 1 100,0 50,0

skupaj KOZLI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 50,0

kozice 0 0,0 0,0

koze 1+ 0 0,0 0,0

koze 2+ 0 0,0 0,0

I. starostni razred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

koze 3-10 1 1 100,0 50,0

koze 11+ 0 0,0 0,0

skupaj KOZE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100,0 50,0

realiziran odvzem 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 100,0

DIVJI PRAŠIČ 

Odstrel in izgube

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

ozimci 1 2 5 7 7 6 26 8 24 43 129 46,1 25,5

lanščaki 7 8 10 15 6 6 14 9 12 29 116 41,4 23,0

merjasci 2+ 3 5 3 5 2 1 6 2 5 3 35 12,5 6,9

skupaj PRAŠIČI 11 15 18 27 15 13 46 19 41 75 280 100,0 55,4

ozimke 3 3 6 5 8 18 10 21 30 104 46,2 20,6

lanščakinje 1 4 6 5 1 5 16 6 19 19 82 36,4 16,2

svinje 2+ 1 4 3 1 2 3 8 5 8 4 39 17,3 7,7

skupaj SVINJE 5 8 12 12 8 16 42 21 48 53 225 100,0 44,6

realiziran odvzem 16 23 30 39 23 29 88 40 89 128 505 100,0

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 PRAŠIČEV 68,8 65,2 60,0 69,2 65,2 44,8 52,3 47,5 46,1 58,6 55,4

delež mladičev ne glede na spol 25,0 8,7 26,7 33,3 52,2 48,3 50,0 45,0 50,6 57,0 46,1

delež lanščakov ne glede na spol 50,0 52,2 53,3 51,3 30,4 37,9 34,1 37,5 34,8 37,5 39,2

delež večletnih - 2+ ne glede na spol 25,0 39,1 20,0 15,4 17,4 13,8 15,9 17,5 14,6 5,5 14,7

Izgube in odvzem

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

nenaravne izgube 3 3 1 4 0 3 7 0 11 2 34 85,0

naravne izgube 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6 15,0

skupaj izgube 5 3 1 4 0 4 8 1 12 2 40 100,0

delež izgub v odvzemu 31,3 13,0 3,3 10,3 0,0 13,8 9,1 2,5 13,5 1,6 7,9

odstrel 11 20 29 35 23 25 80 39 77 126 465

Vzroki izgub

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

neznan 1 1 1 3 7,5

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 3 3 4 3 6 7 2 28 70,0

železnica 1 1 4 6 15,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 1 1 1 3 7,5
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ŠAKAL

Odstrel in izgube

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

samci 1 1 4 6

samice 1 1 2

skupaj odstrel in izgube 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 8

načrt odvzema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

odstrel in izgube / načrt #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 50,0 80,0

LISICA

Odstrel in izgube

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

samci 327 383 408 395 456 526 600 483 572 560 4710

samice 294 413 372 407 442 541 566 450 589 580 4654

skupaj odstrel in izgube 621 796 780 802 898 1067 1166 933 1161 1140 9364

načrt odvzema 811 800 800 800 815 867 1000 1060 995 1025 8973

odstrel in izgube / načrt 76,6 99,5 97,5 100,3 110,2 123,1 116,6 88,0 116,7 111,2 104,4

0,9441 1,2101 1,1858 1,2192 1,3652 1,6221 1,7726 1,4184 1,765 1,733 14,235

Izgube

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

nenaravne izgube 30 37 27 34 23 39 52 44 62 50 398 63,8

naravne izgube 17 11 25 15 17 24 32 20 30 35 226 36,2

skupaj izgube 47 48 52 49 40 63 84 64 92 85 624 100,0

delež izgub v odvzemu 7,6 6,0 6,7 6,1 4,5 5,9 7,2 6,9 7,9 7,5 6,7

realiziran odvzem 574 748 728 753 858 1004 1082 869 1069 1055 8740

Vzroki izgub

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

neznan 3 4 6 7 2 5 6 7 3 13 56 9,0

bolezen 2 2 3 1 8 1,3

krivolov 0 0,0

cesta 30 37 27 33 23 38 51 44 60 49 392 62,8

železnica 1 1 1 1 4 0,6

plenilci 0 0,0

psi 1 1 2 0,3

kosilnica 0 0,0

garje 12 4 15 7 14 15 24 11 26 22 150 24,0

poškodba 1 1 1 4 2 2 1 12 1,9

JAZBEC

Odstrel in izgube

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

samci 17 27 22 26 29 25 22 23 23 35 249

samice 16 13 15 12 14 17 16 10 16 16 145

realiziran odvzem 33 40 37 38 43 42 38 33 39 51 394

načrt odvzema 48 33 49 38 42 48 48 48 48 48 450

odstrel in izgube / načrt 68,8 121,2 75,5 100,0 102,4 87,5 79,2 68,8 81,3 106,3 87,6

Izgube

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

nenaravne izgube 9 12 9 20 19 18 22 16 14 23 162 91,5

naravne izgube 0 2 1 1 3 1 1 0 3 3 15 8,5

skupaj izgube 9 14 10 21 22 19 23 16 17 26 177 100,0

delež izgub v odvzemu 27,3 35,0 27,0 55,3 51,2 45,2 60,5 48,5 43,6 51,0 44,9

odstrel 24 26 27 17 21 23 15 17 22 25 217

Vzroki izgub

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

neznan 2 1 1 2 1 2 3 12 6,8

bolezen 1 1 2 1,1

krivolov 0 0,0

cesta 9 12 9 20 19 17 22 16 14 23 161 91,0

železnica 1 1 0,6

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 1 1 0,6
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KUNA ZLATICA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 13 10 20 17 16 14 19 4 10 11 134

načrt odvzema 13 18 18 20 19 19 19 26 22 20 194

odstrel in izgube / načrt 100,0 55,6 111,1 85,0 84,2 73,7 100,0 15,4 45,5 55,0 69,1

Izgube

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

nenaravne izgube 4 3 1 3 3 1 3 0 2 2 22 91,7

naravne izgube 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8,3

skupaj izgube 4 4 1 3 3 1 3 0 2 3 24 100,0

delež izgub v odvzemu 30,8 40,0 5,0 17,6 18,8 7,1 15,8 0,0 20,0 27,3 17,9

odstrel 9 6 19 14 13 13 16 4 8 8 110

Vzroki izgub

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

neznan 1 1 4,2

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 3 2 1 3 3 1 3 2 2 20 83,3

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 1 1 2 8,3

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 1 1 4,2

KUNA BELICA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 128 130 122 96 99 99 103 90 97 108 1072

načrt odvzema 195 190 167 125 125 125 125 126 122 121 1421

odstrel in izgube / načrt 65,6 68,4 73,1 76,8 79,2 79,2 82,4 71,4 79,5 89,3 75,4

Izgube

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

nenaravne izgube 17 22 9 13 5 13 22 16 16 24 157 94,0

naravne izgube 1 3 0 1 0 1 0 2 1 1 10 6,0

skupaj izgube 18 25 9 14 5 14 22 18 17 25 167 100,0

delež izgub v odvzemu 14,1 19,2 7,4 14,6 5,1 14,1 21,4 20,0 17,5 23,1 15,6

odstrel 110 105 113 82 94 85 81 72 80 83 905

Vzroki izgub

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

neznan 1 1 2 4 2,4

bolezen 1 1 0,6

krivolov 0 0,0

cesta 17 21 9 13 5 13 22 15 16 24 155 92,8

železnica 1 1 0,6

plenilci 0 0,0

psi 1 1 0,6

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 2 1 1 1 5 3,0
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PIŽMOVKA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 15 13 16 2 6 3 7 1 2 0 65

načrt odvzema 31 28 21 15 15 16 16 13 14 10 179

odstrel in izgube / načrt 48,4 46,4 76,2 13,3 40,0 18,8 43,8 7,7 14,3 0,0 36,3

Izgube

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

nenaravne izgube 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

skupaj izgube 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0

delež izgub v odvzemu 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DEL/0! 1,5

odstrel 14 13 16 2 6 3 7 1 2 0 64

POLJSKI ZAJEC

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 284 285 240 179 143 154 135 108 107 47 1682

načrt odvzema 330 330 340 340 267 200 200 200 195 184 2586

odstrel in izgube / načrt 86,1 86,4 70,6 52,6 53,6 77,0 67,5 54,0 54,9 25,5 65,0

Izgube

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

nenaravne izgube 47 44 29 32 17 33 19 14 23 27 285 88,5

naravne izgube 6 15 5 4 2 1 0 1 0 3 37 11,5

skupaj izgube 53 59 34 36 19 34 19 15 23 30 322 100,0

delež izgub v odvzemu 18,7 20,7 14,2 20,1 13,3 22,1 14,1 13,9 21,5 63,8 19,1

odstrel 231 226 206 143 124 120 116 93 84 17 1360

Vzroki izgub

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

neznan 3 12 2 2 2 2 23 7,1

bolezen 1 1 0,3

krivolov 0 0,0

cesta 47 44 28 32 17 33 19 14 23 27 284 88,2

železnica 0 0,0

plenilci 1 3 2 1 1 1 9 2,8

psi 1 1 0,3

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 1 3 4 1,2



Lovsko upravljavski načrt X. Slovensko goriškega lovsko upravljavskega območja  (2021 – 2030) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor                                                                                154 
 

 
 

 
 

FAZAN

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 844 711 671 561 509 411 430 444 474 200 5255

načrt odvzema 929 951 953 954 811 757 695 656 627 686 8019

odstrel in izgube / načrt 90,9 74,8 70,4 58,8 62,8 54,3 61,9 67,7 75,6 29,2 65,5

Izgube

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

nenaravne izgube 6 5 5 2 4 4 0 3 3 5 37 82,2

naravne izgube 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 8 17,8

skupaj izgube 8 7 7 2 4 5 1 3 3 5 45 100,0

delež izgub v odvzemu 0,9 1,0 1,0 0,4 0,8 1,2 0,2 0,7 0,6 2,5 0,9

odstrel 836 704 664 559 505 406 429 441 471 195 5210

Vzroki izgub

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

neznan 2 2 4,4

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 6 5 5 2 4 4 3 3 5 37 82,2

železnica 0 0,0

plenilci 2 1 1 1 5 11,1

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 1 1 2,2

POLJSKA JEREBICA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 68 43 36 8 1 156

načrt odvzema 117 117 112 62 30 10 10 10 10 10 488

odstrel in izgube / načrt 58,1 36,8 32,1 12,9 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 32,0

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 2 100,0

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

skupaj izgube 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 100,0

delež izgub v odvzemu 0,0 2,3 0,0 12,5 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 0,0 #DEL/0! #DEL/0! 1,3

odstrel 68 42 36 7 0 0 0 1 0 0 154

Vzroki izgub

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

neznan 0 0,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 1 1 2 100,0

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0
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RACA MLAKARICA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 397 327 346 247 292 294 262 279 307 205 2956

načrt odvzema 388 400 400 400 400 400 400 389 350 360 3887

odstrel in izgube / načrt 102,3 81,8 86,5 61,8 73,0 73,5 65,5 71,7 87,7 56,9 76,0

Izgube

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

nenaravne izgube 3 2 0 1 2 4 3 1 2 4 22 88,0

naravne izgube 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 12,0

skupaj izgube 5 2 0 1 2 4 3 1 3 4 25 100,0

delež izgub v odvzemu 1,3 0,6 0,0 0,4 0,7 1,4 1,1 0,4 1,0 2,0 0,8

odstrel 392 325 346 246 290 290 259 278 304 201 2931

Vzroki izgub

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

neznan 1 1 2 8,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 3 2 1 2 4 3 1 2 4 22 88,0

železnica 0 0,0

plenilci 1 1 4,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0

SRAKA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 9 21 11 9 12 12 21 13 20 12 140

načrt odvzema 16 16 44 29 29 24 24 34 35 35 286

odstrel in izgube / načrt 56,3 131,3 25,0 31,0 41,4 50,0 87,5 38,2 57,1 34,3 49,0

Izgube

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

nenaravne izgube 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

skupaj izgube 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0

delež izgub v odvzemu 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

odstrel 9 20 11 9 12 12 21 13 20 12 139

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 1 100,0

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0
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ŠOJA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 17 26 24 22 21 30 44 39 64 23 310

načrt odvzema 55 29 68 40 40 32 32 48 54 60 458

odstrel in izgube / načrt 30,9 89,7 35,3 55,0 52,5 93,8 137,5 81,3 118,5 38,3 67,7

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 0 0 0 0 0 1 0 1 100,0

skupaj izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 100,0

delež izgub v odvzemu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,3

odstrel 17 26 24 22 21 30 44 39 63 23 309

SIVA VRANA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 1192 1307 1195 1279 1098 1547 1579 1378 1534 1529 13638

načrt odvzema 965 1200 1200 1230 1340 1285 1460 1500 1440 1490 13110

odstrel in izgube / načrt 123,5 108,9 99,6 104,0 81,9 120,4 108,2 91,9 106,5 102,6 104,0

Izgube

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

nenaravne izgube 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 8 100,0

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

skupaj izgube 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 8 100,0

delež izgub v odvzemu 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

odstrel 1189 1304 1195 1279 1098 1547 1579 1378 1534 1527 13630

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 3 3 2 8 100,0

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0


