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1. POVZETEK 

Lovsko upravljavski načrt za XIII. Zasavsko lovsko upravljavsko območje za obdobje 2021 
– 2030 (nadalje načrt) skupaj z gozdnogospodarskima načrtoma za Ljubljansko in Brežiško 
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 in usmeritve bodo prek 
dvoletnih načrtov za Zasavsko lovsko upravljavsko območje (nadalje LUO) uresničevali 
trajnostno upravljanje populacij divjadi.  
 
LUO se razteza od vzhodnega dela ljubljanske kotline na zahodu območja, na severu do 
Moravč in Čemšeniške planine, na jugu do Višnje gore, Ivančne Gorice in Gabrovke ter na 
vzhodu do Radeč. Glavna gravitacijska črta območja je reka Sava, ki območje loči na dva 
dela. Reka Sava, gorska veriga Posavskega hribovja v smeri vzhod–zahod ter dva kraka 
slovenskega avtocestnega omrežja na zunanjih mejah LUO ključno zaznamujeta in s tem 
tudi pogojujeta migracije oziroma povezovanje divjadi. LUO meri skupaj 98.799 ha, kar 
pomeni 4,9 % površine celotne Slovenije. V LUO se nahaja 24 lovišč, s katerimi prek 
podeljenih koncesij do leta 2029 upravljajo lovske družine. 
 
Zasavski LUO sega v dve fitogeografski območji in sicer predalpsko s severnim delom in 
preddinarsko z južnim delom. Za LUO je značilno zmerno celinsko podnebje osrednje 
Slovenije. Vsi vodotoki v območju sodijo v vodozbirno območje reke Save. Največji pritok 
je Medija, ki se s severa v Savo izliva v Zagorju. Drugi večji pritoki so še Sopota, Boben, 
Trboveljščica, Reka, Gostinca, Slapnica, Pasjek, Loški potok in Šumnik. Večjih stoječih 
voda v območju ni. Gozdnata krajina obsega pretežni del LUO, več kot 91 %. Za ta tip 
krajine je značilno prepletanje gozda z negozdnimi površinami, s posameznimi manjšimi 
obljudenimi naselji, zaselki in kmetijami. Kmetijske površine so obdelane le okrog naselij. 
Večina bolj oddaljenih površin se zarašča. Povprečna gozdnatost celotnega območja je 63 
%. Kmetijska in primestna krajina obsega ravnico ob reki Savi od Ljubljane proti Litiji in 
naprej do naselja Sava, v zagorski, trboveljski in hrastniški dolini ter od Radeč ob Savi 
dolvodno. Ta tip krajine obsega okrog 9 % celotnega LUO. Je trajno poseljen. Kmetijske 
površine se v veliki večini še obdeluje. Za to kmetijsko krajino so značilna manjša naselja 
obdana s kmetijskim površinami.  
 
Zasavsko LUO je s stališča velikih zveri in delno jelenjadi ter divjega prašiča pomemben 
vmesni prostor, med južno in severno Slovenijo, ter je tako na ravni države pomemben z 
vidika povezljivosti habitatov med Dinaridi in Alpami. V LUO je opredeljenih 33 območij 
Natura 2000, ki se razprostirajo na 11 % površine LUO, oziroma na približno 12 % gozdov. 
 
Za divjad v LUO, primarno veliko divjad, je sicer značilna ugodna razporeditev kmetijske in 
gozdne rabe, nenazadnje pa tudi sama pestrost kmetijske rabe. Rabi se mozaično 
prepletata in s tem ustvarjata veliko gozdnega robu, ki je za večino divjadi zelo ugoden del 
njihovega habitata. V preteklem desetletnem obdobju se rabe prostora niso značilno 
spremenile. Na kvaliteto življenjskega okolja divjadi vplivajo tudi človekove aktivnosti v 
prostoru. Obseg motenj, ki ga povzročajo različne rekreacijske dejavnosti človeka, pa se je 
v primerjavi s prejšnjim desetletnim obdobjem močneje povečal. V LUO je lokalno posebej 
moteča nedovoljena vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju (cross motorji, 
štirikolesniki), v porastu je tudi vožnja z gorskimi kolesi izven urejenih prometnic in poti. 
Vnašanje nemira pomembno vpliva na spreminjanje življenjskih navad živali. Negativni vpliv 
same divjadi na življenjsko okolje je najbolj izražen na kmetijskih površinah (manj oz. 
neznatno na gozdnih) s strani divjih prašičev, sivih vran in lokalno jelenjadi. Višina 
evidentirane in sanirane/izplačane škode od divjadi v kmetijstvu je primarno vezana na 
ciklično spreminjanje številčnosti divjih prašičev.  
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V območju se pojavljajo naslednje vrste divjadi: srnjad, jelenjad, damjak, muflon, gams, divji 
prašič, šakal, lisica, jazbec, kuna zlatica, kuna belica, pižmovka, poljski zajec, nutrija, fazan, 
raca mlakarica, navadni polh, sraka, šoja in siva vrana. Vse navedene vrste divjadi, z izjemo 
jelenjadi, damjaka, muflona, gamsa, fazana, pižmovke in nutrije so prisotne na celotnem 
LUO. Večina vrst divjadi je domorodnih, z izjemo damjaka, muflona, nutrije in pižmovke. 
Zaradi razlik v življenjskem okolju, gostoti populacij divjadi in uspešnejšega načrtovanja je 
LUO pri nekaterih vrstah (jelenjad, damjak, muflon, gams) razdeljeno na nižje, zaokrožene 
načrtovalske enote. Srnjad je vrsta v LUO, ki je najbolj razširjena in številčna. Njen 
dosedanji stabilen razvoj in trajnostna raba zaznamujeta upravljanje v vseh loviščih, to 
želimo na takem nivoju ohranjati tudi v naslednjem načrtovalskem obdobju. Podobno velja 
za lokalno in številčno nižjo pojavnost gamsa. Divji prašič in jelenjad sta vrsti z največjim 
vplivom na življenjsko okolje. Njuna številčnost in gostota v LUO nista enakomerni, pač pa 
zgoščeni v tki. osrednjih življenjskih območjih, ki zavzemajo zgolj nekaj lovišč. V ostalih se 
vrsti pojavljata v precej nižji številčnosti ali pa celo sploh ne. Njuno številčnost želimo v 
osrednjih območjih v prihodnje zmanjšati, pri divjem prašiču tudi za polovico, pri jelenjadi 
za četrtino do tretjino obstoječe številčnosti. Alohtoni vrsti damjak in muflon se pojavljata 
lokalno, nista okoljsko zelo vplivni in se prostorsko ne širita, njuno širjenje in številčna 
krepitev tudi v prihodnje nista zaželeni in predvideni. Od preostalih vrst divjadi imajo znaten 
vpliv na okolje šakal, lisica, jazbec in kuna belica, ki ob višji številčnosti negativno vplivajo 
na malo poljsko divjad, talne gnezdilce in povečanje škod na nelovnih površinah. Njihovo 
številčnost in vpliv na druge vrste želimo v prihodnje zmanjšati oz. lokalno zgolj ohranjati. S 
temi ukrepi in vplivom na izboljšanje življenjskega okolja želimo okrepiti številčnost in pojav 
poljskega zajca in fazana v LUO.  
 
Pri problemih upravljanja v LUO so izpostavljeni problemi močno povečanega pritiska na 
naravno (gozdno) okolje s strani različnih človekovih dejavnosti, drastičnega upadanje 
številčnosti male poljske divjadi ter naraščanja populacij jelenjadi in 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, optimalna trajnostna raba 
divjadi z lovom, zmanjševanje ali preprečevanje nastajanja neželenih vplivov v okolju in 
preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst, vse prilagojeno na konkretne vrste in dele 
LUO. Kot prednostne naloge pa so te definirane po vrstah ključnih dejavnosti v prostoru, ki 
zajemajo gozdarstvo, lovstvo, kmetijstvo ter turizem in rekreacijo. Usmeritve za zastavljene 
cilje so definirane po vrstah divjadi in njihovem življenjskem okolju. 
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2. UVOD 

Temeljni namen Lovsko upravljavskega načrta za XIII. ZASAVSKO lovsko upravljavsko 
območje za obdobje 2021 – 2030 je, da se na podlagi analize preteklega upravljanja s 
populacijami divjadi in njihovim življenjskim okoljem ter presojo stanja določi cilje in 
usmeritve v okviru trajnostnega upravljanja populacij divjadi, ki bodo usklajene z okoljem, 
in primernim življenjskim okoljem za prihodnje desetletno obdobje. 
 
Pričujoči načrt je izdelan hkrati z gozdnogospodarskim načrtom za LJUBLJANSKO 
gozdnogospodarsko območje. Skupaj predstavljata celovit pristop načrtnega gospodarjenja 
oziroma upravljanja z gozdnim ekosistemom na navedenih območjih. Pričujoči dokument 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 za vse dvoletne načrte obravnavanega LUO. Izdelan je 
na osnovi analiz podatkov v populacijah divjadi in njihovem življenjskem okolju v preteklem 
desetletju. Načrt vključuje novejše ugotovitve s področja upravljanja populacij divjadi ter 
upošteva strategije drugih rab prostora. V načrtu so zastavljeni cilji, ki jih bomo uresničevali 
prek 2 letnih načrtov v okviru trajnostnega upravljanja s populacijami divjadi in zagotovitve 
ravnovesja med divjadjo in njenim okoljem. 
 
Lovsko upravljavski načrt XIII. ZASAVSKEGA lovsko upravljavskega območja za obdobje 
2021 – 2030 je izdelan skladno z: 

- Zakonom o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04 in sprem.) [21], 

- Zakonom o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in sprem.) [22], 

- Pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur. l. RS, 
št. 91/2010 in sprem.) [16], 

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

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

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

- 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 LJUBLJANSKO gozdnogospodarsko 
območje za obdobje 2021-2030 [13]. 

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

- BF – Biotehniška fakulteta, 

- CPVO – celovita presoja vplivov na okolje, 

- EPO – ekološko pomembna območja, 

- GGE – gozdnogospodarska enota, 

- GGO – gozdnogospodarsko območje, 

- GHT – gozdni habitatni tip, 

- GRT – gozdno rastiščni tip, 

- IRSKGLR – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo, 

- 2 LN – dveletni načrt LUO, 

- LD – lovska družina, 
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- LUO – lovsko upravljavsko območje, 

- MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- MOP – Ministrstvo za okolje in prostor, 

- NV – naravna vrednota, 

- OE – območna enota, 

- ON – območni načrt, 

- OZUL – Območno združenje upravljavcev lovišč, 

- PE – popisna enota, 

- URSVHVVR – Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin, 

- ZGS – Zavod za gozdove Slovenije, 

- ZO – zavarovana območja, 

- ZRSVN – Zavod RS za varstvo narave. 
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3. OPIS LOVSKO UPRAVLJAVSKEGA OBMOČJA 

3.1 Lega in upravna ureditev 

Zasavsko LUO se razteza od vzhodnega dela ljubljanske kotline na zahodu območja, na 
severu do Moravč in Čemšeniške planine, na jugu do Višnje gore, Ivančne Gorice in Gabrovke 
ter na vzhodu do Radeč. Glavna gravitacijska črta območja je reka Sava, ki območje loči na 
dva dela. Reka Sava, gorska veriga Posavskega hribovja v smeri vzhod–zahod ter dva kraka 
slovenskega avtocestnega omrežja na zunanjih mejah LUO ključno zaznamujeta in s tem tudi 
pogojujeta migracije oziroma povezovanje divjadi – na severu s sosednjim Savinjsko–
Kozjanskim LUO in iz južnega v severni del obravnavanega LUO. Meri 98.799 ha, kar pomeni 
4,9 % površine celotne Slovenije. 
 
Predstavlja jugovzhodni del Ljubljanskega gozdnogospodarskega območja (dalje: GGO), zgolj 
v posameznih delih območja se malenkostno prekriva s Celjskim in Novomeškim GGO, na 
jugovzhodu pa nekoliko večja površina z Brežiškim GGO (lovišča Radeče, Dole pri Litiji, 
Gabrovka – vsa v Brežiškem GGO, Dol pri Hrastniku – delno v Brežiškem GGO).  
 
Ozemlje LUO se prekriva z območji krajevne pristojnosti sledečih upravnih enot: Domžale, 
Grosuplje, Hrastnik, Laško, Litija, Ljubljana, Trbovlje in Zagorje ob Savi ter občin: Hrastnik, 
Ivančna Gorica, Mestna občina Ljubljana, Litija, Moravče, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje 
in Zagorje ob Savi. 
 

 

Slika 1: Lovišča v XIII. Zasavskem LUO in lega v Sloveniji 
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Preglednica 1: Lovišča v XIII. Zasavskem LUO 

Šifra 
lovišča 

Ime 
lovišča 

Skupna 
površina 

(ha) 

Lovna 
površina 

(ha) 

Površina 
gozda 
(ha) 

Delež 
gozda 

(%) 

1308 Čemšenik 2.137 2.032 1.300 61 

1313 Dobovec 3.373 3.285 2.601 77 

1314 Dol pri Hrastniku 3.774 3.536 2.470 65 

1322 Dole pri Litiji 4.292 4.162 2.877 67 

1321 Gabrovka 4.079 3.919 2.672 66 

1312 Hrastnik 3.140 2.850 1.920 61 

1316 Ivančna gorica 4.225 3.907 2.493 59 

1307 Izlake 2.891 2.581 1.798 62 

1303 Kresnice 4.503 4.231 2.992 66 

1302 Laze 5.406 5.151 3.849 71 

1319 Litija 6.401 5.945 4.378 68 

1306 Mlinše 2.266 2.142 1.361 60 

1304 Moravče 4.959 4.619 2.430 49 

1323 Podkum 2.667 2.574 1.831 69 

1320 Polšnik 4.302 4.177 3.354 78 

1301 Pugled 8.180 5.730 3.684 45 

1324 Radeče 5.014 4.744 3.260 65 

1309 Šentlambert 2.205 2.121 1.499 68 

1317 Šentvid pri Stični 4.856 4.531 2.350 48 

1318 Šmartno pri Litiji 6.482 6.182 4.288 66 

1311 Trbovlje 2.579 2.011 1.406 55 

1305 Vače 2.820 2.641 1.733 61 

1315 Višnja gora 5.506 5.170 3.276 59 

1310 Zagorje 2.742 2.425 1.757 64 

SKUPAJ  98.799 90.666 61.581 63 

 

3.2 Opis naravnih razmer 

3.2.1 Značilnosti površja 

Na zahodu se Zasavsko LUO razprostira na vzhodnem delu Ljubljanske kotline in 
ravninskem predelu v širši okolici okrog Dolskega. Tip reliefa pogojujejo pretekli rečni 
nanosi. Nato se meja dvigne proti severu in zavije severno od Doba na severno mejo LUO, 
kjer sega do Moravč in Čemšeniške planine. V tem predelu se menjavajo destrukcijski rečno 
denudacijski tip reliefa z dolomitno kraškim in apneniško kraškim tipom [6].  
 
V osrednjem delu se površje dvigne proti vzhodu. Na levem in desnem bregu reke Save se 
povzpne do najvišjih vrhov Zasavskega hribovja: Mrzlice (1.121m), Čemšeniške planine 
(1.204 m) in Kuma (1.216 m). V tem predelu prevladuje destrukcijski rečno denudacijski 
razvojni tip reliefa, v dolini Save pa je akumulacijski rečno-denudacijski. Reka Sava in ob 
njej koncentrirana infrastruktura ter gorska veriga v smeri vzhod–zahod pogojujejo migracije 
in povezovanje divjadi s sosednjim Savinjsko–Kozjanskim LUO in iz južnega v severni del 
območja Zasavskega LUO. 
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V južnem delu LUO, južno od Posavskega hribovja, postane relief vse bolj gričevnat. Tukaj 
sega Zasavsko LUO do Višnje gore, Ivančne Gorice in Gabrovke. Na vzhodu sega do 
Radeč, kjer je najnižja nadmorska višina v Zasavskem LUO (190 m).  
 
Prevladuje gozdnata krajina, obsega okrog 91,5 % celotnega LUO. Kmetijska in primestna 
krajina se razprostirata na severozahodnem delu LUO (severovzhodni del Ljubljanske 
kotline in ravninski predel v širši okolici Dolskega), v Zasavju (območje Zagorja, Trbovelj in 
Hrastnika) ter v južnem delu LUO (območje Stične, Ivančne Gorice in Šentvida pri Stični). 

3.2.2 Značilnosti podnebja 

Za Zasavsko LUO je značilno zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije [1]. Povprečna 
letna temperatura se je v Ljubljani, ki leži v tem podnebnem pasu, gibala v letih od 2011 do 
2020 med 11,6 in 12,6 °C. Letna količina padavin je znašala od najmanjše 1.000 mm (v letu 
2011) do največje 1.840 mm (v letu 2014). Največ dni z viharnim vetrom je bilo v letih 2012 
in 2020 (po 4). Dni z viharnim vetrom ni bilo le v letu 2011. Največ dni z močnim vetrom je 
bilo v letih 2014 in 2020 (po 58), najmanj 43 v letu 2018. Največ dni s točo (8) je bilo v letu 
2014. V tem letu je prizadel gozdove doslej najhujši žledolom v Sloveniji, ki je povzročil 
poškodbe tudi v gozdovih na območju Zasavskega LUO. 
 
Podnebne razmere se v zadnjih dveh desetletjih niso bistveno spremenile. V primerjavi s 
starejšimi podatki med leti 1971 in 1980, pa se že kaže trend segrevanja ozračja in 
kopičenja ekstremnih klimatskih dogodkov. Takrat je bila v Ljubljani povprečna letna 
temperatura med 9,5 in 10,4 °C, močno vetrovnih dni pa je bilo letno le od 7 do 18 [14]. 
 
Posledice neugodnih klimatskih sprememb se kažejo na rasti in razvoju gozda. Neposredne 
so rezultat ujm, posredne pa so slabšanje razmer za posamezne drevesne vrste (posebej 
za smreko), za ostale rastlinske in živalske vrste ter glive. Poslabšujejo se tudi razmere v 
habitatih, zlasti tistih, ki so vezani na vodo. 

 

Slika 2: Spremembe temperature in padavin v obdobju 1961-2020 in napovedi 
sprememb v prihodnjih desetletjih  
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3.2.3 Hidrološke in hidrogeološke razmere 

Vsi vodotoki v območju sodijo v vodozbirno območje reke Save. Največji pritok je Medija, ki 
se s severa v Savo izliva v Zagorju. Drugi večji pritoki so še Sopota, Boben, Trboveljščica, 
Reka, Gostinca, Slapnica, Pasjek, Loški potok in Šumnik. Večjih stoječih voda v območju ni. 
Pogoste poplave so na Radenskem polju in Muljavskem polju ter na vzhodu na območju od 
Jevnice in Kresnic do Sp. Loga in Save. Značaj hudournika ima Medija z večino pritokov, in 
Račeva. Predeli, kjer se predvsem ob izrednih količinah padavin pojavljajo zemeljski plazovi, 
so območje Črnega grabna ter degradirane površine med Zagorjem ob Savi in Hrastnikom.  
 
Reka Sava omejuje migracije oziroma prehajanje divjadi iz sosednjih območij Dolenjske in 
Kočevske, oz. iz južnega v severni del območja. Relativno oviro predstavlja predvsem 
živalskim vrstam, ki za ugoden razvoj populacij potrebujejo večji življenjski prostor (jelenjad, 
divji prašič, rjavi medved…). Sicer pa je na splošno stanje površinskih voda, njihov razpored 
in značaj, ugodno za vse vrste divjadi in drugih prostoživečih živali, tiste ki so neposredno 
vezane na vodni prostor (mlakarica, nutrija, pižmovka, vse vrste vodnih ptic …) in vse druge. 

3.2.4 Vegetacijski oris območja in značilnosti rabe tal 

Preglednica 2: Struktura zemljiških kultur (Vir: Raba tal, MKGP 2010, 2020 [17, 18]) 

Skupina dejanske rabe Šifra dejanske rabe* 

Površina 

ha % 

2010 2020 2010 2020 

Njive in vrtovi 1100 3.953 3.825 4,00 3,88 

Travniki in pašniki 1300 in 1800 22.283 21.144 22,56 21,45 

Trajni nasadi 1200 1.422 1.860 1,44 1,89 

Druge kmetijske površine 1400, 1500 in 1600 1.622 2.466 1,64 2,50 

Gozdovi 2000 62.437 62.009 63,21 62,90 

Pozid. in sorod. zemljišča 3000 6.378 6.755 6,46 6,85 

Vode in mokrišča 4000 in 7000 624 472 0,63 0,48 

Ostala zemljišča 5000 in 6000 64 53 0,06 0,05 

Kmetijska in primestna krajina obsega ravnico ob reki Savi od Ljubljane proti Litiji in naprej do 
naselja Sava. V Zasavju se pojavlja v zagorski, trboveljski in hrastniški dolini ter od Radeč ob 
Savi dolvodno. Ta tip krajine obsega okrog 9 % celotnega LUO. Je trajno poseljen. Kmetijske 
površine se v veliki večini še obdeluje. Za to kmetijsko krajino so značilna manjša naselja 
obdana s kmetijskim površinami.  
 
Gozdnata krajina obsega ostala področja v Zasavskem LUO. Za ta tip krajine je značilno 
prepletanje gozda z negozdnimi površinami, s posameznimi manjšimi obljudenimi naselji, 
zaselki in kmetijami. Kmetijske površine so obdelane le okrog naselij. Večina bolj oddaljenih 
površin se zarašča. Delež gozda v tem tipu krajine je nad 40 %. Povprečna gozdnatost 
celotnega območja je 63 %. Večina gozdov je gospodarskih, nekaj malega na strmih pobočjih 
ob Savi tudi varovalnih. 
 
Zasavski LUO sega v dve fitogeografski območji in sicer predalpsko s severnim delom in 
preddinarsko z južnim delom. Prevladujejo skupine gozdnih rastiščnih tipov (dalje GRT) [3] 
»Podgorska bukovja na silikatnih kamninah« (45 %), »Toploljubna bukovja« (23 %) in 
»Podgorska bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah« (17 %). Z deleži nad 1 % so še 
GRT »Osojno bukovje s kresničevjem«, »Predalpsko gradnovo belogabrovje«, »Preddinarsko 
gorsko bukovje«, »Gradnovo bukovje na izpranih tleh«, »Kisloljubno rdečeborovje«, 
»Preddinarsko-dinarsko hrastovo črnogabrovje«, »Bazoljubno rdečeborovje«, »Preddinarsko 
zgornjegorsko bukovje z zasavsko konopnico«. 
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Preddinarsko fitogeografsko območje vključuje Zasavsko hribovje (GGE Polje, Litija-Šmartno, 
Primskovo). Na jugu se razprostira na gričevnatem svetu GGE Ivančna Gorica. Prevladuje 
GRT »Kisloljubno bukovje z rebrenjačo«. Sledita GRT »Preddinarsko-dinarsko podgorsko 
bukovje« in »Gradnovo bukovje na izpranih tleh«. Strma, prisojna in sušna pobočja porašča 
GRT »Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje«. Na strmih osojnih pobočjih se nahaja 
»Osojno bukovje s kresničjem«. Nižje lege poraščata GRT »Preddinarsko-dinarsko gradnovo 
belogabrovje« in »Kisloljubno gradnovo belogabrovje«. 
 
Predalpsko fitogeografsko območje se razprostira v severnem in severovzhodnem delu 
Zasavskega LUO. Med GRT prevladujeta »Kisloljubno bukovje z rebrenjačo« in 
»Predalpskopodgorsko bukovje na karbonatih«. Večje deleže od 5 do 10 % imajo še GRT 
»Kisloljubno rdečeborovje«, »Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje« in »Osojno bukovje s 
kresničevjem«.  
 
V Zasavskem LUO je 6 gozdnih habitatnih tipov Natura 2000 [15]. Po površini so najbolj 
razširjeni Ilirski bukovi gozdovi (91K0), ki zavzemajo dobro polovico površine vseh gozdnih 
habitatnih tipov (GHT) Natura 2000. Poleg Ilirskih bukovih gozdov se od gozdnih habitatnih 
tipov v LUO pojavljajo še Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi (9110), Javorjevi gozdovi 
v grapah in na pobočnih gruščih (9180*), Jugovzhodno-evropski gozdovi rdečega bora 
(91R0), Ilirski hrastovobelogabrovi gozdovi (91L0) ter Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja 
(91E0*). Dva GHT sta na območju Evropske unije v nevarnosti, da izgineta, zato sta 
opredeljena kot prednostna (označena z *). 

 

Slika 3: Gozdni rastiščni tipi - GRT v Zasavskem LUO 
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3.3 Dejavnosti v prostoru 

Prostor Zasavskega LUO zaznamujejo redne in vsakdanje človeške dejavnosti, prav 
izrazitih posebnosti pravzaprav ni.  
 
Infrastrukturno je zasavski prostor razmeroma zapolnjen in dodelan, zadnji večji 
infrastrukturni poseg je bila v začetku prejšnjega desetletja (2011-2013) z izdelavo 
visokonapetostnega daljnovoda Beričevo – Krško, ki poteka v LUO skozi občine Dol pri 
Ljubljani, Ljubljana, Šmartno pri Litiji in Litija, ter se nadaljevala proti Krškemu. Izdelava in 
predvsem dostop ljudi do linije daljnovoda je pomenil motnjo za divjad in ostale prostoživeče 
živali. Sicer pa LUO na jugu in severu omejujeta dva kraka slovenskega avtocestnega 
omrežja, ki na makro planu omejujeta ali celo onemogočata tradicionalne poti divjadi in 
velikim zverem. Po sredini območja, ob obeh bregovih reke Save, vodi glavna cestna 
povezava skozi Zasavje ki se prečno navezuje tudi na severni in južni del LUO (smeri 
Zagorje – Trojane, Hrastnik – Rimske toplice, Litija – Trebnje in Ivančna Gorica…), ter 
železniška proga Ljubljana-Maribor-Dobova. 
 
Tradicionalno onesnaževanje zaradi industrije v Zasavju je manjše kot je bilo v preteklih 
desetletjih, saj v tem obdobju ni bilo zgrajenega večjega industrijskega onesnaževalca 
okolja, stare pa so sanirali ali prenehali z obratovanjem. 
 
V kmetijskem prostoru se opuščanje vzdrževanja kmetijskih površin zmanjšuje. Ponekod je 
že zaznati trend povečevanja kmetijske dejavnosti, predvsem živinoreje, kar za seboj 
prinaša dodatno ograjevanje prostoživečim živalim dostopnih površin. Na v preteklosti 
opuščenih kmetijskih površinah se pretežno uvaja paša goveje živine, manj drobnice. 
Ocenjujemo, da se onesnaževanje okolja zaradi kmetijske dejavnosti (gnojenje, kemična 
sredstva) v zadnjem desetletju ni povečalo, pač pa je v regresiji. 
 
Dela v gozdovih so pretežno ekstenzivne narave v zasebnih gozdovih, pri čemer 
ekstenzivnost pogojuje predvsem razpršenost lastništva. Nekoliko intenzivnejše je delo v 
gozdovih v državni lasti. Odstotek negovalnih in varstvenih del v gozdovih v zasebni lasti je 
nizek. Intenzivnost gozdarskih del, ki predstavljajo vsaj kratkoročno motnjo za živalski svet, 
narekuje tudi pojav ujm (npr. žledolom in vetrolom 2014, 2017, kasnejši pojav podlubnikov). 
Na območjih delovanja ujm so se povečale pomlajene površine, pretežno naravno mladje. 
Obseg izgradnje novih gozdnih cest v gozdovih je bil v preteklem desetletju minimalen, kar 
je pomembno za preprečevanje večjega vpliva ljudi v gozdnih predelih. 
 
Ključen vpliv na divjad in delovanje povezano z divjadjo in lovstvom pa ima spremenjen 
način vedenja ter aktivnosti ljudi (sprehodi, tek, kolesarjenje, nabiranje gozdnih plodov, 
kmetijska raba prostora; prostor je zaznamoval tudi čas epidemije zaradi virusa Covid-19). 
Te aktivnosti se predvsem zaradi tempa življenja premika v vse bolj neobičajne ure dneva 
(zgodaj zjutraj, pozno zvečer, občasno tudi ponoči), kar izrazito moti normalen dnevni ritem 
živalskega sveta, posredno pa tudi lovnogospodarsko funkcijo in uresničevanje zastavljenih 
načrtov v lovstvu. Na zahodnem delu območja, ki se v delu lovišča Pugled navezuje na 
samo mesto Ljubljana, je izrazitejša dnevna raba prostora z zelo različnimi rekreativnimi 
dejavnostmi, sezonsko pa posebej v predelu Lipoglava, Besnice in Janč z izrazito 
povečanim obiskom zaradi nabiranja plodov in gozdnih sadežev (kostanj, gobe, gozdne 
jagode, borovnice, bezeg, …). Podobni vzroki veljajo tudi za povečan obisk ljudi v gozdnem 
kompleksu Jatne, na jugovzhodnem delu LUO. S strani pohodniškega in planinskega 
obiska so najbolj izpostavljene točke v LUO Kum (desni breg Save) ter Čemšeniška planina, 
Mrzlica in Kopitnik (levi breg Save), zlasti ob vikendih in drugih dela prostih dneh.  
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3.4 Ekološka povezljivost območja 

Možnost prehajanja prostoživečih vrst je izrednega pomena za ohranjanje viabilnosti vrst 
ter izmenjave genetskega materiala. Z izgradnjo infrastrukturnih linij (konkretno v LUO - 
avtocestnega omrežja) brez posebnih omilitvenih objektov so bile prekinjene in 
spremenjene številne tradicionalne migracijske poti, kar je privedlo do populacijske izolacije, 
ki ima lahko posledice na dolgi rok. 
 
Zasavsko LUO je s stališča velikih zveri in delno jelenjadi ter divjega prašiča pomemben 
vmesni prostor, med južno in severno Slovenijo. Dodatno podkrepitev temu daje še 
»zaprtost« z dvema krakoma avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (trasa Ljubljana – 
Obrežje na jugu, trasa Ljubljana – Maribor na severo-zahodu) ter avtocestnim obročem 
okoli Ljubljane (zahodni del LUO), ki onemogočajo normalne migracije vrst kot so jelenjad, 
divji prašič in zavarovane vrste velikih zveri. Avtocestni odseki sekajo enega 
najpomembnejših prehodov za vse vrste divjadi, ki predstavlja vez med večjimi gozdnimi 
kompleksi Kočevske in Zasavja na eni strani ter Gorenjskim in Koroškim hribovjem na drugi 
strani. Pomembne(jše) so migracije znotraj območja. Znotraj LUO migracije delno 
onemogoča reka Sava, ki območje preseka na polovico, ter delno strmo Posavsko hribovje, 
ki povezuje Zasavsko LUO na jugu in Savinjsko-Kozjansko LUO na severu. 
 
Vendar pa migracije jelenjadi, divjega prašiča in velikih zveri delno le potekajo in sicer med 
južnim in severnim delom LUO, na delu med Kresnicami in Jevnico, pri Spodnjem Logu ter 
nato proti Moravčam, kjer to omogoča konfiguracija terena in reka Sava.  
 
Pomemben je prehod rjavega medveda iz lovišč Dobovec in Radeče čez reko Savo v 
predelu Suhadol v lovišče Dol pri Hrastniku (levi breg Save).  
 
Znani so tudi prehodi gamsa v kraju Brnica pri Hrastniku. Tu prehajajo iz Kopitnika preko 
Kovka proti Mrzlici in Savinjsko-Kozjanskem LUO. 
 

 

Slika 4: Prikaz ključnih koridorjev v LUO za ohranjanje ekološke povezljivosti 
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3.5 Natura 2000 in zavarovana območja 

V LUO je opredeljenih 33 območij Natura 2000 [10, 15], ki se razprostirajo na 11 % površine 
LUO oziroma na približno 12 % gozdov. Le eno izmed območij, ki predstavlja 17 % površine 
območij Natura, je bilo opredeljeno na podlagi direktive o pticah [5] (SPA) (Posavsko hribovje 
– SI5000026), druga so bila določena na podlagi direktive o habitatih (SAC). Območja Natura 
2000 so razdeljena na tri upravljavske cone, in sicer na cono A - izviri, kali in manjša vodna 
telesa, cono B – območja vodotokov in cono C - območja travišč in grmišč. V coni A so med 
prostoživečimi živalskimi vrstami prisotne varovane vrste netopirjev, v coni B rak koščak, 
močvirski krešič, različne vrste rib in vidra. V coni C sta opredeljena habitatna tipa »Polnaravna 
suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh« in »Gorski ekstenzivno gojeni travniki«.  
 
V območju Natura 2000 Posavsko hribovje (SI5000026) so bile evidentirane varovane vrste 
ptic, kot so belovrati muhar, planinski orel, sokol selec, velika uharica in črna štorklja. Slednja 
na območju LUO tudi gnezdi. Območje Nature 2000 Posavsko hribovje - ostenje predstavlja 
tudi najpomembnejše območje za obstoj sokola selca v Sloveniji, saj v njem živi približno 15 
% celotne populacije vrste. Na območju soteske reke Save med potokom Pasjek (bližina 
naselja Renke) in Zidanim mostom in v ostenjih okolice naselja Vrhe vrsta tudi gnezdi. V 
varovanem območju Nature 2000 je prisoten, toda zelo redek, tudi planinski orel, ki je bil 
opažen nad skalnatimi in previsnimi skalnimi pečinami nad dolino Save ter strmimi gozdnimi 
pobočji nad potoki. Med redkimi in ogroženimi vrstami ptic je bil na območju Krajinskega parka 
Mrzlica, na skrajnem severovzhodnem delu LUO, v preteklosti prisoten tudi divji petelin (GGN 
GGE Trbovlje-Zagorje (2017-2026)), ki je do danes že izginil iz naravnega okolja.  
 
Med območji Natura 2000, ki so opredeljena znotraj območja LUO je le eno kompleksno 
območje Natura 2000, in sicer Kum (SI3000181), ki se razprostira na 6 % površine LUO in 
obsega približno 4.700 ha gozdov. Gre za območje, ki je ključno za ohranjanje ugodnega 
stanja kvalifikacijskih vrst. Znotraj območja se nahajajo tri območja gozdov, ki so prepuščena 
naravnemu razvoju. Obsegajo zavarovano območje gozdnega rezervata Pod matico s 
površino 114 ha in dve ekocelici skupne površine približno 6 ha. 27 % gozdov znotraj območja 
Nature 2000 Kum (SI3000181) je razglašenih za varovalne godove, v katerih je gospodarjenje 
sicer dovoljeno, a je to omejeno. Za gozdove znotraj območja Natura 2000 Kum (SI3000181) 
je sicer značilna visoka lesna zaloga, ki je bila ocenjena na 391 m3/ha. V lesni zalogi s 73 % 
prevladujejo listavci. Delež odmrle lesne mase v gozdovih znaša v povprečju 25 m3/ha 
(Analiza ciljev in ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000 2015-2018/19. Ljubljana, 
6. 11. 2020, 58 str.). 
 
Vsa območja Natura 2000 v LUO se nahajajo znotraj EPO, ki se sicer razprostirajo na 15 % 
površine LUO. 
 
Med 14 zavarovanimi območij, ki se razprostirajo na slabih 3 % površine LUO, oziroma na 
dobrih 3 % gozdov LUO, je devet območij s statusom naravnega spomenika, ki predstavljajo 
10 % površine vseh zavarovanih območij. Druga območja so opredeljena kot krajinski parki. 
Med njimi je največji Krajinski park Kum (82 % površine zavarovanih območij), sledita Krajinski 
park Mrzlica in Zajčja dobrava. Vsa zavarovana območja so izjemnega pomena z vidika 
ohranjanja biotske raznovrstnosti. Znotraj zavarovanih območij je okoli 32 ha gozdov 
prepuščenih naravnemu razvoju. Večinoma gre za sestoje znotraj zavarovanega gozdnega 
rezervata Pod matico. V LUO so sicer štirje zavarovani gozdni rezervati (Pekel, Pod matico, 
Jazbine in Škratova dolina), ki se razprostirajo na približno 145 ha. Naravnemu razvoju je 
prepuščeno še 65 ha drugih gozdnih sestojev, bodisi v obliki ekocelic ali drugih sestojev 
prepuščenih naravnemu razvoju. Med devetimi točkovnimi zavarovanimi območji jih je osem 
razglašenih tudi za naravne vrednote (drevesne in geomorfološke naravne vrednote).  
 
Med točkovnimi naravnimi vrednotami znotraj LUO je največ (62 %) podzemeljskih 
geomorfoloških naravnih vrednot, kot so jame in brezna. Sledijo drevesne naravne vrednote 
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(27 %) in geološke ter geomorfološke naravne vrednote. Točkovni naravni vrednoti zoološke 
zvrsti sta v LUO dve, in sicer izvira Rupnik in Virski studenec, z evidentiranim nahajališčem 
proteusa. Za ekosistemske naravne vrednote je opredeljenih 35 % območji naravnih vrednot, 
za zoološke pa 7 %. Med njimi je območje gnezdišča sivih čapelj ob izlivu Gračnice ter 
nahajališča redkih in ogroženih živalskih vrst ter habitatnih tipov na območju ovršja Kuma, 
mrtvice Ljubljanice pri Zgornjem Kašlju (V produ) in Grajskega hriba nad Sopoto. Območja 
naravnih vrednot se sicer razprostirajo na slabih 4 % površine LUO oziroma 3 % gozdov znotraj 
LUO.  

Preglednica 3: Natura 2000, zavarovana območja in naravne vrednote 

 Ploskovni objekti 
(ha) 

Točkovni objekti 
(število) 

Natura 2000 10.751 - 
Zavarovana območja 14.846 - 
Naravne vrednote 2.482 9 
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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 

Ekološki dejavniki v LUO v splošnem nudijo prostoživečim živalskim vrstam/divjadi ugodne 
življenjske pogoje za razvoj, pri čemer ima pestrost ekoloških dejavnikov za posledico tudi 
pestrost živalskega sveta. Zaradi različnih dejavnikov se habitatne značilnosti posameznih vrst 
sicer stalno spreminjajo, praviloma v smeri slabših razmer za specialiste v izboru habitatov in 
nekoliko ugodnejše za generaliste ter tiste živalske vrste, ki se lahko s svojo prilagodljivostjo 
na bližino človeka razmeroma hitro odzivajo na spremenjene življenjske razmere. Tako 
habitate za veliko divjad (srnjad, jelenjad, damjak, muflon, gams, divji prašič) ocenjujemo za 
ustrezne, številčno ohranjanje ali celo ciklična krepitev dela naštetih vrst (jelenjad, divji prašič) 
to potrjujeta.  
 
Zaradi vremenskih ujm in v manjši meri tudi prenamnožitev podlubnikov je v gozdovih LUO 
prišlo do pomladitev večjih gozdnih površin in posledično nastanka novih razmer, ki delu divjadi 
ustreza. Na ogolelih površinah in na območjih intenzivnejšega izvajanja sečenj so se 
prehranski pogoji, za večino živalskih vrst izboljšali. Presvetljeni sestoji pa niso pomembni le 
z vidika večje in boljše prehranske ponudbe, ampak ti v času vegetacije nudijo živalim tudi 
boljše kritje in pogoje za vzrejo mladičev. Vremenske ujme so sicer v zadnjem desetletju 
prizadele večino gozdov zahodnega in osrednjega dela LUO, kjer je bilo v povprečju občutneje 
poškodovanih več kot polovica gozdov. Gre za gozdove z zabeleženim vsaj 20 % zmanjšanjem 
prirastnega potenciala. Največji delež občutneje poškodovanih gozdov znotraj LUO je bil 
beležen na skrajnem zahodnem delu LUO (GGE Ljubljana – približno 95 % in GGE Polje – 
približno 60 % poškodovanih gozdov), nekoliko manjši v osrednjem delu (GGE Litija – približno 
50 %, Dol-Moravče – približno 45 % in Ivančna Gorica – približno 30 % poškodovanih gozdov), 
sledijo GGE Čemšenik-Kolovrat, Vače, Primskovo s približno 10 % občutneje poškodovanih 
gozdov. Gozdov na vzhodnem delu LUO ujme niso prizadele, oziroma so te prizadele le 
posamezne predele gozdov v bistveno manjšem obsegu.  
 
Do sprememb življenjskega okolja je prišlo tudi zaradi sprememb v rabi prostora, ki se stalno 
spreminja. Največ sprememb je posledica urbanizacije in gradnje infrastrukture na eni strani 
in zaraščanja opuščenih kmetijskih zemljišč v hribovitih predelih LUO na drugi. Primerjava rabe 
tal (Raba tal 2010 in 2020, MKGP [17, 18]) ne prikazuje večjih sprememb na podlagi katerih 
bi lahko sklepali, da so se razmere za divjad v zadnjem desetletju pomembneje spremenile. 
Delež gozdov in kmetijskih zemljišč se je v obdobju od leta 2010 do 2020 zmanjšal za slab 
odstotek (delež gozdov iz 63,2 % na 62,9 % in delež kmetijskih zemljišč iz 28,0 % na 27,2 %. 
Povečal pa se je delež zaraščajočih kmetijskih zemljišč, in sicer iz 1,6 % na 2,5 % in nekoliko 
tudi delež pozidanih zemljišč (iz 6,5 na 6,9 %). Struktura kmetijske rabe zemljišč se je nekoliko 
spremenila v smer povečanja trajnih nasadov (za 0,5 %) in zmanjšanja travišč (za 1,1 %) ter 
aktivno obdelanih kmetijskih površin (vrtovi, polja … - za 0,1 %), kar nekoliko skrbi pa je 
povečanje urbanizacije in zmanjšanja naravnih virov vode in mokrišč. 
 
Skoraj na celotnem območju (91,5 % površine LUO) je opredeljena gozdnata krajina. Izjema 
so okolice mest in naselij z večjo strnjeno poselitvijo, ki so sestavni del kmetijske in primestne 
krajine in se razprostirajo na 8,5 % površine LUO. Kmetijske površine znotraj gozdnate krajine 
pomenijo bistveno izboljšavo habitatov rastlinojedi in s tem tudi mesojedi divjadi. Za LUO je 
sicer značilna ugodna razporeditev kmetijske in gozdne rabe, nenazadnje pa tudi pestrost 
kmetijske rabe. Rabi se mozaično prepletata in s tem ustvarjata veliko gozdnega robu, ki je za 
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večino divjadi zelo ugoden del njihovega habitata. S povečevanjem deleža pašnih površin v 
območju in prekomernim izvajanjem ukrepov za preprečevanje škode od divjadi, prihaja 
ponekod do ograjevanja večjih, tudi strnjenih kmetijskih površin, ki ima lahko za posledico tudi 
negativni vpliv na živali.  
 
Na kvaliteto življenjskega okolja divjadi vplivajo tudi človekove aktivnosti v prostoru. Obseg 
motenj, ki ga povzročajo različne rekreacijske dejavnosti človeka, se je v primerjavi s prejšnjim 
desetletnim obdobjem povečal. V naravnem okolju LUO je lokalno posebej moteča 
nedovoljena vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju (cross motorji, štirikolesniki), v 
porastu je tudi vožnja z gorskimi kolesi izven urejenih prometnic in poti. Vnašanje nemira 
pomembno vpliva na spreminjanje življenjskih navad živali.  

4.1.2 Ocena ustreznosti življenjskega okolja divjadi 

Presojo uspešnosti upravljanja v populacijah divjadi ter v njenem življenjskem okolju smo 
opravili na podlagi ekspertne ocene kazalnikov. 
 
Primerjava rabe tal (vir: MKGP 2010 in 2020; preglednica št. 2) ne prikazuje drastičnih-
značilnih večjih sprememb na podlagi katerih bi lahko sklepali, da so se razmere za divjad v 
zadnjem desetletju ogrožajoče spremenile, vseeno pa življenjski stil ljudi (povečane aktivnosti 
v naravnem okolju, nemir…) in njihovih aktivnosti (urbanizacija, infrastruktura, ograjevanje…) 
v splošnem oži in slabša življenjsko okolje prostoživečih živali/divjadi. Življenjsko okolje za 
vrste velike divjadi je ustrezno, vrste se na podlagi ugodnega okolja celo krepijo. Drugačna 
specifika je za vrste male poljske divjadi, ki so v LUO v močni degresiji, primarno v nižinskih 
delih LUO (vzhodna ljubljanska kotlina, moravška kotlina, ravninski predeli ob reki Savi, 
dolenjski del Zasavskega LUO).  

Preglednica 4: Ocena ustreznosti življenjskega okolja divjadi 

 
Prehranske 

razmere 

Razmere 

za kritje 

Ekološka 

povezljivost 
Motnje 

EVROPSKA SRNA 4 4 3 3 

NAVADNI JELEN 4 4 2 3 

DAMJAK 4 4 3 3 

GAMS 4 4 3 3 

MUFLON 4 4 3 3 

DIVJI PRAŠIČ 4 4 2 3 

EVRAZIJSKI ŠAKAL 4 4 3 3 

LISICA 4 4 4 4 

JAZBEC 4 4 4 4 

KUNA ZLATICA 4 3 4 3 

KUNA BELICA 4 4 4 4 

POLJSKI ZAJEC 2 2 3 2 

PIŽMOVKA 3 3 2 3 

NUTRIJA 4 3 3 3 

NAVADNI POLH 4 4 4 4 

FAZAN 2 1 2 1 

RACA MLAKARICA 4 4 4 3 

SRAKA 4 4 4 3 

ŠOJA 4 4 4 4 

SIVA VRANA 4 4 4 3 

* 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 (opisano v: Analiza stanja poškodovanosti…, 2009 [7]) na 
ravni države izvedli štiri zaporedne popise poškodovanosti gozdnega mladja v letih 2010, 
2014, 2017 in 2020. Med 32 popisnimi enotami (dalje: PE), ki predstavljajo prostorski okvir za 
izvedbo popisa, v Zasavsko LUO segata z več kot 20 % površine 2 PE: Litija in Zasavje (slika 
2). V Zasavskem LUO leži 65 % popisne enote Zasavje in 87 % PE Litija. Izven teh dveh LUO 
sega del lovišča Pugled na zahodu, ki spada v PE Ljubljana, ki po večini obsega območje, kjer 
je zelo nizka gozdnatost in visok delež zazidanih in sorodnih zemljišč ter deli lovišč Višnja 
Gora, Ivančna gorica in Šentvid pri Stični, ki ležijo južno od avtoceste Ljubljana – Novo Mesto 
ter spadajo v PE Krka. V nadaljevanju predstavljamo rezultate popisov v navedenih PE, ki so 
ključni z vidika kontrolne metode pri upravljanju parkljaste divjadi: objedenost in trendi 
objedenosti bukve ter skupno za vse drevesne vrste. 

 

Slika 5: Popisne enote v lovsko upravljavskem območju 

Ugotavljanje statistično značilnih razlik med posameznimi popisi oz. med stopnjami 
poškodovanosti gozdnega mladja v letih 2010, 2014, 2017 in 2020 smo testirali z 
neparametrično metodo variance – Friedmanova ANOVA in Kendallova konkordanca (Hafner 
in sod., 2020 [7]). Pri tem smo v vsakokratnem testiranju upoštevali nize podatkov z vsemi 
ploskvami določene prostorske enote, to je istimi ploskvami, ki so bile popisane v preteklih letih 
(odvisen vzorec) in novo dodanimi ploskvami. Podatke novih ploskev smo v podatkovne nize 
na mesta izločenih ploskev razvrstili po slučajnem izboru. 
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Za PE Zasavje smo testirali razlike za vse drevesne vrste skupaj ter posebej za bukev. 
Rezultati so pokazali, da med deleži posameznih opisov za vse drevesne vrste skupaj ni 
statistično značilnih razlik čeprav objedenost vseskozi upada, pri bukvi pa so razlike značilne 
in sicer izstopa leto 2017, kjer se je začelo opazno značilno zmanjšanje. 
 
Za PE Litija smo testirali razlike za vse drevesne vrste skupaj ter posebej za bukev. Rezultati 
so pokazali, da med deleži posameznih opisov za vse drevesne vrste skupaj ni statistično 
značilnih razlik čeprav objedenost vseskozi upada, pri bukvi pa so razlike značilne, primerjalno 
med četrtim (2020) in prvim popisom (2010) se je objedenost bukve statistično značilno 
zmanjšala. 
 
V splošnem lahko ugotovimo, da so razlike v objedenosti gozdnega mladja med vsemi štirimi 
obdobji za vse drevesne vrste skupaj neznačilne, pri objedenosti bukve pa je zaznati značilno 
zmanjšanje objedenosti. 
 
Primerjalno z ostalimi PE v Sloveniji sta v obravnavanih PE skupna objedenost in objedenost 
bukve med najnižjimi. 
 

 

Slika 6: Primerjava deleža objedenih osebkov gozdnega mladja med popisi v letih 
2010, 2014, 2017 in 2020 v popisnih enotah Litija in Zasavje 

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 Zasavskem LUO neuspešnega pomlajevanja na ravni GGE, ki ga povezujemo s 
prevladujočim vplivom divjadi ni zaznati. Vpliv divjadi na naravno mladje je opazen zgolj 
lokalno, mestoma le v osrednjem življenjskem območju jelenjadi v LUO.  
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Slika 7: Uspešnost pomlajevanja v lovsko upravljavskem območju 

4.2.2 Škode od divjadi na lovnih površinah 

Višina škod od divjadi je odvisna od več faktorjev, pri čemer je številčnosti posameznih vrst 
divjadi eden izmed njih, a med pomembnejšimi. V daljšem časovnem obdobju se lahko 
pojavljajo nihanja škodnih primerov, ki bi jih težko razložili. Na višino škod poleg številčnosti 
zagotovo vpliva tudi ponudba hrane v naravnem življenjskem okolju divjadi, predvsem leta 
bogatega gozdnega obroda, pa obseg in način kmetijske proizvodnje, (ne)zavarovanje škodnih 
objektov itn.. Posredni vplivi pa so odvisni tudi od vremenskih razmer, predvsem od trajanja 
poletnih sušnih obdobij ter začetka in trajanja snežne odeje v zimskem obdobju. 
 
V Zasavskem LUO so parkljaste vrste velike divjadi v preteklem desetletju vzrok za več kot 97 
% ovrednotenih škodnih dogodkov.  
 
Glavni povzročitelj škod v Zasavskem LUO je bil divji prašič (> 90 % od vse nastale škode od 
divjadi). Divji prašič je naredil večino škod z razritinami na travnikih in pašnikih (70 %), ki so 
prostorsko razpršene, kar ima za posledico izpad pridelave sena, primarno pri prvi košnji. 
Manjši delež škod (30 %) je bil povzročen na kmetijskih kulturah (koruza, žita, krompir …) in 
drugih škodnih objektih. Škode od divjega prašiča so nastajale vsako leto. 
 
Srnjad in jelenjad sta narediti skupaj 6,4 % škode, srnjad primarno na poljščinah, delno tudi na 
sadnem drevju, jelenjad pa poleg poljščin tudi na travnikih in pašnikih. Škoda v gozdovih je 
bila od jelenjadi zabeležena in prijavljena le enkrat v celem desetletju.  
 
Škod od gamsa v zadnjem desetletju nismo beležili. 
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Obe tujerodni vrsti sta v preteklih škodnih primerih udeleženi v manjši meri (skupaj le 0,6 % 
ovrednotenih odškodnin v obdobju 20211-2020), damjak zanemarljivo, saj so bili manjši škodni 
dogodki na poljščinah in sadnem drevju beleženi le 4x v desetletju. Muflon je povzročal škodne 
dogodke predvsem s popašenostjo na travinju. 
 
Ostale vrste divjadi so skupaj naredile za 2,7 % vse ovrednotene škode, pri čemer so vrste 
udeležene v škodnih dogodkih po višini: siva vrana, jazbec, poljski zajec, lisica in kuna belica. 
Prve tri vrste male divjadi povzročajo primarno škodo na poljščinah in sadnem drevju, zadnji 
dve pa na manjših rejnih živalih (perutnini). 
 
Škode v Zasavskem LUO predstavljajo v slovenskem prostoru ca. 4 % vse ovrednotene škode 
v zadnjem desetletju, po obremenjenosti s škodami od divjadi pa spada LUO okvirno na 
sredino med vsemi 15 LUO. 

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 

EVROPSKA 
SRNA 

kulture 0,63 0,45 0,68 0,59 0,32 0,11 0,25 0,40 0,81 0,40  
sadno drevje    0,11 0,15 0,40    0,24  

ostalo      0,45   0,17 0,01  
skupaj SRNA 0,63 0,45 0,68 0,70 0,47 0,96 0,25 0,40 0,97 0,65 2,6 

NAVADNI 
JELEN 

kulture 0,58 0,60 0,51 0,60 0,84 0,56 0,41 0,99 0,84 0,61  
travniki 0,20 0,11 0,33  0,01    0,08 0,07  

sadno drevje 0,04  0,66   0,07      
gozd         0,88   
ostalo       0,04 0,05    

skupaj NAVADNI JELEN 0,82 0,71 1,50 0,60 0,85 0,62 0,45 1,05 1,80 0,68 3,8 

DAMJAK 
kulture      0,06 0,06     

sadno drevje        0,11 0,06   

skupaj DAMJAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,11 0,06 0,00 0,1 

MUFLON 
kulture   0,07         
travniki    0,06   0,10 0,35  0,54  

skupaj MUFLON 0,00 0,00 0,07 0,06 0,00 0,00 0,10 0,35 0,00 0,54 0,5 

DIVJI 
PRAŠIČ 

kulture 1,86 11,55 6,59 8,74 5,49 9,84 9,40 2,49 5,75 2,76  

travniki 8,64 24,70 28,58 9,64 12,15 6,00 12,68 12,76 18,66 17,02  

ostalo   0,17 0,20  0,11    0,01  

skupaj DIVJI PRAŠIČ 10,51 36,24 35,34 18,57 17,65 15,95 22,08 15,25 24,40 19,79 90,3 

SKUPAJ PARKLJARJI 11,96 37,40 37,53 19,87 18,97 17,59 22,93 17,15 27,23 21,66 97,3 

JAZBEC    0,60  0,02 0,04 0,04 0,23 0,06 0,26 0,26  
LISICA      0,17 0,33 0,01 0,06 0,13 0,12   
POLJSKI 
ZAJEC   1,46 0,16         

 
SIVA VRANA   0,43 0,08 0,72   0,02 0,02 0,38 0,33 0,08  
OSTALE 
VRSTE 

 0,07  0,33 0,07        
SKUPAJ OSTALE VRSTE 1,96 0,85 1,06 0,26 0,37 0,08 0,31 0,58 0,71 0,34 2,7 

VSE SKUPAJ 13,92 38,25 38,59 20,13 19,34 17,67 23,24 17,73 27,94 22,00 100,0 
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4.2.1 Drugi vplivi divjadi v okolju 

Škode od divjadi so v analiziranem obdobju 2011 – 2020 v Zasavskem LUO nastajale tudi na 
nelovnih površinah. Odgovornost za te škodne primere, skladno z zakonodajo, pokriva resorno 
ministrstvo za divjad in lovstvo – MKGP, ocenjujejo pa pooblaščeni zaposleni na ZGS, pristojna 
OE, v tem primeru OE Ljubljana. Vseh registriranih škodnih dogodkov je bilo v analiziranem 
obdobju 49, v skupaj ocenjeni vrednosti 47.677,21 EUR, oz. v povprečju 5 škodnih 
dogodkov/leto. Glavnina le teh se je zgodila na začetku in izrazito na koncu desetletja. Škode 
na nelovnih površinah so nastale v 14 od 24 loviščih, pri čemer so škode nastajale slučajnostno 
po celem LUO. Kot vrsta divjadi, ki je bila nosilec škodnega dogodka, se pojavlja 8 od 20 vrst 
divjadi, največkrat srnjad, lisica in kuna belica. Primarno so bili škodni objekti domače rejne 
živali (drobnica, kokoši, vrtnine, poljščine, sadno drevje in objekti – izolacijski material hiš na 
ostrešjih…). 
 
Od ostalih vplivov divjadi v okolju velja omeniti gostitve nutrije na skrajnem zahodu LUO, v 
lovišču Pugled in sicer v samem mestu Ljubljana. Tega pojava z lovskimi načrti ni in ne bo 
možno urediti, saj gre za občutljivo temo pojava prostoživečih živali - divjadi na očeh javnosti, 
nezakonito hranjenje in prepoved uporabe orožja na nelovnih površinah. Vse našteto velja za 
ta del LUO in omenjeno lovišče tudi pri drugih vrstah divjadi, primarno tu izpostavljamo srnjad, 
divjega prašiča, lisico in kuno belico v območjih (Sneberje, Dobrunje, Zalog, Zadvor, Sp. in Zg. 
Kašelj …) znotraj in neposredno zunaj  avtocestnega obroča okoli Ljubljane. 

4.3 Ocena stanja populacij divjadi 

Vrste divjadi v LUO obravnavamo glede na pojavnost, naravne pogoje in glede na gostoto 
vrste praviloma na nivoju celotnega LUO, le pri nekaj vrstah to obravnavo ožimo na nivo 
manjših ekoloških enot in po teh tudi analiziramo podatke, določamo stanje in cilje ter 
načrtujemo ukrepanje. Te vrste so v Zasavskem LUO: navadni jelen, damjak, muflon in gams. 
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4.3.1 Evropska srna 

Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Srnjad obravnavamo v LUO kot vrsto divjadi, ki je prisotna v vseh loviščih in jo ne obravnavamo 
po nižjih prostorsko-ekoloških enotah (dalje: EE). Največja intenziteta odvzema v Zasavskem 
LUO je bila v desetletju pri srnjadi v letu 2020 – 2,46 živali na 100 ha lovne površine v LUO. 
To intenziteto odvzema je doseglo ali preseglo 13 od 24 LD, pri čemer so bile največje 
intenzitete odvzema v loviščih Čemšenik, Mlinše, Šentlambert in Zagorje (vse levi breg reke 
Save) in v lovišču Šentvid pri Stični (desni breg reke Save). Vse presegajo 3 kose / 100 ha 
lovne površine (dalje: l.p.) LUO. 



Lovsko upravljavski načrt XIII. ZASAVSKEGA lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana   22 

 

Slika 9: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema srne v obdobju 2011-2020 

Povprečen odvzem srnjadi iz narave je bil v zadnjih desetih letih 2.144 osebkov na leto. V prvi 
polovici dekade je bilo letno povprečje odvzema 2.123 živali, v drugi pa 2.166. V celotnem 
obdobju desetih let je bil skupni odvzem 21.444 živali v primerjavi z načrti realiziran 99,7 %, 
pri čemer realizacija nihala med 93 % (l. 2011) in 103 % (l. 2019). Odvzem je bil za dobrih 7 
% nižji, kot v preteklem desetletnem obdobju [10]. Načrti so bili vsa leta doseženi v okviru 
dovoljenih odstopanj. Celo zadnje desetletje zaznamuje relativno stabilen odvzem srnjadi, z 
rahlimi medletnimi nihanji. 
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
Iz narave je bilo v zadnjem desetletju odvzetih 50 % moških in 50 % ženskih osebkov. Od tega 
je pri moškem spolu 32,5 % mladičev, 27,5 % lanščakov in 40 % starejših srnjakov, pri 
ženskem pa 35 % mladičev, 23 % mladic in 42 % starejših srn. Skupaj to pomeni odvzem iz 
narave 34 % mladičev, 25 % enoletnih živali in 41 % starejših živali od dveh let. Med prvo in 
drugo polovico dekade obstaja značilna razlika med poseganjem v moške mladiče in lanščake, 
ki je bila v prvi polovici pomaknjena v delež moških mladičev, nato pa se je v drugem delu 
izenačila med obema kategorijama. Nekaj podobnega se nakazuje tudi pri poseganju med 
ženske mladiče in enoletne srne – mladice, pri čemer je ta sprememba bistveno blažja, kot na 
moškem delu. 

 

Slika 10: Spolna in starostna struktura odvzema srnjadi v obdobju 2011-2020 
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Izgube 
V zadnjem desetletnem obdobju so med 3.225 (35 % izgub manj kot v preteklem desetletnem 
obdobju) ugotovljenimi izgubami prevladovali sledeči vzroki: povozi na cesti 54 %, izgube 
zaradi pokosa 18 %, bolezen 8,5 %, potepuški psi 6 %, drugih vzrokov (povoz na železnici, 
krivolov in plenilci) je bilo skupaj 3 %, 7,5 % izgubam pa vzrok ni bil poznan. V primerjavi s 
prejšnjim desetletjem delež izgub v prometu še narašča, na račun znižanja deleža izgub zaradi 
potepuških psov in bolezni. V analizirani dekadi znaša delež izgub v primerjavi s celotnim 
odvzemom 15 % in je značilno nižji od predhodne dekade, ko je bil ta 22 %. Obseg izgub je 
značilno višji v prvem petletju (med 310 in 400 osebki), nato pa je upadel (med 280 in 310 
osebkov). 

 

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

Telesne mase 
Trend gibanja telesnih mas, ne kaže na bistvene spremembe v populaciji. Telesne mase 
mladičev in enoletne srnjadi (obeh spolov) v zadnjem desetletnem obdobju zgolj simbolično 
nihajo ter ne kažejo nobenih statistično značilnih razlik oz. trendov, kar priča o stabilnosti 
populacije. Medletna nihanja imajo vzroke drugje in ne v značilni spremembi številčnosti 
(vremenski pojavi, dostopnost hrane, stres zaradi človekovih aktivnosti v prostoru …). 
 

 

Slika 12: Dinamika poprečnih telesnih mas mladičev in enoletnih živali srnjadi v 
obdobju 2011-2020 
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Medvrstni vplivi 
Medvrstni odnosi so v odnosu do ostalih vrst usklajeni, razen v izrazito manjših-lokalnih 
območjih, kjer prevladujejo mufloni in damjaki, tam se srnjad umakne. Konkurenčno vrsto za 
prostor predstavlja tudi ekološko uspešnejša jelenjad (generalist v izboru habitata). 
Najvplivnejša plenilca srnjadi v območju sta lisica in šakal, ki plenita predvsem mladiče v 
njihovem zgodnjem obdobju po poleganju, delen vpliv na prirastek srnjadi takoj po poleganju 
ima kot vsejed tudi številčna populacija divjega prašiča. 
 
Ocena stanja populacije  

Populacija srnjadi v Zasavskem LUO je vitalna. Zdravstveno stanje populacije srnjadi v LUO 
absolutno ni problematično. Večjih bolezenskih izbruhov v zadnjem desetletnem obdobju 
nismo zaznali, lovske družine v LUO le redko oddajajo posamezne poginule živali v pregled 
strokovnim institucijam za namene ugotavljanja vzrokov pogina. Trend številčnosti je zgolj 
(med)letno nihajoč. Srnjad je prisotna povsod v območju, v večjih strnjenih gozdnih predelih 
nekoliko manj (lovišča Dobovec, Podkum, Polšnik), v loviščih kjer je mozaičen preplet 
kmetijske in gozdnate krajine večji, s tem pa tudi gozdni rob daljši, je njena številčnost večja 
(lovišča Čemšenik, Mlinše, Moravče, Šentlambert, Trbovlje, Zagorje, Šentvid pri Stični, 
Ivančna Gorica, Višnja Gora). Je teritorialno živeča vrsta in zaradi tega relativno enakomerno 
razporejena v prostoru. Glede na povprečno intenzivnost lova in njeno variabilnost sklepamo, 
da je populacija le nekoliko pod, ali pa celo blizu naravne kapacitete okolja. Njen vpliv na 
življenjsko okolje ni bistven, oz. odločilen. 
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4.3.2 Navadni jelen 

Prostorski okvir obravnave navadnega jelena (dalje: jelenjad) je Zasavsko lovsko upravljavsko 
območje, pri čemer le-tega z razvrstitvijo lovišč delimo na: 

 Osrednje območje (lovišča Dobovec, Dole pri Litiji, Gabrovka, Polšnik, Podkum, 
Radeče), 

 Robno območje (lovišča Ivančna Gorica, Kresnice, Laze, Litija, Pugled, Šentvid pri 
Stični, Šmartno pri Litiji, Višnja Gora) ter  

 Območje skupin jelenjadi (vsa ostala lovišča v LUO). 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

V Zasavskem LUO je povprečna intenziteta odvzema jelenjadi za zadnje desetletje 0,15 živali 
/ 100 ha lovne površine LUO, pri čemer je bilo 82,5 % odvzema izvedeno v 6 loviščih 
osrednjega dela populacijskega območja, z intenziteto med 0,31 (Radeče) in 0,87 živali 
(Dobovec)/100 l.p. lovišča. 16 % odvzema je bilo realizirano v 8 robnih loviščih, intenziteta tu 
je do 0,1 živali na 100 ha l.p. lovišč. Preostali del odvzema – 1,5 % je bil realiziran v območju 
skupin jelenjadi, tu je intenziteta odvzema maksimalno do 0,02 živali na 100 ha l.p. lovišč. 
Indeks rasti odvzema od začetka do konca desetletja je bil v celem LUO 2,69.  
  



Lovsko upravljavski načrt XIII. ZASAVSKEGA lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana   26 

 

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

Povprečen odvzem osebkov navadnega jelena v zadnjem desetletnem obdobju je bilo 144 na 
leto (index od preteklega 10-letnega obdobja je kar 2,53), v prvi polovici dekade 102 živali na 
leto, v drugi pa 168 na leto. V celotnem desetletnem obdobju je bil odvzem 1.351 živali v 
primerjavi z načrti dosežen 94 %. Načrt ni bil realiziran v okviru dopustnih odstopanj (+-15 %) 
le v letih 2014 in 2016. Celo zadnje desetletje zaznamuje naraščajoč trend odvzema jelenjadi 
s stopnjo rasti približno 10 % / leto. 
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
Iz narave je bilo v tem času odvzetih 47 % moških in 53 % ženskih osebkov. Med moškimi je 
bilo od tega 42 % telet, 16,5 % lanščakov, 26,5 % jelenov starih 2-4 leta, 13 % jelenov starih 
5-9 let in 2 % jelenov starejših od 10 let. Med ženskimi osebki je bilo 39 % telet, 19 % junic in 
42 % starejših košut. Skupaj to pomeni, da je bilo iz narave odvzetih 40,5 % telet, 17,5 % 
enoletnih in 42 % starejših živali. 
 

 

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

Izgube 
V celotnem analiziranem obdobju so vse izgube znašale 73 živali (1,97 x več kot v prejšnjem 
desetletju). Največ živali je bilo izgubljenih zaradi povoza (skupaj cesta in železnica - 28 živali 
ali 38,5 %), zaradi t.i. drugih vzrokov (16 živali, 22 %), krivolova (7 živali, 9,5 %) ter zaradi 
bolezni in potepuških psov (skupaj 3 živali, 4 %). Za 19 živali ali 26 % izgub vzrok ni poznan. 
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Največ izgub (14 in 13 živali letno) je bilo zabeleženih v letih 2015 in 2016. Po analizah zadnje 
dekade znaša delež izgub v primerjavi s celotnim odvzemom v povprečju le dobrih 5 % in je 
nekoliko nižji od predhodne dekade, ko je bil ta 6,5 %. Obseg izgub je značilno višji v drugem 
petletju (povprečno 8 osebkov / leto) zadnjega desetletja. 

 

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

Telesne mase 
Telesne mase jelenjadi se v preteklem deset letnem obdobju, v primerjavi s predpreteklo 
dekado, niso bistveno spremenile. V starostni kategoriji telet smo med prvo in drugo polovico 
dekade zaznali celo rahlo (statistično neznačilno) rast telesih mas. Enako je z gibanjem 
telesnih mase pri junicah, medtem ko so se telesne mase pri lanščakih-šilarjih neznačilno 
znižale v drugem petletju zadnje dekade. V skupnem se je povprečna telesna masa enoletne 
jelenjadi obeh spolov, v primerjavi z obdobjem 2001 in 2010, znižala za do 3 kg, oz. za do 5 
%, kar je zanemarljivo. Hkrati pa se ujema s podatki o rasti populacije v zadnjem desetletnem 
obdobju. 
 

 

Slika 17: Dinamika poprečnih telesnih mas telet in enoletnih živali jelenjadi v obdobju 
2011-2020 

Medvrstni vplivi 
Navadni jelen kot generalistična in pašna vrsta nima konkurentov za hrano. Plenilci ga v tem 
območju ne ogrožajo. Potencialni plenilci, volk in ris, v tem območju namreč nista redno 
prisotna. Redno se, predvsem na jugu območja, pojavlja rjavi medved, občasno pa tudi na 
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severnem delu LUO, kjer je jelenjad zgolj simbolično prisotna. Vpliva medveda, kot plenilca, 
na populacijo jelenjadi ni zaznati. 
 
Ocena stanja populacije 

Populacija jelenjadi v LUO je še vedno v rahlem porastu do stagnacije v njenem osrednjem 
delu. Enotna populacija zapolnjuje prostor med reko Savo in avtocesto Ljubljana – Novo 
Mesto, zlasti v šestih loviščih najbolj gozdnatega strnjenega dela LUO (Radeče, Dobovec, 
Podkum, Polšnik, Gabrovka, Dole pri Litiji). Poselitev v prostoru je krajevna do enakomerna. 
Osrednje območje je stabilno in se skozi leta ne širi. Robni del LUO (lovišča Pugled, Kresnice, 
Laze, Litija, Višnja Gora, Ivančna Gorica in Šentvid pri Stični) je odvisen od dotoka posameznih 
osebkov in skupin jelenjadi iz osrednjega dela, stanje se tu letno in sezonsko spreminja, 
posebne krepitve številčnosti ni zaznati. V delu območja severno od reke Save (vsa ostala 
nenašteta lovišča) iz t.i. »območju skupin jelenjadi«, je pojavljanje vrste posamično in redko. 
Zdravstveno stanje jelenjadi je zelo ugodno. Nobenih bolezenskih izbruhov v populaciji ni bilo 
zaznati. 
 
Škode v okolju, na poljedelskih in travniških površinah, so sicer znosne in nimajo nobenega 
izrazitega trenda v zadnjem desetletju. Objedenost gozdnega mladja kaže lokalne pritiske 
jelenjadi v njenem osrednjem delu (naštetih 6 lovišč). Lokalno močnejša objedenost je tudi 
posledica načina gospodarjenja z gozdovi, kjer je z t.i. načinom »kmečkega prebiranja« v 
preteklosti (pred ujmami v zadnjem desetletju) izrazito primanjkovalo mladja. 
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4.3.3 Damjak 

V Zasavskem LUO v prosti naravi živita dve skupini-koloniji damjakov. Prva-stalna v lovišču 
Dol pri Hrastniku, ki ima tam tudi svoj izvor kot naseljena kolonija, druga pa bolj občasna v 
lovišču Radeče, kamor damjaki sezonsko migrirajo po naravni poti, in ki ima svoj izvor v lovišču 
Boštanj, v sosednjem Posavskem LUO. Damjaki se občasno pojavljajo v LUO tudi v nekaterih 
drugih loviščih kot osebki, ki so pobegnili iz rejnih obor.  
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Načrt odvzema se je v preteklem desetletju vedno nanašal na lovišče Dol Pri Hrastniku, 
sosednji Hrastnik in lovišče Radeče, drugje je bil načrtovan prost odstrel vseh videnih živali v 
okviru lovne dobe. Ob koncu desetletja smo načrtovalski okvir ožili, nazadnje zgolj na lovišče 
Dol pri Hrastniku. Intenziteta odvzema se je gibala v povprečju med 0,02 in 0,03 živali / 100 
ha l.p. LUO.  
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Slika 19: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema damjaka v obdobju 2011-
2020 

V vsem preteklem desetletnem obdobju je bil načrtovan sicer količinsko določen, a navzgor 
neomejen odvzem s ciljem ohraniti obe manjši koloniji damjakov v loviščih Dol pri Hrastniku in 
Radeče v okviru njunih meja, vendar so se po naravni poti pojavljali damjaki tudi v lovišču 
Hrastnik, ki meji na lovišče Dol pri Hrastniku. Načrti odvzema so bili doseženi vseskozi v 
desetletju v skladu z dopustnimi odstopanji. Skupaj je bilo v tem času iz narave odvzetih 255 
damjakov, kar je skoraj 2x več kot v prejšnji dekadi (2001-2010). Navedeni odvzem damjakov 
je bil izveden večinsko v delu območja, ki sta ga naseljevali v naravi živeči skupini damjakov 
(162 damjakov - 63,5 %), preostanek pa predstavlja odstrel iz obor pobeglih damjakov (93 
živali – 36, 5 %). Damjaki uplenjeni kot iz obor za rejo divjadi pobegle živali se v evidencah 
odvzema pojavljajo vsako leto v zadnjem desetletju. 
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
V celotni zgradbi odvzema je bilo 42 % moških in 58 % ženskih osebkov. Od moških osebkov 
je bilo 36 % telet, 31,5 % lanščakov, 32,5 % jelenov 2+. Od ženskih osebkov je bilo 32 % telet, 
22 % junic in 46 % košut 2+. Skupaj je bilo tako iz narave odvzetih 34 % telet, 26 % enoletnih 
in 40 % starejših osebkov obeh spolov. 

 

Slika 20: Spolna in starostna struktura odvzema damjaka v obdobju 2011-2020 
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Izgube 
V obravnavanem obdobju je bilo v LUO registriranih 23 izgub živali ali 9 % celotnega odvzema, 
kar je za tretjino več kot v prejšnji dekadi. Izgube so nastale primarno zaradi povoza na cesti 
(13 živali ali 57 %), preostal del pa zaradi neznanega ali drugega razloga, krivolova, potepuških 
psov in bolezni (le 1 žival ali 4 % od vseh izgub). Obseg izgub sam po sebi ne nakazuje trenda 
rasti ali upadanja številčnosti damjaka v LUO. 

 

Slika 21: Dinamika višine in strukture izgub damjaka v obdobju 2011-2020 

Telesne mase 
V primerjavi gibanja povprečnih telesnih mas iz prve in druge polovice dekade ugotavljamo 
manjše spremembe po spolnih in starostnih kategorijah v vseh relevantnih starostnih 
kategorijah (teleta in enoletni osebki obeh spolov). Tako beležimo zmerno rast pri teletih obeh 
spolov (za 1,5 kg), pri šilarjih (za 2,7 kg) in še zlasti pri junicah (za 5,5 kg). Spremembe telesne 
mase predvsem pri teletih in enoletnih so sicer močno odvisne od sezone uplenitve. Ugotovitve 
sprememb so zaradi relativno majhnega vzorca zgolj informativne in statistično relativno 
nezanesljive. 
 

 

Slika 22: Dinamika poprečnih telesnih mas telet in enoletnih živali damjaka v obdobju 
2011-2020 

Medvrstni vplivi 
Damjak v tem okolju nima naravnih sovražnikov. Predstavlja pa konkurenco za prostor 
domorodni srnjadi, vendar je ta vpliv zgolj lokalen in zanemarljiv. 
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Ocena stanja populacije  

Skupina damjakov v lovišču Dol pri Hrastniku je posledica pobega damjakov iz obore na 
Kopitniku leta 1991 ter se je skozi desetletja občasno robno širila tudi v lovišče Hrastnik, v 
lovišče Radeče pa damjaki zgolj občasno migrirajo iz sosednjega Posavskega LUO in lovišča 
Boštanj. Ocenjujemo, da število osebkov v lovišču Dol stagnira in izpolnjuje cilje načrtov LUO, 
v zadnjih treh letih se na obrobju, ki sega v lovišče Hrastnik damjak ne pojavlja več. V lovišče 
Radeče pa so v zadnjih letih pretekle dekade zgolj občasno in še to posamič migrirali 
posamezni osebki damjaka iz sosednjega LUO. V lovišču Dol pri Hrastniku, so živali v prostoru 
krajevno razporejene. Drugje v območju se, zlasti zaradi občasnih pobegov iz obor, pojavljajo 
posamič. 
 
Damjak v pretekli dekadi ni povzročal nobene bistvene škode v okolju, niti v kmetijstvu, niti v 
gozdovih. Prijavljeni so bili zgolj 4 škodni dogodki (1 na leto prijave) v celem desetletju, v skupni 
vrednosti izplačanih odškodnin 245 EUR. 
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4.3.4 Gams 

Znotraj Zasavskega LUO se gamsi zaradi prostorske ločenosti pojavljajo v skupinah, ki jih 
opredelimo s petimi skupinami lovišč in sicer: 

 Lovišči Čemšenik in Zagorje; 

 Lovišči Šentlambert in Izlake; 

 Lovišče Dol pri Hrastniku; 

 Lovišči Litija in Polšnik ter 

 Lovišča Dobovec, Podkum in Radeče. 
 
V drugih loviščih odvzem ni posebej načrtovan ter se obravnava znotraj LUO individualno. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Povprečna letna intenziteta odvzema gamsov v LUO v zadnjem desetletju je 0,04 živali / 100 
ha l.p. LUO ter spada med manjše v Sloveniji, kjer je gams prisoten. K intenziteti odvzema je 
v zadnjem desetletju največ prispevala EE Šentlambert in Izlake (povp. letni odvzem 0,24 živali 
na 100 ha l.p. 2 lovišč), nato EE Čemšenik in Zagorje (povp. letni odvzem 0,21 živali na 100 
ha l.p. 2 lovišč), sledi EE Dobovec, Podkum in Radeče (povp. letni odvzem 0,07 živali na 100 
ha l.p. 3 lovišč), najmanj pa EE Litija in Polšnik (povp. letni odvzem 0,05 živali na 100 ha l.p. 2 
lovišč). Preostanek odvzema je odpadel na slučajnostni letni odvzem v loviščih Dole pri Litiji, 
Hrastnik, Šmartno pri Litiji in Trbovlje. 
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Slika 24: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema gamsa v obdobju 2011-
2020 

V preteklem desetletnem obdobju je bil z odvzemom 356 živali (indeks na predpreteklo dekado 
je 1,63) načrt realiziran 97 %, razpon realizacije je bil med 84,5 % (2012) in 106,3 % (2014). 
Načrt ni bil dosežen v okviru toleranc zgolj v letu 2012. Povprečen odvzem gamsov iz narave 
je bil v zadnjih desetih letih 36 osebkov na leto. V prvi polovici dekade je bilo letno povprečje 
odvzema 31 živali, v drugi pa 40. Trend odvzema je bil med leti 2013 in 2017 rahlo naraščajoč, 
v zadnjih treh letih pa stagnira. 
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
Iz narave je bilo v zadnjem desetletju odvzetih 53 % moških in 47 % ženskih osebkov. Med 
osebki moškega spola je bilo 66,5 % živali iz prvega starostnega razreda, 17,5 % iz drugega 
in 16 % iz tretjega starostnega razreda. Od ženskih je bilo 73 % živali iz I. starostnega razreda, 
15 % iz II. in 12 % iz III. starostnega razreda. Skupaj je bilo tako uplenjenih 70 % živali, mlajših 
od treh let, 16 % srednje starih živali (kozli od 3 do 7 let, koze od 3 do 10 let) in 14 % starejših 
živali. 

 

Slika 25: Spolna in starostna struktura odvzema gamsa v obdobju 2011-2020 
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Izgube 
V obravnavanem obdobju je bilo v Zasavskem LUO zabeleženih skupaj le 14 izgub med gamsi, 
kar predstavlja 4 % celotnega odvzema. Največ izgub med gamsi je bilo zaradi prometa (cesta 
in železnica, 10 živali – 71 %). Za eno žival je bil vzrok krivolov (7 %), za tri živali (22 %) vzrok 
pogina ni bil znan. Izgube so bile letno v razponu med 0 (brez izgub v letih 2012 in 2015) in 3 
živali (maksimum leta 2016). Pojavljanje izgub sicer ne kaže nobenega trenda, v absolutnem 
smislu so bile podobne kot v prejšnjem 10-letnem obdobju (2001-2010, 13 živali). 
 

 

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

Telesne mase 
Povprečne telesne mase mlajših kategorij gamsov (kozliči, enoletni osebki) letno nekoliko 
nihajo, a so spremembe statistično neznačilne, podvržene predvsem vremenskim in s tem 
kondicijskim letnim pogojem ter času uplenitve osebkov. Od prve do druge polovice dekade 
so nekoliko upadle pri mladičih obeh spolov in enoletnih kozah, zrasle pa pri enoletnih kozlih. 
Število živali je letno po posameznih kategorijah premajhno za zanesljivo statistično 
posploševanje. 
 

 

Slika 27: Dinamika poprečnih telesnih mas kozličev in kozic ter enoletnih živali 
gamsa v obdobju 2011-2020 
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Zdravstveno stanje  
Zdravstveno stanje zasavskih gamsov – gošarjev je zelo ugodno. Zaznati ni nobenih izbruhov 
tipičnih gamsjih bolezni (gamsje garje, gamsja kužna slepota) v zadnjih desetih letih in tudi 
pred tem. V zadnjem desetletnem obdobju sploh nismo zabeležili nobene izgube gamsov 
zaradi bolezni. 
 
Medvrstni vplivi 
Gams z vidika odnosa do okolja ni problematična vrsta. Populacija je z okoljem usklajena. 
Zaradi specifičnih habitatov (skalovita pobočja) na druge vrste ne vpliva negativno. Zaradi 
specifičnega habitata in prehranske niše se tudi z muflonom ne izključujeta. 
 
Ocena stanja populacije  

Populacija gamsa je stabilna, z nakazanim trendom rahle rasti. V prostoru je populacija dokaj 
razpršena. Živali se pojavljajo v manjših skupinah (do 50 živali) na strmih skalovitih pobočjih 
nad bregovi Save dolvodno od Litije v pasu višjem od 200 m n.m.v. in pa na strmejših pobočjih 
višjih hribov do 1.000 m n.m.v. (Kum, Čemšeniška planina in Grebenje). Ustrezen habitat za 
gamsa je v območju močno razdrobljen. Rast in prostorska razširjenost populacije sta s tem 
zelo omejena. 
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4.3.5 Muflon 

Znotraj LUO se mufloni pojavljajo po skupinah/kolonijah, ki jih opredelimo s skupinami lovišč 
in sicer: 

 Lovišči Trbovlje in Hrastnik; 

 Lovišče Dol pri Hrastniku ter 

 Lovišča Dobovec, Podkum in Radeče. 
 
Posamezne živali in manjši tropi so se po pobegu iz obore v okolici Trojan pojavljale še v 
skupini lovišč Čemšenik, Izlake in Zagorje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Povprečna letna intenziteta odvzema muflonov v LUO v zadnjem desetletju je 0,11 živali / 100 
ha l.p. LUO ter je bila tako največja v Sloveniji. Enak pomen ima tudi absoluten odvzem 
muflonov letno, ki je trenutno največji v državi. K intenziteti odvzema je v zadnjem desetletju 
največ prispevala EE Trbovlje in Hrastnik (povp. letni odvzem 0,65 živali na 100 ha l.p. 2 
lovišč), nato EE Dobovec, Podkum in Radeče (povp. letni odvzem 0,45 živali na 100 ha l.p. 3 
lovišč), najmanj pa EE Dol pri Hrastniku (povp. letni odvzem 0,35 živali na 100 ha l.p. 1 lovišča). 
Preostanek (povp. letni odvzem 0,05 živali na 100 ha l.p. 3 lovišč) predstavlja slučajnostni letni 
odvzem v loviščih Čemšenik, Izlake in Zagorje. 
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Slika 29: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema muflona v obdobju 2011-
2020 

V preteklem desetletnem obdobju je bil z odvzemom 980 (indeks odvzema od dekade 2001-
2010 je 1,65) muflonov vseh kategorij načrt realiziran 98 %. Načrti so bili letno dosegani 
med 85 in 107 %, vsa leta v okviru dopustnih odstopanj. Zadnje desetletje do leta 2017 
zaznamuje relativno stabilen načrt, z rahlimi medletnimi nihanji, in posledično tudi odvzem 
muflona. Od vključno leta 2018 dalje pa smo načrte močneje dvignili, temu je sledila tudi 
realizacija odvzema. 
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
Iz narave je bilo odvzetih 47 % moških in 53 % ženskih osebkov. Med osebki moškega 
spola je bilo iz narave odvzetih 38 % jagnjet, 24 % enoletnih in 38 % 2+ ovnov. Med osebki 
ženskega spola pa je bilo iz narave odvzetih 38 % jagnjet, 19 % enoletnih in 43 % ovc. 
Skupaj je bilo iz narave odvzetih 38 % jagnjet, 21 % enoletnih osebkov in 41 % starejših 
živali. 

 

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

Izgube 
V preteklem desetletnem obdobju je bilo v populaciji muflonov v območju zabeleženih 71 izgub 
živali ali 7 % vsega odvzema iz narave. Vzrok za največ izgub so bili naravni plenilci (15 živali), 
promet (15 živali) in potepuški psi (14 živali). Preostanek izgub tvorijo vzroki, kot so bolezni (4 
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živali), krivolov (1 žival) in drugi vzroki (6 živali). Za 16 živali ali 23 % izgub vzrok ni bil poznan. 
Največ izgub je bilo v letih 2013, 2018 in 2020, in sicer v prvih dveh navedenih letih po 10, leta 
2020 pa 19 živali. Sicer pojavljanje izgub ne nakazuje izrazitega trenda rasti ali padanja. Glede 
na pestro paleto vzrokov izgub pa je vrsta očitno občutljiva na vse vrste biotskih in abiotskih 
dejavnikov, ki k temu prispevajo. 
 

 

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

Telesne mase 
Telesne mase v celi dekadi in primerjalno v prvem in drugem petletju popolnoma neznačilno, 
le malenkostno, nihajo, pri jagnjetih in enoletnih ovnih v pozitivno smer, pri enoletnih ovcah pa 
rahlo navzdol. 
 

 

Slika 32: Dinamika poprečnih telesnih mas jagnjet in enoletnih muflonov v obdobju 
2011-2020 

Medvrstni vplivi 
Populacija muflonov je z okoljem zadovoljivo usklajena. V okolju predstavlja konkurenco za 
hrano in prostor srnjadi in gamsu. Zaradi svojega črednega načina življenja je v neposrednem 
stiku z navedenima vrstama konkurenčno močnejša. 
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Ocena stanja populacije  

Populacija muflona se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja v obdobju milih zim uspešno 
razvijala v tem okolju. Posledica tega je bila tudi njena številčna rast. Mufloni se v Zasavskem 
LUO pojavljajo v vzhodnem delu v dveh skupinah in sicer: na levem bregu Save v loviščih 
Trbovlje, Hrastnik in Dol pri Hrastniku ter na desnem bregu Save v loviščih Dobovec, Podkum 
in Radeče. Na levem bregu Save sta naseljeni dve skupini. Prva na področju med Trbovljami 
in Hrastnikom, druga pa na Kopitniku. Na desnem bregu Save se skupina muflonov zadržuje 
na pobočjih Kuma. V prostoru so razporejeni krajevno. Kjer so prisotni, so pogosti. Prek zime 
in v zgodnji pomladi se mufloni zadržujejo v nižjih bolj prisojnih legah v pasu od 300 do 600 m 
nad morjem. Pozno pomladi, poleti in jeseni se pomikajo više, do nadmorske višine 850 m. 
Više zaidejo le redko na pogorju Kuma v poletnem in jesenskem času.  
 
V drugem petletju zadnje dekade se je pojavilo nekaj manjših skupin muflonov, ki so pobegnili 
iz obore pod Trojanami. Te skupine migrirajo med lovišči Čemšenik, Izlake in Zagorje. 
 
Škode od muflona so podobno kot pri drugi alohtoni vrsti – damjaku, le simbolične in nimajo 
večjega vpliva na dogajanje v življenjskem okolju. Škodni dogodki so bili zabeleženi le v štirih 
letih v celem desetletju, v skupni vrednosti odškodnin 946 EUR. 
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4.3.6 Divji prašič 

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

 

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

Glavnina odvzema je bila v zadnjem desetletju izvedena v loviščih Laze, Pugled, Kresnice, 
Litija in Dol pri Hrastniku. Daleč odstopa lovišče Laze, s povprečnim letnim odvzemom več kot 
2,5 živali na 100 hektarjev lovne površine lovišča. Ostala navedena lovišča so imela odvzem 
med 1,0 in 1,5 živali / 100 ha l.p. lovišča, ostali v LUO pa precej manj. 
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Slika 34: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema divjega prašiča v obdobju 
2011-2020 

V preteklem desetletnem obdobju je bil z odvzemom 5.949 živali (indeks na predhodno dekado 
je 1,16) načrt odvzema realiziran 104 %. Načrt ni bil dosežen v letu 2015 (tik pod mejo 
dopustnih odstopanj z 69,2 %), razpon letnih realizacij načrtov odvzema je od 69,2 % (2015) 
do 188,1 % (2012). Načrt odvzema smo, skladno s cilji, celo desetletje nekoliko zviševali, glede 
na specifiko načrtovanja pri tej vrsti (določi se minimalni odvzem, navzgor je realizacija 
neomejena) pa je bil odvzem od leta do leta različen, opaznega trenda ni moč izluščiti. V 
desetletju nastopa nekaj viškov, predvsem v letih, ki so nastopili po bogatem gozdnem obrodu, 
ko je bil prirastek povečan, posledično pa tudi odvzem. 
 
Spolna in starostna struktura odvzema 
Iz narave je bilo v analiziranem obdobju odvzetih 49 % moških in 51 % ženskih osebkov. Od 
tega je bilo med moškimi osebki 64 % ozimcev, 30 % lanščakov in 6 % merjascev. Od ženskih 
osebkov je bilo iz narave odvzetih 58 % ozimk, 29 % lanščakinj in 13 % svinj. Skupaj je bilo 
tako uplenjenih 61 % živali, mlajših od enega leta, 29,5 % enoletnih živali, ter 9,5 % živali, 
starejših od dveh let. Svinje in lanščakinje predstavljajo 21,5 % skupnega odvzema. Vso 
dekado se je ta delež ohranjal na približno enakem nivoju, v drugi polovici celo z rahlim 
povečanjem. Delež ženskih osebkov v odvzemu je bil celo desetletje konstanten z 51 %. Kljub 
povsem naključnem izboru ozimcev obeh spolov za odstrel, je bil delež moških v odvzemu višji 
(M : Ž = 52 % : 48 %), kar priča o tem, da tudi pri poleganju ni bilo razmerje 1:1, pač pa 
pomaknjeno rahlo v korist moškega spola. 
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Slika 35: Spolna in starostna struktura odvzema divjega prašiča v obdobju 2011-2020 

Izgube 
V obravnavanem obdobju je bilo v Zasavskem LUO zabeleženih skupaj 176 izgub, kar skupaj 
predstavlja 3 % celotnega odvzema, kar je najmanj od tu prisotnih vrst velike divjadi. Največje 
izgube so nastale zaradi povoza na cesti in železnici (skupaj 126 živali ali 72 %, celo večji je 
povoz na železnici), krivolova (4 živali ali 2 %), plenilcev (1 žival, 0,5 %) in drugih vzrokov (15 
živali ali 2 % izgub). Za 30 živali ali 17 % izgub vzrok ni bil znan. Največje izgube so bile 
zabeležene v letih 2012 (31 živali), 2017 (27 živali) in 2019 (36 živali), kar sovpada s povečano 
številčnostjo divjega prašiča v teh letih. Delež izgub v primerjavi z odvzemom ne kaže 
nobenega posebnega trenda naraščanja ali padanja. Giblje se v okviru od 1,3 % do 4,7 % 
letnega odvzema vrste v LUO. 
 

 

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

Telesne mase 
Povprečne telesne mase ozimcev obeh spolov v zadnjih desetih letih ne kažejo nobenih 
trendov naraščanja ali padanja, vseskozi se gibljejo v povprečju okoli 26 kg. Značilen pa je 
podatek o spremembi telesnih mas ozimk v letih z bogatim jesenskim gozdnim obrodom, ko 
so le-te višje kar za 4-5 kg, kar bistveno doprinese k zgodnji spolni zrelosti ter povečanem 
prirastku. 
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Slika 37: Dinamika poprečnih telesnih mas ozimcev divjega prašiča v obdobju 2011-
2020 

Zdravstveno stanje  
V zadnjem desetletnem obdobju nismo zaznali nobenih bolezenskih izbruhov, še zlasti ne 
najbolj nevarnih bolezni kot sta KPK (klasična prašičja kuga) in APK (afriška prašičja kuga). 
Zaradi bolezni ni bila izločena iz populacije nobena (0) žival. Ocenjujemo, da je zdravstveno 
stanje, tudi glede na številčnost, odlično. 
 
Medvrstni vplivi 
Zaradi sebi lastnega načina prehranjevanja (omnivor-vsejed) divji prašič ne predstavlja 
prehranskega konkurenta drugim vrstam divjadi. Predstavlja pa konkurenco za prostor srnjadi, 
navadnemu jelenu in muflonu. Kot vsejed priložnostno pleni manjše živali, vendar praviloma 
ne vpliva na dinamiko njihovih populacij, morda zelo občasno le pri plenjenju mladičev srnjadi. 
Izrazito negativen vpliv pa ima lahko na gozdne kure, saj pleni njihova gnezda, kar pa v 
Zasavskem LUO ob odsotnosti gozdnih kur ne predstavlja problema. V območju ni naravnega 
plenilca, ki bi spreminjal samo dinamiko populacije divjega prašiča. 
 
Ocena stanja populacije  

Številčnost populacije je v zadnjem desetletnem obdobju medletno sicer nihala, a bila vseeno 
še višja kot v pretekli dekadi. Značilni so dve-triletni cikli pojavljanja povečane številnosti, ki 
sovpadajo z gozdnim obrodom, primarno bukve. Najpogosteje se prašiči pojavljajo predvsem 
v loviščih Pugled, Laze, Kresnice, Litija in Dol pri Hrastniku. V teh loviščih je populacija stalna 
in je tudi načrtovanje odvzema v primerjavi z drugimi deli območja lažje. V drugih loviščih pojav 
prašičev iz leta v leto močno niha. Najmanj pogosto so zadnja analizirana leta v desetletju 
prisotni v jugovzhodnem delu območja, v loviščih Podkum, Dobovec, Dole pri Litiji, Gabrovka 
in Šentvid pri Stični. Pojav divjega prašiča v teh loviščih je vezan na subpopulacije v sosednjih 
LUO. Prašiči se največ zadržujejo na območjih, kjer je dovolj hrane. V iskanju hrane lahko 
prepotujejo tudi večje razdalje. 
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4.3.7 Evrazijski šakal 

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

 

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

Odvzem šakala je bil v Zasavskem LUO izvršen le v loviščih Radeče (2018), Izlake (2019) 
in Kresnice, Trbovlje ter Ivančna Gorica (vse v 2020). 
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Slika 39: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema šakala v obdobju 2011-
2020 

Odvzem je bil prvič načrtovan šele v letu 2020, potem ko je bil šakal uvrščen med divjad z 
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob (Ur. l. RS št. 
81/2014). Načrtno upravljanje vrste (brez poseganja z odstrelom v populacijo) se je začelo z 
letom 2015. Od leta 2018 do 2020 smo skupaj zabeležili odvzem 5 živali (le 2 z odstrelom), 3 
samice in 2 samca.  
 
Izgube 
V zadnjem desetletnem obdobju so se, skladno s pojavom vrste, prve izgube pri šakalu pojavile 
šele v letu 2018. Izključni vzrok 3 registriranim izgubam (po 1 / leto) so bili povozi, 2x na cesti 
in 1x na železnici. 

 

Slika 40: Dinamika višine in strukture izgub šakala v obdobju 2011-2020 

Medvrstni vplivi 
Medvrstni odnosi zaenkrat niso zaznani, po opažanjih lovcev naj bi šakal v manjši meri že 
vplival na prirastek srnjadi in male poljske divjadi.  
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Ocena stanja populacije  

Podatkov o pojavljanju, škodah ali o odvzemu šakala iz narave v Zasavskem LUO do leta 
2018 nimamo. V Zasavskem LUO beležimo podatke monitoringa in smrtnosti od leta 2018 
dalje. V LUO šakal (še) ni prav pogosta vrsta, se pa pojavlja na čedalje več lokacijah. 
Upravljavci lovišč Pugled, Laze in Kresnice so najprej neformalno ustno poročali, da znake 
šakala občasno opažajo v loviščih oz. je šlo tudi za posamična direktna videnja »čudnih – lisici 
podobnih« živali. V sklopu CRP projekta »Prostorska razporeditev, številčnost, ocena 
populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus L.) v 
Sloveniji, ki je potekal do jeseni 2019, in ki ga je vzpostavil nosilec projekta (BF, Oddelek za 
biologijo) na spletni strani Lovske zveze Slovenije, je bilo v letih od novembra 2016, 2017, 
2018, 2019 in do februarja 2020 sistematično zabeleženih 59 znakov prisotnosti šakala na 
skrajnem jugo-vzhodnem delu (lovišči Radeče, Polšnik in Gabrovka), skrajnem zahodnem 
delu (lovišči Pugled in Laze) in tudi delu LUO na levem bregu reke Save (lovišča Mlinše, 
Izlake, Zagorje). Skladno z dinamiko rasti populacije šakala v celotnem slovenskem prostoru 
pa pričakujemo njegovo nadaljnjo številčno krepitev in razširitev prostorske pojavnosti tudi v 
Zasavskem LUO. 
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4.3.8 Lisica 

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

 

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

Odvzem lisice je bil izveden v vseh loviščih v LUO, s povprečno letno intenziteto 0,71 lisic / 
100 ha l.p. LUO. Največja povprečna letna intenziteta je bila v lovišču Mlinše, t.j. v zadnjem 
desetletju je letno dosegala skoraj 2 lisici / 100 ha l.p. lovišča. 
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Slika 42: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema lisice v obdobju 2011-2020 

V preteklem desetletnem obdobju je bilo iz narave v Zasavskem LUO odvzetih 6.404 lisic, kar 
je skoraj identično kot v predpretekli dekadi. Realizacija načrta v desetletju je bila 109 %, v 
posameznih letih se je gibala med 91 (l. 2018) in 117 % (l. 2012). Odvzem je bil v drugi polovici 
dekade nekoliko večji (za dobrih 350 živali). 
Menimo, da sam odstrel ni odločilno vplival na dinamiko populacije lisic, je pa v dobršni meri 
zmanjševal naravne izgube. Premajhna intenziteta odvzema tako ni posledica dinamike v 
populaciji, ampak drugih razlogov, tudi upada interesa za lov na to vrsto. 
 
Izgube 
Delež izgub je znašal v povprečju 9 %, skupaj je bilo izgub v desetletnem obdobju 561 živali. 
Izgube so se letno gibale med 40 in 67 živali. Največ izgub je nastalo zaradi povoza na cesti 
(393 živali ali 71 %) in bolezni (85 živali ali 15 % izgub), od katerih izstopajo garje. V manjšem 
obsegu so izgube nastajale še zaradi povoza na železnici (9 živali), potepuških psov (1 žival) 
ter drugih vzrokov (25 živali). Za 50 živali ali 9 % izgub vzrok ni bil poznan. 
 

 

Slika 43: Dinamika višine in strukture izgub lisice v obdobju 2011-2020 
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Zdravstveno stanje  
Zdravstveno stanje populacije lisic se spreminja. Ko populacija močneje naraste, se kot upor 
življenjskega okolja običajno pojavi bolezen, ki jo občutno zmanjša. V zadnjih letih 
obravnavanega obdobja so se v večjem obsegu pojavile lisičje garje. Dogajanje se odraža tudi 
na odvzemu. Stekline v zadnjem desetletju ne beležimo. 
 
Medvrstni vplivi 
Lisica predstavlja plenilca mnogim vrstam divjadi. Močan vpliv ima na stanje poljske divjadi, 
predvsem poljskega zajca. V primeru pomanjkanja druge hrane vpliva tudi na populacijo 
srnjadi, s plenjenjem mladičev. 
 
Ocena stanja populacije  

Lisice so enakomerno razporejene po vsem območju. Večjo gostoto poseljenosti je zaznati v 
bližini virov hrane. Na urbanizacijo in človeka se uspešno prilagaja, številčnost populacije niha, 
predvsem je odvisna od bolezenskih pojavov. V preteklosti je bila redukcijski faktor steklina, 
danes pa se v tej vlogi skoraj izključno pojavljata garje in pasja kuga. Ocenjujemo, da sta 
spolna in starostna struktura populacije ugodni. Za lisico je značilna zelo visoka potencialna 
in, v letih brez izrazitih negativnih okoljskih vplivov, tudi realna nataliteta. Populacija si po 
izbruhu bolezni, ki je običajno posledica prevelike gostote poseljenosti, zelo hitro opomore. 
Populacija je z vidika povzročanja škod v okolju s svojim okoljem relativno usklajena. Občasno 
prihaja do prenaseljenosti, kar ima za posledico predvsem nastajanje škode v populaciji sami, 
v obliki povečanega deleža izgub. 
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4.3.9 Jazbec 

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

 

Slika 44: Prostorska razporeditev odvzema jazbeca v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Odvzem jazbeca je bil izveden v vseh loviščih v LUO, s povprečno letno intenziteto 0,10 
jazbeca / 100 ha l.p. LUO. Največja povprečna letna intenziteta je bila v lovišču Mlinše, t.j. v 
zadnjem desetletju je letno dosegala 0,25 jazbeca / 100 ha l.p. lovišča. 
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Slika 45: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema jazbeca v obdobju 2011-
2020 

V preteklem desetletnem obdobju je bilo iz narave v Zasavskem LUO odvzetih 912 jazbecev, 
kar je 26 % več kot v predpretekli dekadi. Načrti so bili v zadnjem desetletju skupaj realizirani 
98 %, v razponu po letih med 73 % (l. 2011) in 122 % (l. 2012). 
Menimo, da s trenutnim odvzemom lovske organizacije ne vplivajo na dinamiko populacije na 
nivoju območja. Prav tako ne na obseg škod, ki jih ta vrsta lokalno lahko povzroči. 
 
Izgube 
Delež izgub je relativno visok, saj predstavlja za obravnavano obdobje 229 živali ali 25 % 
odvzema. Delež izgub je nekoliko nihal, med 17 in 37 živali letno, in ne kaže izrazitih trendov 
rasti ali padanja. V drugi polovici dekade so izgube nekoliko porasle. Najpogostejši vzrok 
izgubam je povoz na cesti s 89 % zastopanostjo. 
 

 

Slika 46: Dinamika višine in strukture izgub jazbeca v obdobju 2011-2020 
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Zdravstveno stanje  
Zdravstveno stanje populacije je ugodno. Večjih bolezenskih izbruhov v zadnjem obdobju 
nismo zaznali. Zaradi bolezni je bilo v obravnavanem obdobju izgubljenih le 8 živali ali 0,8 % 
vsega odvzema. 
 
Medvrstni vplivi 
Vrsta predstavlja plenilca mnogih avtohtonih vrst živali, kot prostorsko razpršena vrsta pa rada 
v celotnem LUO obiskuje krmišča z močno škrobno krmo ter pleni tudi talna gnezda redkih in 
ogroženih vrst ptic. 
 
Ocena stanja populacije  

Populacija jazbeca je stabilna z rahlo naraščajočim trendom. Jazbeci se pojavljajo po vsem 
območju, v prostoru so razpršeni. Jazbec je opredeljen kot pogosta vrsta. Populacija je dovolj 
vitalna, da bi prenesla tudi bistveno večji odstrel/odvzem.  
Populacija je z vidika povzročanja škod v okolju s svojim okoljem relativno usklajena. Občasno 
prihaja do povečanja gostot, kar ima za posledico predvsem nastajanje škode v populaciji 
sami, v obliki povečanega deleža izgub. 
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4.3.10 Kuna zlatica 

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

 

Slika 47: Prostorska razporeditev odvzema kune zlatice v Sloveniji v obdobju 2011-
2020 

Odvzem kune zlatice je bil v obdobju 2011-2020 izveden v 20 od 24 lovišč v LUO, s povprečno 
letno intenziteto 0,01 kune zlatice / 100 ha l.p. LUO. Največja povprečna letna intenziteta je 
bila v lovišču Mlinše, t.j. v zadnjem desetletju je letno dosegala 0,10 živali / 100 ha l.p. lovišča. 
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Slika 48: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema kune zlatice v obdobju 
2011-2020 

V preteklem desetletnem obdobju 2011-2020 je bilo iz narave v Zasavskem LUO odvzetih 131 
kun zlatic, kar pomeni v povprečju 60 % realizacijo načrta, kar je povsem primerljivo s prejšnjim 
10-letnim obdobjem (odvzem 133 živali). Načrt odvzema ni bil 100 % dosežen v nobenem letu. 
Najnižja realizacija načrta je bila v letu 2018, ko je bila ta le 45 %, najvišja pa v letu 2015 z 75 
%. Načrt je bil, razen v letu 2018, vsa leta realiziran v okviru dopustnih odstopanj. Menimo, da 
sam odstrel ni odločilno vplival na dinamiko populacije kune zlatice, je pa v dobršni meri 
zmanjševal naravne izgube. Premajhna intenziteta odvzema tako ni posledica dinamike v 
populaciji, ampak drugih razlogov, tudi upada interesa za lov na to vrsto. Trend odvzema je 
tako rahlo negativen. 
 
Izgube 
Delež zabeleženih izgub kune zlatice je relativno visok, saj predstavlja skupaj 30 živali ali v 
povprečju za obravnavano obdobje 23 % odvzema. Najnižje izgube so bile v več letih (2 
živali/leto), najvišje pa leta 2012 (6 živali ali 32 % odvzema). Delež izgub nekoliko niha in ne 
kaže izrazitih trendov. Kot vzrok izgub beležimo izključno promet, od tega je 29 živali 
povoženih na cestah, 1 pa na železnici. Menimo, da s trenutnim odvzemom ne vplivamo na 
dinamiko populacije na nivoju območja. Prav tako ne na obseg škod, ki jih ta vrsta povzroči.  

 

Slika 49: Dinamika višine in strukture izgub kune zlatice v obdobju 2011-2020 
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Zdravstveno stanje  
Zdravstveno stanje populacije kune zlatice ni prepoznano kot slabo, saj za to ni nobenih 
znakov, izgub zaradi bolezni ni bilo registriranih. V območju ni bilo za preteklo desetletje prav 
tako znanih nobenih dogodkov, ki bi nakazovale pristnost bolezni med to vrsto (neobičajno 
obnašanje, preiskave odvzetih živali …). 
 
Medvrstni vplivi 
Kuna zlatica vpliva primarno na gozdne kure, ki pa jih v zasavskem prostoru ni veliko, zgolj 
posamično se (še) pojavlja gozdni jereb. Znatno vplivata tudi na manjše vrste sesalcev in ptic, 
med katerimi so tudi vrste, ki so uvrščene med divjad. Neposrednih dokazov o medvrstnih 
vplivih za zadnje desetletje nimamo. 
 
Ocena stanja populacije  

Številčnost kune zlatice se ohranja na ravni predpreteklega desetletja, če izhajamo iz 
odvzema. Vrsta je prisotna v celem območju, je razpršeno razporejena. Gostitve poseljenosti 
se kažejo predvsem tam, kjer je dovolj hrane. Spolna in starostna struktura kun ni znana, 
domnevamo pa, da je naravna, saj ob odstrelu izbira po spolu in starosti ni mogoča. Poleg 
tega je odstrel glede na populacijo prenizek, da bi lahko bistveno spreminjal strukturo 
populacije. 
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4.3.11 Kuna belica 

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

 

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

Odvzem kune belice je bil v obdobju 2011-2020 izveden v vseh loviščih v LUO, s povprečno 
letno intenziteto 0,06 kune belice / 100 ha l.p. LUO. Največja povprečna letna intenziteta je 
bila v lovišču Mlinše, t.j. v zadnjem desetletju je letno dosegala 0,20 živali / 100 ha l.p. lovišča. 
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Slika 51: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema kune belice v obdobju 
2011-2020 

V preteklem desetletnem obdobju je bila iz narave v Zasavskem LUO odvzetih 536 kun belic 
(indeks na obdobje 2001-2010 je 0,76), kar pomeni povprečno 78 % realizacijo načrta, tudi ta 
je v primerjavi s predpreteklim obdobjem nekoliko nižja (84 %). Trend odvzema je značilno 
negativen. Načrt odvzema ni bil nikoli 100 % dosežen. Najvišja realizacija načrta je bila v letu 
2013, ko je bila 99 %, najnižja pa leta 2011 – le 65 %. Načrt je bil vsa leta sicer realiziran v 
okviru dopustnih odstopanj. 
Menimo, da s preteklim odvzemom nismo vplivali na dinamiko populacije na nivoju območja. 
Prav tako ne na obseg škod, ki jih je ta vrsta povzročila. Odvzem je bil potreben predvsem z 
vidika preprečevanja škod na konkretnih lokacijah in za trajnostno rabo z izvajanjem lova. Kuna 
belica je precejšnje škode napravila na nelovnih površinah – na stanovanjskih objektih. 
 
Izgube 
Delež zabeleženih izgub kun belic je bil v preteklem desetletju relativno visok, saj predstavlja 
v povprečju za obravnavano obdobje 34 % odvzema, skupaj to pomeni 183 živali. Najnižje 
izgube so bile leta 2015 (10 živali), najvišje pa leta 2012 (32 živali). Delež izgub se je proti 
koncu dekade, nekoliko zmanjšal, ima negativni trend, kar skupaj s celotnim odvzemom lahko 
nakazuje tudi nižjo številčnost vrste. Največ izgub je nastalo zaradi povoza na cesti (173 živali 
ali 95 %), vzroki izgub so še bolezni, psi, ter neznani in drugi (poškodbe) vzroki.  
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Slika 52: Dinamika višine in strukture izgub kune belice v obdobju 2011-2020 

Zdravstveno stanje  
Zdravstveno stanje populacije kune belice je ugodno, izgube zaradi bolezni so bile minimalne, 
3 živali v desetletju. V območju ni bilo za preteklo desetletje registriranih nobenih dogodkov, ki 
bi nakazovale prisotnost bolezni pri tej vrsti (neobičajno obnašanje, preiskave odvzetih živali 
itd.). 
 
Medvrstni vplivi 
Kuna belica lahko vpliva na manjše vrste sesalcev in ptic, med katerimi so tudi vrste, ki so 
uvrščene med divjad. Neposrednih dokazov o medvrstnih vplivih za zadnje desetletje nimamo. 
 
Ocena stanja populacije  

Kuna belica je prisotna na celotnem območju Zasavskega LUO. Številčnost nekoliko upada, 
če gre sklepati samo iz podatkov odvzema in znotraj tega tudi registriranih izgub. Večinoma 
pa je sicer po loviščih še vedno ocenjena za pogosto vrsto. V prostoru je razpršeno 
razporejena. Prisotna je zlasti v bližini naselij, predvsem pa tam, kjer je dovolj hrane. Spolna 
in starostna struktura populacije kun ni znana, domnevamo pa, da je naravna, saj ob odstrelu 
izbira po spolu in starosti ni mogoča. Poleg tega je odstrel glede na populacijo prenizek, da bi 
lahko bistveno spreminjal višino in strukturo populacije. 
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4.3.12 Poljski zajec 

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

 

Slika 53: Prostorska razporeditev odvzema poljskega zajca v Sloveniji v obdobju 
2011-2020 

Odvzem poljskega zajca je bil v obdobju 2011-2020 izveden v vseh loviščih v LUO, s 
povprečno letno intenziteto 0,09 živali / 100 ha l.p. LUO. Največja povprečna letna intenziteta 
je bila v dveh loviščih, ki daleč odstopata od drugih, Šentvid pri Stični, t.j. v zadnjem desetletju 
je letno dosegala 0,37 živali / 100 ha l.p. lovišča in Mlinše, intenziteta odvzema v zadnjem 
desetletju je letno dosegala 0,35 živali / 100 ha l.p. lovišča. 
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Slika 54: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema poljskega zajca v obdobju 
2011-2020 

V preteklem desetletnem obdobju je bilo iz narave v Zasavskem LUO odvzetih 787 poljskih 
zajcev, kar je indeks 0,91 glede na odvzem v predpretekli dekadi. Realizacija načrta v 
desetletju je bila v povprečju 78 %, v posameznih letih se je gibala med 69 (l. 2020) in 92 % (l. 
2011). Odvzem je imel v desetletju negativen trend, z dvemi krajšimi obdobji stagnacije. Tudi 
sam načrt odvzema pa je se že celo desetletje konzervativno zniževal, skladno z ocenami 
gibanja številčnosti zajcev v naravi. 
 
Izgube 
Pri odvzemu poljskega zajca iz zabeležene narave predstavljajo izgube precejšen delež. V 
preteklem desetletnem obdobju so v območju predstavljale 19 % odvzema ter so se od 
obdobja 2001-2010 prepolovile, kar dodatno priča o upadu številčnosti. Iz prve v drugo 
polovico dekade zadnjega obdobja so se še zmanjšale, iz 21 % na 15 %. Daleč največ izgub 
je nastalo zaradi povoza na cesti (142 živali ali 95 %), preostanek ima razloge v pokosu, 
plenilcih, potepuških psih, bolezni ter neznanem izvoru.  
 

 

Slika 55: Dinamika višine in strukture izgub poljskega zajca v obdobju 2011-2020 
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Medvrstni vplivi 
Poljski zajec predstavlja plen mnogim plenilskim vrstam divjadi ter zavarovanim vrstam, pri 
katerih imajo vse ptičje vrste iz rodu ujed ta status. 
 
Ocena stanja populacije  

V populaciji poljskega zajca že dalj časa zaznavamo trend padanja številčnosti. Ocenjujemo, 
da odstrel ni vzrok za slabitev populacije zajcev. Zdravstveno stanje populacije poljskih zajcev 
sicer ni problematično. Tradicionalnih zajčjih bolezni (bruceloza), ki bi povzročale množične 
pogine, ni bilo zaznati. Populacija je oslabela zaradi negativnih okoljskih vplivov, od 
fitofarmacevtskih sredstev z dolgo karenčno dobo, zajcu neprijaznih agrikulturnih tehnik, do 
izrazito velikih populacij njegovih plenilcev. Močan vpliv na populacijo zajca ima lisica, katere 
populacija je od izvajanja oralne imunizacije na steklino naprej številčnejša. Mnogi plenilci 
poljskega zajca so uvrščeni med zavarovane vrste, njihove populacije pa naraščajo. V 
Zasavskem LUO se poljski zajci pojavljajo predvsem v hribovitih predelih z mozaičnim 
prepletanjem gozda in travnikov. Ravninski predeli, ki bi lahko predstavljali najprimernejše 
habitate poljskemu zajcu, so kmetijsko preveč intenzivni. V povsem gozdnih okoljih so poljski 
zajci redki. Razpored v prostoru je krajeven do enakomeren.  
 
Populacija je z vidika povzročanja škod v okolju s svojim okoljem relativno usklajena. 
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4.3.13 Pižmovka 

Prostorski okvir obravnave pižmovke v Zasavskem LUO so lovišča vezana na reko Savo in 
njene pritoke. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Odvzem 10 pižmovk v desetletju je bil izveden samo v 5 loviščih (Pugled – 4 pižmovke, 
Laze in Radeče – po 2 pižmovki, Šmartno pri Litiji in Zagorje – po 1 pižmovka). 
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Slika 57: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema pižmovke v obdobju 2011-
2020 

V preteklem desetletnem obdobju je bilo iz narave v Zasavskem LUO odvzetih le 10 pižmovk, 
v začetku obdobja (v letih 2011-2013) 8 živali in v letu 2020 2 pižmovki. Vmes odvzema ni bilo. 
Glede na tujerodnost in invazivnost je v bil v desetletnem obdobju načrt odvzema kar 6 let 
neomejen, v ostalih letih pa določen na 10 živali/leto. 
 
Izgube 
Izgub v zadnjem desetletnem obdobju ni bilo registriranih. 
 
Medvrstni vplivi 
Pižmovka je v podrejenem položaju do njene sorodnice in večje predstavnice iz rodu glodalcev 
– nutrije, kar je tudi možen razlog za njeno številčno nazadovanje. 
 
Ocena stanja populacije 

V Zasavskem LUO se pižmovka pojavlja predvsem v skrajno zahodnem delu ob toku 
Ljubljanice in Save, vendar kot izrazito redka vrsta. Populacija pižmovke se je v tem okolju 
izoblikovala iz osebkov pobeglih iz umetne reje. V Sloveniji ima status tujerodne in invazivne 
vrste. Populacija je drastično upadla. Vpliv okoljskih dejavnikov (podnebja) na populacijo 
pižmovk v tem okolju ni povsem poznan, domnevno pa je upad pižmovke povezan s porastom 
številčnosti nutrije, ki je večja in v okolju bolj konkurenčna vrsta. 
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4.3.14 Nutrija 

Prostorski okvir obravnave nutrije v Zasavskem LUO so lovišča vezana na reko Savo in njene 
pritoke. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Odvzem 208 nutrij v zadnjem desetletju je bil izveden v 6 loviščih (Pugled – 74 nutrij, Litija – 
62 nutrij, Laze – 34 nutrij, Kresnice – 27 nutrij, Radeče – 7 nutrij in Vače – 4 nutrije). 
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Slika 59: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema nutrije v obdobju 2011-
2020 

V predpretekli dekadi (2001-2010) se je vrsta v območju šele pojavila. V letu 2005 je bil 
evidentiran odvzem prve živali te vrste. V preteklem desetletnem obdobju, 2011-2020, je bilo 
iz narave v Zasavskem LUO odvzetih 208 nutrij (indeks na prejšnje desetletno obdobje je 8,0), 
do leta 2015 je odvzem strmo naraščal do maksimuma 35 živali, nato pa upada, pri čemer 
vzroki za upad niso v številčnosti vrste, pač pa v oteženih pogojih odstrela na mestih 
pojavljanja. Glede na tujerodnost in invazivnost vrste je v bil v desetletnem obdobju načrt 
odvzema v nekaterih letih povsem neomejen, z namenom popolne izločitve te vrste iz okolja. 
 
Izgube 
Izgubi, registrirani v zadnjem desetletnem obdobju, sta bili le 2 (v l. 2011 in v l. 2017) . Obe sta 
nastali s povozom na cesti. 
 

 

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

Medvrstni vplivi 
Nutrija je v nadrejenem položaju do njene sorodnice in manjše predstavnice iz rodu glodalcev 
– pižmovke, ter jo izpodriva. 
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Ocena stanja populacije  

Nutrija se pojavlja ob mirnejših vodotokih, kjer lahko v obrežje izkoplje rove za zavetišča. 
Populacija narašča. Vrsta ima veliko potencialno nataliteto. V primeru gostejše naseljenosti 
lahko povzroči znatno škodo v kmetijstvu in posedanje rečnih bregov. V Sloveniji je ta vrsta 
tujerodna in invazivna, izvira pa iz južne Amerike. V Zasavskem LUO je prisotna ob reki Savi. 
V območje se je po vsej verjetnosti priselila ob reki Ljubljanici z Ljubljanskega barja, kjer je 
pred leti pobegnila iz umetne reje. Izrazitih naravnih sovražnikov, ki bi uravnavali velikost njene 
populacije, nima. Škod v kmetijstvu od nutrije v zadnjem desetletju v LUO ne beležimo. 
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4.3.15 Navadni polh 

Prostorski okvir obravnave navadnega polha je celotno Zasavsko lovsko upravljavsko 
območje. 
 
Kazalniki stanja in trendov razvoja populacije 
 
Prostorska razporeditev in trend odvzema 
 

 

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

Lov na navadnega polha lahko izvajajo vsi prebivalci R Slovenije, ob pridobitvi dovolilnice od 
upravljavca lovišča ali lovišča s posebnim namenom. V Zasavskem LUO ni tradicije lova na 
polhe, zato so številke odvzema simbolične, zabeležene so le pri 10 od 24 LD. Od teh so 
največ polhov v zadnjem desetletju ulovili v loviščih Kresnice, Vače in Šentvid pri Stični. 
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Slika 62: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema navadnega polha v 
obdobju 2011-2020 

V preteklem desetletnem obdobju je bilo iz narave v Zasavskem LUO odvzetih 1.545 polhov. 
Načrt odvzema je bil povsem neomejen, saj je realizacija vezana zgolj na pojav polhov v t.i. 
obrodnem letu in od interesa za lov, ki ima v posameznih delih Slovenije izrazito tradicijo, v 
Zasavskem LUO pač ne. V letih 2017-2019 ne beležimo nobenega registriranega odvzema 
polhov iz narave. 
 
Izgube 
V obravnavanem obdobju je bila zabeležena zgolj ena izguba, v letu 2020, zaradi neznanega 
vzroka.  
 

 

Slika 63: Dinamika višine in strukture izgub navadnega polha v obdobju 2011-2020 

Medvrstni vplivi 
Navadni polh predstavlja plen mnogim plenilskim vrstam divjadi in zavarovanih živalskih vrst. 
 
Ocena stanja populacije  

Vrsta je prisotna v celotnem območju, najbolj ji ustrezajo listnati in mešani gozdovi. Gostota 
populacije je močno odvisna od trenutne ponudbe hrane v okolju, predvsem od gozdnega 
obroda. Značilna so izrazita letna nihanja, ki so posledica izredne potencialne natalitete polha, 
ki se izkaže ob ustrezni ponudbi hrane. Ocenjujemo, da vrsta zaradi lova ni ogrožena. 
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Populacija je s svojim okoljem usklajena. Občasno sicer lahko na bukovih letvenjakih z 
obgrizenem lubja na vrhovih povzroči tudi občutno škodo, česar pa v LUO še nismo zaznali. 
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4.3.16 Fazan 

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

 

Slika 64: Prostorska razporeditev odvzema fazana v Sloveniji v obdobju 2011-2020 

Odvzem fazana je bil zabeležen v obdobju 2011 – 2020 le v 4 loviščih v LUO in sicer: Kresnice 
(144 ptic), Trbovlje (136 ptic), Litija (76 ptic) in Moravče (32 ptic). Proti koncu desetletja so 
odvzem izvajali le še v lovišču Trbovlje. 
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Slika 65: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema fazana v obdobju 2011-
2020 

V obdobju 2011-2020 je bilo iz narave v Zasavskem LUO odvzetih 388 fazanov, kar je podobno 
kot v predpretekli dekadi (indeks 1,19). Realizacija načrta v desetletju je bila 50 %, v 
posameznih letih se je gibala med minimalno 10 % (l. 2014) do maksimalno 80 % (l. 2020). 
Odvzem je bil v celotnem obdobju odvisen od vlaganj fazanov iz umetne vzreje, načrti so bili 
postavljeni v deležu od števila vloženih fazanov. Realizacija je bila tako vezana le na 4 lovišča 
v LUO. 
 
Izgube 
V celotnem obdobju desetih analiziranih let ni bilo registriranih nobenih izgub. 
 
Medvrstni vplivi 
Fazan predstavlja plen mnogim plenilskim vrstam divjadi in zavarovanim živalskim vrstam. 
 
Ocena stanja populacije  

Fazan je kot vrsta v območju prisotna že dlje časa. Populacija je v Zasavskem LUO trenutno 
povsem odvisna od vlaganj iz umetne vzreje. Skladno z upadanjem interesa za lov na to vrsto, 
se je zmanjševala tudi količina vlaganj živali iz umetne vzreje in vlaganj v oblikovanje 
življenjskega okolja, ki je bila ob izteku zadnjega desetletja omejena le še na lovišči Trbovlje 
in Zagorje. Posledica je upadanje (naravnih ostankov) populacije, ki bo brez vlaganj po vsej 
verjetnosti iz tega okolja v prihodnje izginila. Vrsta v okolju ne povzroča škode. Drugim vrstam 
ne predstavlja konkurence. Na dinamiko rasti populacije negativno vpliva visoka gostota 
populacij plenilcev (šakal, lisica, obe vrsti kun, ujede in sove). 
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4.3.17 Raca mlakarica 

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

 

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

Odvzem v zadnjih desetih letih ni bil izveden zgolj v 4 loviščih. Pri ostalih se je izvajal na vseh 
tekočih in stoječih vodnih telesih, kjer je bilo to možno in varno. Največjo intenziteto odvzema 
v zadnjih desetih letih beležimo za lovišča Šentlambert (0,33 ptice/100 ha l.p. lovišča), Litija 
(0,29 ptice/100 ha l.p. lovišča), Kresnice (0,28 ptice/100 ha l.p. lovišča), Ivančna Gorica (0,25 
ptice/100 ha l.p. lovišča) in Polšnik (0,23 ptice/100 ha l.p. lovišča). Za ostala lovišča so te 
intenzitete bistveno nižje. 
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Slika 67: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema race mlakarice v obdobju 
2011-2020 

V preteklem desetletnem obdobju je bilo iz narave v Zasavskem LUO odvzetih 1.031 
mlakaric, kar je za tretjino manj kot v predpretekli dekadi (indeks upada je 0,67). Povprečna 
realizacija načrta v desetletju je bila 80 %, v posameznih letih se je gibala med 64 (l. 2018) 
in 98 % (l. 2012). Odvzem ima v desetletju negativen trend, z kratkimi vmesnimi obdobji 
stagnacije. Vzrok negativnega trenda odvzema ni v upadu številčnosti mlakarice, pač pa v 
težavnosti izvajanja lova in s tem upadu interesa za sam lov. 
 
Izgube 
Izgube so bile zabeležene med zasavsko populacijo mlakaric zgolj v letu 2015 – 3 osebki, 
pri vseh je bil kot vzrok navedena bolezen, pri čemer dejanski vzrok oz. ime bolezni ni 
poznan. 
 

 

Slika 68: Dinamika višine in strukture izgub mlakarice v obdobju 2011-2020 
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Medvrstni vplivi 
Mlakarica nobeni vrsti divjadi v LUO ne predstavlja neposredne konkurence za hrano in 
prostor. Predstavlja pa plen v območju prisotnim zverem in ujedam, ki ga je težko ali nemogoče 
dokazati v obliki zabeležbe o dokazljivih izgubah. 
 
Ocena stanja populacije  

Populacija je v prostoru krajevno razporejena. Race mlakarice se zadržujejo predvsem ob 
večjih vodotokih (Ljubljanica, Sava, Medija in pritoki) ter vseh ribnikih in večjih mlakah. 
Populacija je stabilna, z dinamičnim trendom številčnosti, ki ni izrazit v nobeno smer. 
Zdravstveno stanje populacije race mlakarice je dobro. Aviarne influence, kot najnevarnejše 
bolezni med (vodnimi) pticami, v LUO ni bilo zaznati. 
 
Raca mlakarica v okolju ne povzroča zaznavne škode. Njen življenjski prostor so poleg 
vodnega telesa rečni bregovi, ki gospodarsko niso zanimivi.  
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4.3.18 Sraka 

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

 

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

Odvzem beležimo v 17 od 24 lovišč. Največjo gostoto odvzema imajo lovišča Ivančna Gorica 
(0,15 ptice/100 ha l.p. lovišča), Šentvid pri Stični (0,15 ptice/100 ha l.p. lovišča) in Kresnice 
(0,13 ptice/100 ha l.p. lovišča), ostala bistveno manjšo. 
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Slika 70: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema srake v obdobju 2011-
2020 

V preteklem obdobju 2011-2020 je bilo iz narave v Zasavskem LUO odvzetih 378 ptic - srak, 
kar je nekoliko več kot v predpretekli dekadi (indeks rasti je 1,46). Realizacija načrta v 
desetletju je bila 82 %, v posameznih letih se je gibala 32 in 45 ptic, skozi celotno obdobje ni 
moč jasno izluščiti nobenega trenda rasti ali upada. Načrt odvzema se je smiselno prilagajal 
stanju v naravi in zmožnosti upravljavk za realizacijo. 
 
Izgube 
V celem desetletju je bila registrirana izguba le ene ptice, v letu 2019, katere vzrok pa je bil 
neznan. 
 

 

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

Medvrstni vplivi 
Vrsta nima izrazitega plenilca, ki bi uravnaval njeno številčnost, še najbolj lahko na njeno 
številčnost vplivajo ujede, ki so vse zavarovane živalske vrste. 
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Ocena stanja populacije  

Populacija srake je stabilna. Izrazitih trendov rasti ali padanja številčnosti ni zaznati. V prostoru 
se nahajajo v bližini naselij, kjer si iščejo hrano. Gre za vrsto, ki se je zelo dobro prilagodila na 
človekovo prisotnost in urbanizacijo. Od vranov, ki spadajo med divjad, živi sraka najbližje 
urbanim naseljem. Ker vrsta upravljavsko ni problematična, ne povzroča večje škode na 
človekovem premoženju, je vitalna in dovolj številna, je načrtovanje odvzema potrebno zaradi 
zagotavljanja trajnostne rabe, kamor uvrščamo lov, in morebitnega preprečevanja škode v 
konkretnih škodnih primerih. 
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4.3.19 Šoja 

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

 

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

Odvzem v analiziranem obdobju beležimo v vseh loviščih v LUO. Največjo gostoto odvzema 
ima lovišče Mlinše (0,32 ptice/100 ha l.p. lovišča), ki odstopa od ostalih lovišč. 
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Slika 73: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema šoje v obdobju 2011-2020 

V preteklem obdobju 2011-2020 je bilo iz narave v Zasavskem LUO odvzetih 848 šoj, kar je 
več kot v predpretekli dekadi (indeks rasti je 1,48). Realizacija načrta v desetletju je bila v 
povprečju 87 %, v posameznih letih se je gibala med 84 in 98 %, skozi celotno obdobje je moč 
izluščiti rahlo padajoč do stagnirajoč trend. Načrt odvzema se je smiselno prilagajal stanju v 
naravi in zmožnosti upravljavk za realizacijo. 
 
Izgube 
V celem desetletju je bila registrirana izguba le ene ptice, v letu 2020, katere vzrok pa je bila 
poškodba oz. t.i. »drugi vzroki«. 
 

 

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

Medvrstni vplivi 
Vrsta nima izrazitega plenilca, ki bi uravnaval njeno številčnost, še najbolj lahko na njeno 
številčnost vplivajo ujede, ki so vse zavarovane živalske vrste. 
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Ocena stanja populacije  

Populacija šoje je v LUO stabilna, z občasnimi nihanji številčnosti. Nihanj pri odvzemu iz 
narave ni opaziti, ker le ta ni odvisen od velikosti populacije, ampak predvsem od interesa 
lovcev za lov na to vrsto. Zdravstveno stanje populacije ni problematično. Lov na velikost 
populacije torej nima vpliva. Od vrst vranov, ki so divjad, živi šoja najbližje gozdu in gozdnemu 
robu. Ker vrsta upravljavsko ni problematična, ne povzroča večje škode na človekovem 
premoženju, je vitalna in dovolj številna, je načrtovanje odvzema potrebno zaradi zagotavljanja 
trajnostne rabe, kamor uvrščamo tudi izvajanje lova in morebitnega preprečevanja lokalne 
škode v konkretnih škodnih primerih. Žal šoja največ škode povzroči v času lovopusta. Vrsta 
je s svojim okoljem sicer usklajena. 
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4.3.20 Siva vrana 

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

 

Slika 75: Prostorska razporeditev odvzema sive vrane v obdobju 2011-2020 

Odvzem v analiziranem obdobju beležimo v vseh loviščih v LUO. Največjo gostoto odvzema 
ima lovišče Pugled (2,07 ptice/100 ha l.p. lovišča), ki močno odstopa od ostalih lovišč. 
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Slika 76: Dinamika načrtovanega in realiziranega odvzema sive vrane v obdobju 
2011-2020 

V preteklem obdobju 2011-2020 je bilo iz narave v Zasavskem LUO odvzetih 4.785 sivih vran, 
kar je, če gre verjeti zabeleženim podatkov, izrazito več kot v predpretekli dekadi (indeks rasti 
je 2,11). Realizacija načrta v desetletju je bila v povprečju 101 %, v posameznih letih se je 
gibala med 93 in 117 %, v obdobju od leta 2006 do leta 2014 govorimo o strmo naraščajočem 
trendu odvzema, od 2014 dalje pa o rahlo stagnirajočem do padajočem. Načrt odvzema se je 
smiselno prilagajal povečanim škodam od sivih vran ter zmožnostim upravljavk za realizacijo, 
nenazadnje tudi stanju številčnosti v naravi. Odvzem sicer ne kaže prave slike rasti populacije, 
ker je v večji meri odvisen od interesa za lov na to vrsto. Večji odvzem v zadnjem desetletju je 
bil predvsem posledica odziva na povečano škodo, ki (so) jo sive vrane povzročajo(le) v 
kmetijstvu. 
 
Izgube 
V analiziranem desetletju so bile registrirane izgube treh sivih vran, v letih 2011, 2016 in 2029, 
katere vzroka sta bila 2x povoz na cesti in enkrat bolezen. 
 

 

Slika 77: Dinamika višine in strukture izgub sive vrane v obdobju 2011-2020 
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Medvrstni vplivi 
Vrsta nima izrazitega naravnega sovražnika, ki bi uravnaval njeno številčnost. Na nekatere 
vrste manjših vrst ptic (lahko tudi ogrožene vrste) in njihovo prisotnost v prostoru ima lahko 
negativen vpliv, ne samo v naravnem okolju, tudi znotraj naselij – na nelovnih površinah. 
 
Ocena stanja populacije  

Populacija sive vrane v LUO je stabilna in kaže umirjanja trenda rasti, ki je bil značilen za 
predpreteklo desetletje. Rast populacije je v večji meri posledica nezanimanja za lov na to 
vrsto, oteženih razmerah za lov v primestnem, delno urbaniziranem območju, kjer je ta vrsta 
najbolj zastopana, velikih koncentriranih virov hrane (odprta smetišča), velikih razpršenih virov 
hrane (naselja) ter izjemne prilagodljivosti vrste. V območju se sive vrane najpogosteje 
pojavljajo prav v okolici smetišč in kmetijskih površin na obrobju mest. Vrsta se je dobro 
prilagodila na človeka in urbano okolje. Zelo pogosta je na kmetijskih površinah, kjer je zaradi 
bližine naselja in pogostih sprehajalcev lov težko ali celo nemogoče izvajati. Populacija vran 
je za dane razmere v okolju v nekaterih (prej opisanih) predelih prevelika. V kmetijstvu, 
predvsem na integrirani pridelavi zelenjave, povzroča škodo. 
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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 21.516 21.444 0,99 
NAVADNI JELEN 1.437 1.351 0,94 
DAMJAK 204 255 1,25 
GAMS 369 356 0,97 
MUFLON 1.001 980 0,98 
DIVJI PRAŠIČ 5.744 5.949 1,04 
EVRAZIJSKI ŠAKAL 3 4 1,33 
LISICA 5.880 6.404 1,09 
JAZBEC 912 897 0,98 
KUNA ZLATICA 218 131 0,60 
KUNA BELICA 692 536 0,78 
POLJSKI ZAJEC 1.005 787 0,78 
PIŽMOVKA 50 10 0,20 
NUTRIJA 214 208 0,97 
NAVADNI POLH neom. 1.545 - 
FAZAN 776 388 0,50 
POLJSKA JEREBICA - 1 - 
RACA MLAKARICA 1.290 1.031 0,80 
SRAKA 460 378 0,82 
ŠOJA 970 848 0,87 
SIVA VRANA 4.740 4.785 1,01 

 
Srnjad: 
Načrtovan odvzem v preteklem obdobju je bil vedno, kljub rahlim nihanjem populacije, 
realiziran v okviru dopustnih odstopanj, ki so jih določali letni načrti, tako po višini, kot po spolni 
in starostni strukturi. Glede na to, da je bilo načrtovano zelo ugodno realizirano in da drugi 
indikatorji kažejo, da je populacija dokaj dobro usklajena z okoljem, lahko zaključimo, da je bil 
načrtovan in tudi izveden odvzem srnjadi iz narave v zadnjem desetletnem obdobju primeren 
in kakovosten. Z vidika usklajevanja populacije z naravnim okoljem lahko rečemo, da so bili 
ukrepi ustrezno načrtovani in izvajani. Objedanje srnjadi ni problematično za naravno 
pomlajevanje gozda. Škode v kmetijstvu so majhne. 
 
Jelenjad: 
Odvzem v prvi polovici zadnje dekade je bil načrtovan nekoliko konzervativno, v drugem delu 
pa smeleje in bolj pravilno. Realizacija je bila sicer zadovoljiva, a v prvi polovici dekade 
prenizka. Odvzem ni dohajal prirastka. Populacija se je v tem obdobju stalno krepila v njenem 
osrednjem delu, kar dokazuje ugodno stanje v sami populaciji in njenem življenjskem okolju. 
Odvzem je bil večinoma realiziran v osrednjem območju (6 lovišč), v manjšem delu v robnem, 
v območju skupin jelenjadi je bil simboličen. Izgube v populaciji navadnega jelena so minimalne 
in niso posledica stanja (bolezni …), pač pa zunanjih dejavnikov (promet).  
 
Damjak: 
Načrtovani odvzem v preteklem obdobju je bil primeren, tako po številu, kot spolni in starostni 
strukturi, vezan le na lovišča, kjer se z njim trajnostno upravlja skladno s cilji. Ca. 40 % 
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damjakov vseh kategorij je bilo izločeno kot pobegle živali iz rejnih obor, na kar z načrtovanjem 
ne moremo (pomembneje) vplivati. Izgube ne vplivajo na dinamiko populacije.  
 
Gams: 
Odvzem posamezne živali iz narave pri tako nizkih načrtih kot pri gamsu v Zasavju, so pomenili 
občuten del realizacije, ki pa je vseeno ugodna, po spolu rahlo biasno pomaknjena v korist 
ženskega spola. Zaradi nizke gostote naseljenosti gamsov, zapletene razdelitve odvzema po 
loviščih in zahtevnih vremenskih pogojev za lov se je zgodilo, da nekaj živali, sicer načrtovanih, 
ni bilo uplenjenih. Načrtovanje in realizacija odvzema sta izhajala iz stanja populacije in 
potrebnosti izvajanja odstrela. Izgube so nepomemben del odvzema, tako po številu, kot 
vzrokih. 
 
Muflon: 
Ocenjujemo, da je bil realiziran odvzem iz populacije te tujerodne vrste ustrezen – po številu 
in strukturi, načrtovanje pa realno. V drugi polovici dekade smo načrte in realizacijo dvignili, 
skladno s stanjem populacije in v odnosu do okolja ter cilji za upravljanje z alohtonimi vrstami. 
Izgube v populaciji so po strukturi zelo različne, a nimajo pomembnejšega deleža v odvzemu. 
 
Divji prašič: 
Realizacija načrtov odvzema pri divjem prašiču je zahtevna naloga. Skupna realizacija 
minimalno postavljenih načrtov z 104 % v dekadi kaže, da je bi načrt ustrezno postavljen, 
medletne razlike pa so kljub temu velike, kar priča o težavnosti načrtovanja glede na 
nepredvidljiv prirastek vrste. Skupni delež načrtovanega odvzema svinj 2+ in lanščakinj je bil 
dosežen. Skozi daljše obdobje se izkazujejo naravni dve-triletni cikli, ko odvzem upada in 
narašča, posledično je podobno tudi z uresničevanjem načrtov. V pretekli dekadi smo ponovno 
ugotovili, da z načrtom tej dinamiki nismo mogli v celoti slediti. Izgube pri tej vrsti predstavljajo 
povsem nepomemben del odvzema. 
 
Šakal: 
Z vrsto se je pričelo aktivno upravljati v smislu odstrela šele v letu 2020, do takrat beležimo le 
izgube. Odvzem, ki je načrtovan centralno za Slovenijo in nato po LUO, sledi načrtu. 
 
Lisica: 
Menimo, da čisti odstrel ni odločilno vplival na dinamiko populacije lisic, je pa v dobršni meri 
zmanjševal naravne izgube. Intenziteta odvzema v LUO je nekoliko prenizka, kar smo skušali 
ob koncu desetletje popraviti z dvigom letnih načrtov. Premajhna intenziteta odvzema ni 
posledica dinamike v populaciji, ampak drugih razlogov, tudi upada interesa za lov na to vrsto. 
Delež in struktura izgub sta nakazovali občasni »upor okolja«, ko odvzem z odstrelom ni bil 
zadosten. 
 
Rakunasti pes: 
Pojav vrste v LUO v preteklem desetletju ni bil zabeležen, posledično tudi ne odvzem. 
 
Jazbec: 
Menimo, da s trenutnim odvzemom, kljub zelo solidnim uresničevanjem načrtov, LD v LUO ne 
vplivajo na dinamiko populacije na nivoju območja. Prav tako ne na obseg škod, ki jih ta vrsta 
lokalno lahko povzroči. Odstrel je potreben predvsem z vidika preprečevanja škod na 
konkretnih lokacijah in za izvajanje lova. Izgube predstavljajo znaten del odvzema. 
 
Kuna zlatica: 
Ocene številčnosti in načrtovan odvzem se v preteklem desetletju ni uresničil v smislu 
realizacije. Menimo, da s trenutnim odvzemom ne vplivamo na dinamiko populacije na nivoju 
območja. Prav tako ne na obseg škod, ki jih ta vrsta povzroči. Odvzem je potreben predvsem 
z vidika preprečevanja škod na konkretnih lokacijah in za izvajanje lova. Izgube predstavljajo 
znaten del odvzema. 
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Kuna belica: 
Veljajo podobne ali enake ugotovitve kot za kuno zlatico, pri čemer je njena številčnost v naravi 
bistveno višja, temu primeren je tudi (višji) delež izgub. Zadnje sovpada tudi s prilagodljivostjo 
vrste na bližino človeka, kar ima za posledico večjo »vidnost« in pa izgube v bližini človeških 
bivališč in infrastrukture. 
 
Poljski zajec: 
Načrtovani ukrepi v preteklosti so bili glede na postavljeni cilj, to je ohranitev vrste in želje po 
izboljšanju stanja populacije, primerni. Načrtovanje je bilo zelo konzervativno in realno, 
odvzem kljub temu ni dosegal načrtov. Registrirane izgube predstavljajo znaten delež v 
odvzemu. 
 
Pižmovka: 
Populacija je, upoštevajoč številke odvzema, drastično upadla in gre v smeri izločitve vrste iz 
območja. Načrti, ki so bili postavljeni v smislu ciljev, kot neomejeni odvzem, so se uresničevali 
stohastično. Izgube niso bile zabeležene v celem desetletju. 
 
Nutrija: 
V predpretekli dekadi se je vrsta v območju šele pojavila. V letu 2005 je bil evidentiran odvzem 
prve živali te vrste v LUO. Načrti, ki so bili postavljeni v smislu ciljev, kot neomejeni odvzem za 
trajno izločitev tujerodne in invazivne vrste, so se sicer uresničevali solidno, a brez presežkov, 
ki bi uresničevali cilje. Izgube so pri nutriji povsem nepomemben kazalnik stanja. 
 
Navadni polh: 
Načrta odvzema ni bilo, saj je bil ta neomejen, skladno z dinamiko vrste, ki je vezana zgolj na 
pojav gozdnega obroda pri nekaterih ključnih drevesnih in grmovnih vrstah. Lov na polhe nima 
tradicije, izvaja se ga zgolj stohastično. Podatki o odvzemu so relativno nezanesljivi. 
 
Fazan: 
Načrtovanje je bilo zelo konzervativno in realno, vezano na lovišča, kjer so LD izvajale ukrepe 
tudi v okolju in vlagale fazane iz umetne vzreje. Realizacija odvzema je zgolj polovična, kar 
priča o nerealnih pogledih LD o zmožnostih realizacije vloženih ptic, ki so prej plen plenilskih 
vrst, česar pa z evidencami ni moč dokazati. 
 
Poljska jerebica: 
Načrta odvzema pri tej vrsti ni bilo v celem desetletju, odvzem z odstrelom pa je bil pri eni ptici. 
Tudi za ta podatek nismo povsem gotovi, ali res drži. Vrsta v LUO domnevno ni več prisotna. 
 
Raca mlakarica: 
Načrtovanje upravljanja s populacijo je bilo ustrezno. Podobno je z realizacijo odvzema. V 
primeru večjih naravnih vodotokov je bila realizacija otežena zaradi varnosti izvedbe in 
družbenega pogleda na izvajanje lova pred očmi javnosti. Tudi zaradi tega upada zanimanje 
za lov te vrste. Izgube niso relevanten faktor v celem odvzemu. 
 
Sraka, šoja, siva vrana: 
Načrtovanje odvzema je bilo prilagojeno stanju in ciljem, realizacija je temu ustrezno sledila. 
Evidence o odvzemu, brez materialnih dokazov, so tu nezanesljive. Izgube ne predstavljajo 
pomembnega kazalnika v odvzemu. Vrste so v LUO predmet načrta in odvzema v smislu 
trajnostne rabe, pri sivi vrani pa tudi kot vsaj nekakšen regulator številčnosti zaradi negativnih 
vplivov na okolje. 
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5.1.2 Presoja izvedbe ukrepov v življenjskem okolju divjadi  

Pregled vseh opravljenih ukrepov v življenjskem okolju divjadi kaže, da so se dela opravila 
odlično, skoraj povsem v načrtovanih obsegih. Veliko opravljenih del je bilo, poleg divjadi, 
primerno tudi za vse druge vrste prosto živeče živali, kar daje temu še dodaten pomen. Vsemu 
načrtovanemu in realiziranemu, kot je navedeno v tem poglavju, pa dajeta ton in smer razvoja: 
(ne)urejeni lastniški odnosi med lastniki zemljišč in lovskimi organizacijami ter staranje lovske 
populacije. 
 
Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi 
Pred veljavnim Zakonom o divjadi in lovstvu se je ta rubrika imenovala »Ukrepi za varovanje 
habitatov redkih in ogroženih živalskih vrst«. Od leta 2005 dalje pa se ti ukrepi nanašajo le na 
divjad. Vedno obstaja dilema kaj v to skupino ukrepov spada. Menimo, da je to sledeče: (1) 
evidentiranje ter ugotavljanje lastništva potepuških psov in mačk, (2) spremljanje pojava 
bolezni divjadi, (3) evidentiranje lokacij povožene divjadi, (4) varstvo gnezd divjadi, (5) 
izvajanje lovsko čuvajske službe in (6) določitev lokacij postavitve prometnih znakov divjad na 
cesti. S tem je tudi pojasnjeno, za kakšna opravila v loviščih so opravljene delovne ure, katerih 
obseg je v zadnjem 10-letnem obdobju izrazito narasel (indeks 3,95) in tudi presegel 
načrtovane vrednosti, s 106 % realizacijo. Menimo, da največ na račun povečevanja obsega 
dela na področju izvajanja lovske čuvajske službe. Predstavljena rast obsega tega dela je bila 
močno odvisna tudi od stalnega navajanja LD, da ta dela načrtujejo in prikazujejo, realizacije 
ni moč preveriti. V obravnavanem desetletnem obdobju so LD v LUO za ta namen letno 
opravile > 5.500 ur dela. 
 
Biomeliorativni ukrepi 
Ta skupina je namenjena izboljšavi prehrane in bivalnega okolja divjadi, ki pa je v LUO že 
sama po sebi ugodna in dobra. Ukrepi so pomembni zato, ker z njimi povečujemo količino 
naravne hrane za divjad. Torej hrane, na kakršno je divjad v naravi navajena in ji daje vse 
potrebne snovi za rast in razvoj ter na divjad in njen odnos do okolja nima negativnih vplivov. 
Kljub pestrosti naravnega okolja v območju (povprečna gozdnatost je 63 %, gozdovi in 
kmetijske površine se mozaično prepletajo) je izvedba teh ukrepov dobrodošla. Nujna je tudi 
priprava ustreznega okolja pred vlaganjem divjadi v prosto naravo. V obravnavanem 
desetletnem obdobju so lovske družine spreminjale strukturo izvedbe ukrepov, pri čemer so 
nekateri v primerjavi s predpreteklo dekado izrazito upadli (košnja, grmišča, remize) z indeksi 
0,45 – 0,66, drugi pa narasli (vzdrževanje gozdnega roba, vodni viri, priprava pasišč, 
gnojenje…), indeksi 1,10 do 3,33. Realizacija načrtovanih količin je bila dosledna, med 87 in 
101 %. 
 
Biotehnični ukrepi 
Z biotehničnimi ukrepi divjadi lovci zagotavljajo dodatne vire hrane in prehranske dodatke, ki 
se v taki obliki v naravnem okolju (razen kmetijskih površin) ne pojavljajo. Biotehnični ukrepi z 
vidika ohranjanja populacij posameznih vrst avtohtonih divjadi v Zasavskem LUO niso 
potrebni. So lovsko gospodarski ukrep in kot taki so dopustni. Lovske družine imajo vseeno 
velik interes izvajati biotehnične ukrepe ter temu posvetijo tudi veliko delovnih ur v loviščih. 
Krmljenje divjadi je za usklajenost divjadi z okoljem še vedno zelo pomemben in potreben 
biotehnični ukrep. Pomembno je, da je krmljenje lokacijsko, količinsko in strukturno pravilno 
načrtovano in izvedeno, čemur smo dajali v preteklem desetletju izrazit pomen pri načrtovanju 
del v okolju. Preprečevalno krmljenje smo zaradi strokovnih vzrokov v preteklem desetletju v 
LUO ukinili. Tako največji obseg v LUO predstavlja sedaj privabljalno krmljenje divjadi z 
namenom monitoringa, načrtne izbire za odstrel in samo izvedbo odstrela. Zimsko krmljenje 
se je pri parkljasti divjadi izvajalo pri muflonu in jelenjadi. Zimsko krmljenje male divjadi se je 
izvajalo v majhnem obsegu in je bilo teritorialno vezano le na lovišča, kjer je mala divjad še 
prisotna. Realizacija pri teh ukrepih ni dosegala 100 %, kar je še dodatno pozitivno. Glede na 
obdobje 2001-2010 pa je indeks količin, upoštevajoč tipe krmljenja, med 0,78 in 0,95. 
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Obseg priprave krmnih in pridelovalnih njiv je močno upadel (indeksa na obdobje 2001-2010 
sta 0,73 in 0,43), razlogi so enaki kot so navedeni v nadaljevanju pri lovskih objektih ob hkratni 
kalkulaciji stroškov in učinkov lovskih organizacij, kaj ti ukrepi gospodarsko prinašajo. 
Vnos soli v naravo se je v preteklem načrtovalnem obdobju v primerjavi s predpreteklim 
drastično znižal, znaša dobrih 1.100 kg soli letno, z indeksom na preteklo obdobje 0,55. To 
predstavlja letno 0,01 kg soli na 1 ha lovne površine območja. Vnesene količine soli so 
minimalne in ne predstavljajo nevarnosti za okolje. 
 
Lovski objekti 
Lovski objekti, ki jih obravnavajo načrti so solnice, visoke preže, krmišča in lovske steze. 
Namenjeni so izvajanju biotehničnih ukrepov in izvajanju lova. Obseg opravljenih del v ta 
namen je odvisen od potreb/želja upravljavcev lovišč in strokovnih usmeritev, ki se uskladijo 
na nivoju LUO med načrtovalsko službo v ZGS, lastniki zemljišč in lovskimi organizacijami. 
Usklajeni letni načrti lovišč z načrti LUO jim predstavljajo pravno podlago, da te objekte 
upravljavci lovišč lahko postavljajo in vzdržujejo. Zadostna opremljenost lovišč s temi objekti 
je pomembna. Menimo, da je celotno število prež in krmišč za divjad v območju zadovoljivo, 
večjo pozornost pa je treba posvetiti kakovosti krmišč in primerni založenosti krmišč s krmo. 
Realizacija načrtovanih del je bila tu v zadnjem desetletju zelo ugodna, med 94 in 101 %, 
medtem ko je v primerjavi s preteklim obdobjem znatno upadla, z indeksi med 0,70 in 0,87. 
Razloge gre iskati v zapletenih lastniških odnosih, boljšem načrtovanju in pa v povprečni 
starosti lovcev, ki se dviguje, posledično pa je upadla fizična aktivnost. 
 
Ukrepi za preprečevanje škod od divjadi 
LD (večina v LUO) za preprečevanje škod od divjadi uporabljajo predvsem tehnična in kemična 
zaščitna sredstva. Uporaba zaščitnih sredstev se med leti spreminja, predvsem zaradi različnih 
potreb ter intenzitete škod na kmetijskih površinah. Sama uporaba teh sredstev v območju je 
primerna, saj lokalno v določenem časovnem obdobju lovske družine z njimi lahko omilijo 
škode od divjadi, ne morejo pa škod popolnoma preprečiti. Glede na upad škod v preteklem 
desetletju, glede na preteklo obdobje, je bil indeks porabljenih ur med obdobjema 0,77, 
realizacija načrtovanega pa dosledna in v celoti izvedena. 

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 52.439 55.641 1,06 

2. BIOMELIORATIVNI UKREPI 

Vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja) ha 276,1 275,3 1,00 
Spravilo sena z odvozom ha 126,4 123,2 0,97 
Priprava pasišč za divjad ha 36,5 32,1 0,88 
Gnojenje travnikov ha 98,4 95,9 0,97 
Vzdrževanje grmišč ha 44,8 44,6 1,00 
Vzdrževanje remiz za malo divjad ha 47,3 48,0 1,01 
Vzdrževanje gozdnega roba ha 66,9 65,0 0,97 
Izdelava in vzdrževanje kaluž št. 730 717 0,98 
Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira št. 34 34 1,00 
Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja št. 1.734 1.623 0,94 
Postavitev in vzdrževanje gnezdnic št. 107 93 0,87 

3. BIOTEHNIČNI UKREPI 

Zimsko krmljenje – VELIKA divjad kg 279.900 251.086 0,90 
Zimsko krmljenje – MALA poljska divjad kg 6.230 5.665 0,91 
Preprečevalno krmljenje kg 100 150 1,50 
Privabljalno krmljenje kg 361.382 331.789 0,92 
Krmne njive ha 152,0 147,5 0,97 
Pridelovalne njive ha 19,0 18,1 0,95 
Solnice kg 11.843 11.260 0,95 

4. LOVSKI OBJEKTI 

Solnice (obnova in novogradnja) št. 12.384 11.641 0,94 
Lovske preže (obnova in novogradnja) št. 1.956 1.985 1,01 
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Krmišča (obnova in novogradnja) št. 444 442 1,00 
Lovske steze (obnova in novogradnja) km 975,8 959,3 0,98 

5. UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠKOD OD DIVJADI 

Kemična in tehnična sredstva ure 24.016 24.067 1,00 

5.2 Presoja doseganja zastavljenih ciljev 

V LUO živi in je predmet trajnostnega upravljanja 20 vrst divjadi. 
 
Pri srnjadi, damjaku, gamsu in muflonu, od vrst velike divjadi, so se cilji in usmeritve v 
preteklem desetletnem obdobju uresničevali skorajda v celoti. Vrste imajo dinamičen a hkrati 
stabilen razvoj, ki sledi zastavljenim ciljem, kar je še zlasti pomembno za obe tujerodni vrsti – 
damjak, muflon. Delež izgub je tu minimalen, oz. smo ga pri srnjadi celo znižali v primerjavi s 
preteklim obdobjem. Spolno in starostno so populacije naštetih vrst blizu naravnim 
populacijam. Te vrste v okolju ne povzročajo nobenih relevantnih škod. 
Jelenjad ima v LUO stalen trend rasti v desetletju, predvidevamo, da smo ga s povečanimi 
načrti zaustavili šele ob koncu izteka prejšnjega načrta, potrditev bodo pokazala naslednja 
leta. Širitev in krepitev populacije nista bila zastavljena cilja, torej smo bili tu delno neuspešni. 
Po drugi strani pa smo z ukrepi vseeno zadržali številčno jelenjad le na desnem bregu reke 
Save, tudi v robnem delu se njena številčnost ne krepi z večjimi koraki. Vrsta s to dinamiko je 
imela za posledico tudi lokalne težave do svojega okolja. 
Pri divjem prašiču je realizacija le delno sledila načrtom in zaradi tega z uresničevanjem ciljev 
ne moremo biti povsem zadovoljni. Populacije nismo uspeli močneje znižati, kar bi imelo za 
posledice manj težav v okolju, zlasti do ostalih souporabnikov prostora. Vrsta je nosilec 
glavnine vseh škodnih dogodkov v LUO. Načrti so bili minimalno postavljeni in navzgor 
neomejeni, s ciljem znatnega preseganja, to pa je bilo uresničeno zgolj 4x v desetletju. 
Mala divjad (mlakarica, sraka, šoja, siva vrana) in male zveri (šakal, lisica, jazbec, kuna 
zlatica, kuna belica) imajo uravnotežen in dinamičen razvoj ter so vseskozi predmet 
trajnostnega upravljanja, zato so cilji in usmeritve tu v večjem delu doseženi. 
Mala poljska divjad (poljski zajec, fazan) ima še naprej nazadujoč trend razvoja in številčnosti. 
To je povezano tudi s spremembami življenjskega okolja, ki glede na lego primerno za življenje 
teh vrst v LUO (pretežno nižinski, lahko dostopni predeli) in človeške potrebe (obdelava za 
kmetijske namene, urbanizacija, …) konstantno nazaduje. Cilji revitalizacije vrst in okolja torej 
niso bili doseženi. 
Tujerodni invazivni vrsti (pižmovka, nutrija) imata glede na medsebojno konkurenco za 
prostor in hrano različen trend razvoja. Medtem, ko pižmovka izrazito nazaduje in počasi 
izginja iz naravnega okolja, ima nutrija stagnirajoč do napredujoč trend številčnosti, mestoma 
tudi zaradi razlogov nezmožnosti ukrepanja z odstrelom (nelovne površine ali obvodne in 
vodne površine obremenjene z obiskom ljudi). Cilji tu so torej delno doseženi. 

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

VRSTA A B C D 

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

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

5.3 Presoja ustreznosti prejšnjega načrta 

Presojo uspešnosti upravljanja v populacijah divjadi ter v njenem življenjskem okolju smo 
opravili na podlagi ekspertne ocene kazalnikov. 
 
Pri uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev v populacijah smo se uprli na splošno 
uveljavljene kazalnike kontrolne metode v najširšem smislu, ki prikazujejo: trende 
številčnosti in prostorske razporeditve vrst, njihovo spolno in starostno strukturo kjer je to 
relevantno, zdravstveno stanje, višino in strukturo (vzroke) izgub ter merljive kazalnike v 
populacijah (telesne mase, mase rogovja…) ter druge neimenovane kazalnike.  
 
Uspešnost doseganja ciljev glede okolja smo presojali na kazalnikih oz. podatkih, ki izhajajo 
iz rabe tal, na podatkih o gozdovih izhajajočih iz gozdnogospodarskih načrtov (GGO, GGE) 
ter kazalnikih, na podlagi katerih lahko podamo oceno o obremenitvah prostora. Pri 
usklajenosti populacij z njenim življenjskim okoljem smo cilje presojali na podlagi 
kazalnikov, ki izhajajo iz popisa objedenosti ter podatkov o povzročenih škodah v 
življenjskem okolju divjadi. Pri medvrstnih odnosih smo presojali uresničevanje zapisanih 
ciljev glede pospeševanja koristi posameznih vrst v škodo drugih.  
 
Po presoji ustreznosti ciljev, usmeritev in ukrepov v preteklem načrtu [10] smo bili 
uspešnejši pri vrstah, ki imajo manjši vpliv na posamezno rabo in ne predstavljajo večje 
konkurence kmetijstvu in gozdarstvu (srnjad, damjak, muflon, gams, jazbec…).  
 
V nasprotnem pa smo slabše uresničili cilje pri vrstah, ki so v konfliktu s primarnimi 
dejavnostmi ljudi (navadni jelen, divji prašič, siva vrana…) ter katerih populacije so se 
povečale, številčno in/ali tudi prostorsko. 
 
Manj uspešni smo bili tudi pri nekaterih vrstah, katerim so se zaradi načina rabe tal brez 
moči našega vplivanja v negativno smer spremenili življenjski pogoji (fazan, poljski zajec), 
kot tudi pri nekaterih invazivnih tujerodnih vrstah (nutrija, pižmovka). 

Preglednica 9: Presoja ustreznosti načrta za obdobje 2011-2020 

 CILJI USMERITVE UKREPI 

V POPULACIJAH DIVJADI 4 4 3 

   EVROPSKA SRNA 4 4 4 
   NAVADNI JELEN 4 3 3 
   DAMJAK 4 4 4 
   GAMS 4 4 4 
   MUFLON 4 4 4 
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   DIVJI PRAŠIČ 4 3 3 
   EVRAZIJSKI ŠAKAL 4 4 3 
   LISICA 4 4 4 
   RAKUNASTI PES - - - 
   JAZBEC 4 4 4 
   KUNA ZLATICA 4 4 4 
   KUNA BELICA 4 4 4 
   POLJSKI ZAJEC 4 3 3 
   PIŽMOVKA 4 4 4 
   NUTRIJA 4 3 3 
   NAVADNI POLH 4 4 4 
   FAZAN 4 3 3 
   POLJSKA JEREBICA 4 - - 
   RACA MLAKARICA 4 4 4 
   SRAKA 4 4 4 
   ŠOJA 4 4 4 
   SIVA VRANA 4 3 3 
V OKOLJU 4 4 4 
V ODNOSU OKOLJE-DIVJAD 4 3 3 

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

5.4 Glavni problemi in priložnosti pri upravljanju divjadi 

Na podlagi analize preteklega upravljanja divjadi in opravljenih ukrepov v življenjskem 
okolju divjadi ter stanja divjadi in njenega življenjskega okolja, vključujoč rezultate delavnice 
z notranjo strokovno javnostjo (ZGS, OE Ljubljana) ter delavnice z zunanjimi deležniki v 
sklopu obnove območnih načrtov - lovsko upravljavski del za Zasavsko LUO za obdobje 
2021 – 2030 (DLUN) na podlagi SWOT analiz, smo opredelili glavne prednosti in probleme 
v LUO. 

Prednosti: 
1. Vitalne in stabilne populacije divjadi 

Velika večina vrst divjadi, ki živijo v LUO je številčno stabilnih in kažejo ugodne 
trende razvoja. Izrazito v ugodnem statusu so vse vrste velike divjadi (srnjad, 
jelenjad, damjak, gams, muflon, divji prašič), male zveri (lisica, jazbec, obe kuni), 
šakal, raca mlakarica ter vse tri vrste iz družine vranov (sraka, šoja, siva vrana). 
Izjeme, ki od ugodnega statusa odstopajo so le vrste male poljske divjadi, ki kaže 
izrazite znake regresije, pri čemer je jerebica izginila iz naravnega okolja, fazan je 
odvisen od vlaganj ptic iz umetne vzreje, poljski zajec pa je redek a je njegova 
številčnost poleg drugih dejavnosti odvisna tudi od lovstva (lov plenilcev, 
sooblikovanje okolja z ukrepi, interes za lov in razvoj lovske kinologije …). 
Populacije divjadi vseh vrst so zdrave, izostale so vse tradicionalne vrste tipičnih 
bolezni v tem prostoru. Življenjsko okolje je ugodno, v grobem ni zaznati večjega 
slabšanja razmer. 

2. Ustrezno upravljanje z divjadjo 

Sodelovanje med strokovnimi službami – ZGS, lovskimi organizacijami (LD, OZUL), 
IRSKGLR - lovsko inšpekcijo in deléžniki v LUO je na relativno visoki ravni, kljub 
nekaterim različnim pogledom. Posledično je bila vsa leta dosežena tudi visoka 
stopnja realizacije načrtovanih ukrepov pri upravljanju s populacijami divjadi in v 
njenem okolju. Stopnja realizacije načrtovanih ukrepov, s katerimi reguliramo 
številčnost ter starostno in spolno strukturo populacij divjadi in njenega življenjskega 
okolja nedvomno vpliva na stanje v okolju in medsebojno zaupanje deléžnikov, 
posledično pa tudi na doseganje ciljev upravljanja. 

3. Dobro sodelovanje deléžnikov in dobra usklajenost rastlinojedov z gozdom - ugodno 
stanje objedenosti 
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V obliki pozitivnih rezultatov se vrača trud pravočasnega vključevanja v proces 
upravljanja s populacijami divjadi čim večji krog različnih deléžnikov – 
(so)uporabnikov prostora. Pri tem so pomembne tudi različne oblike sodelovanj s 
širšo javnostjo kot so razne prireditve, predstavitve, prispevki za ciljno javnost in 
medije, pojasnila in odgovori ob izpostavljenih problemih, udeležba na dogodkih, 
povezanih z upravljanjem z divjadjo in njenim življenjskim okoljem … . 

Kot skupen trud so bili prepoznani tudi skupni rezultati upravljanja, prvenstveno z 
srnjadjo in jelenjadjo, ki so rezultirali v pozitivnih trendih zniževanja objedenosti 
gozdnega mladja v širšem zasavskem prostoru, z izjemo nekaterih izpostavljenih 
lokalnih težav na manjših območjih. 

 
Problemi, ki izhajajo iz stanja življenjskega okolja divjadi: 

1. Povečan pritisk rekreacije in urbanizacije na okolje divjadi. 
Kljub temu, da je večina vrst divjadi in njenega okolja v zasavskem prostoru še v 
ugodnem stanju, je vseeno zaznati trende slabšanja, ki izhajajo iz pritiskov, ki jih 
prožijo ljudje na naravo, bodisi v smislu rednih dejavnosti ali neželenih, celo 
prepovedanih, dejanj. V zadnjih letih se je močno povečal obseg negativnih 
dejavnosti v okolju, predvsem zelo moteča vožnja z motornimi vozili (štirikolesniki, 
cross motorji, električna kolesa) in gorskimi kolesi, prekomerno nabiralništvo 
(zahodni del LUO ob Ljubljani), masovno pohodništvo (izpostavljene točke kot so 
Čemšeniška planina, Mrzlica, Kopitnik, Kum in Janče) in vse bolj pogoste nočne 
aktivnosti, ki se negativno odražajo na obnašanju divjadi. Vse našteto lahko privede 
do povečanega stresa živali, sprememb navad (etologije) divjadi ter posledično 
povečanih škod v okolju in nenazadnje do pogina osebkov. 

2. Nezadostna ekološka povezljivost. 

Zasavski prostor predstavlja ustvarjen ekološki žep, ki je nastal z zaporo dveh 
krakov slovenskega avtocestnega omrežja, na Jugu z avtocesto Ljubljana – 
Obrežje, na Zahodu z ljubljanskim avtocestnim obročem in na Severu z avtocesto 
Ljubljana - Maribor. Posebnih in namenskih omilitvenih ukrepov (ekodukti, zeleni 
mostovi), ki bi lajšali pogoje povezljivosti populacij divjadi na obeh straneh avtoceste 
ni, vsaj na južnem delu (povezljivost divjadi s širšim dolenjskim in kočevskim 
prostorom) lajšajo le zaradi drugih človeških potreb zgrajeni povezljivi objekti 
(viadukti, nadvozi, podvozi), zlasti na relaciji Ljubljana – Višnja Gora. Navedeno 
lahko povzroči gensko siromašenje populacij živalskih vrst v bodoče, obenem pa 
narekuje tudi pazljivo načrtovanje ukrepov v populacijah in okolju, katerih rezultati 
so odvisni zgolj od zasavskega prostora. 

 
Problemi v povezavi s stanjem populacij: 

1. Ogroženo stanje male poljske divjadi. 

Poljska jerebica in fazan (razen vlaganj iz umetne vzreje) sta praktično izginila iz 
zasavskega naravnega okolja, poljski zajec je redek in z negativnim trendom 
razvoja. Vzrokov za tako stanje je več, začenši na predpisni ravni s področja 
kmetijstva in varstva narave, pa do konkretnih ukrepov, ki se izvajajo v okolju na 
področju kmetijstva, turizma in rekreacije, lovstva itn. 

2. Naraščanje številčnosti jelenjadi in divjega prašiča 

Eden od glavnih problem upravljanja z divjadjo v LUO sta še vedno previsoka 
številčnost divjega prašiča (primarno lovišča Dol pri Hrastniku, Kresnice, Laze, Litija 
in Pugled, lokalno lahko tudi še nekatera druga lovišča) ter lokalno tudi jelenjadi (del 
osrednjega območja vrste v LUO, primarno lovišča Dobovec, Podkum, Polšnik in 
Radeče, manj Dole pri Litiji in Gabrovka). Jelenjad ima bistven vpliv na objedenost 
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gozdnega mladja (zlasti ob sinergističnem vplivu skupaj z drugimi rastlinojedi na 
istem območju). 

3. Naraščanje številčnosti šakala in zavarovanih velikih zveri 
Šakal se je s prvimi osebki pojavil v zasavskem prostoru v zadnjih petih letih. Niti 
plenske vrste (srnjad, mala divjad) niti ljudje (ruralna območja s kmetijsko 
dejavnostjo, lovske organizacije) na njegovo prisotnost ter številčno krepitev niso 
(bile) pripravljene, novega plenilca se v okolju tudi težko sprejema. Ob ovirah za 
sproščeno upravljanje (lov) ter pričakovanem večanju številčnosti se obeta neželen 
vpliv na srnjad in malo divjad, kar lahko spremeni razmerja v ekosistemu in 
posledično upravljanje z divjadjo. 

Pojav in krepitev velikih zveri (rjavi medved, občasno volk in ris) ustvarjata neželeno 
klimo na podeželju in znotraj lovskih organizacij, saj je »upravljanje« vezano na 
nesistemske rešitve izrednih odstrelov ob že storjenih konfliktih. Ker gre za 
zavarovane vrste t.i. »rednega upravljanja« ni in so tako upravljavci lovišč obsojeni 
na nemo spremljanje stanja in sprejemanje odločitev državnih organov in institucij, 
pri katerih sami aktivno ne sodelujejo. 

 
Problemi zaradi vplivov divjadi na okolje: 

1. Pojav divjadi in povzročanje škode na nelovnih površinah 

Vse pogosteje se divjad pojavlja v urbanih okoljih in na nelovnih površinah. Gre za 
kombinacijo posledice nemira v naravnem okolju, lahke dostopnosti hrane v bližini 
človeških bivališč ter zakonske odsotnosti glede možnosti ukrepanja z lovskim 
orožjem, ki jo živali čutijo in izkustveno vgradijo v svoje obnašanje. Gre predvsem 
za vrste, ki so na človekovo bližino prilagodljive ter so prehranski oportunisti (srnjad, 
divji prašič, lisica, kuna belica, jazbec, nutrija in siva vrana). Lokalno se s tem 
povzroča tako (večja) škoda na premoženju, kot tudi nelagodje lokalnega 
prebivalstva. 
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6. TEMELJNI VIDIKI UPRAVLJANJA DIVJADI IN NJENEGA 
ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA 

Upravljavski vidik – 43 % 
Upravljanje v LUO zagotavlja trajnostno ohranjanje vitalnih populacij vseh avtohtonih 
vrst divjadi ter dveh alohtonih vrst, in njihovih habitatov. Upravljanje z divjadjo v 
Zasavskem LUO temelji pretežno na parkljarjih – vseprisotni srnjadi, jelenjadi in divjem 
prašiču, v nekoliko manjši meri pa tudi na gamsu in dveh alohtonih vrstah – muflonu in 
damjaku. Ostale vrste, vključno z malimi zvermi, so lovsko manj zanimive ter na njih z 
odvzemom manj vplivamo. Izvajanje upravljavskih ukrepov je poleg tega usmerjeno 
predvsem v zmanjševanje ali preprečevanje nastajanja neželenih vplivov v okolju, 
predvsem v obliki prekomernih škod vrst divjadi kot so divji prašič, siva vrana in lokalno 
navadni jelen. Sooblikovanje življenjskega prostora divjadi ima pozitivne učinke, poleg 
divjadi, tudi na druge prostoživeče živalske (ptice, metulji, dvoživke …) in rastlinske 
vrste. 
 

Družbeno – ekonomski vidik – 15 % 
Lov in udejstvovanje v lovstvu predstavlja za približno 1.000 nepoklicnih lovcev v LUO 
poleg potrebe po trajnostnem upravljanju z divjadjo ter gospodarskih vidikov rabe 
naravnih dobrin tudi način kakovostnega preživljanja prostega časa. S tem se ohranja 
tudi lovsko izročilo, ki je pomemben del kulturne dediščine v Sloveniji. 
 
Optimalna trajnostna raba lovnih vrst z lovom prinaša neposredne dohodke od prodane 
divjačine in trofejnega lova s komercialnimi lovskimi gosti ter posredne dohodke od 
ostalih dejavnosti, povezanih z divjadjo in lovstvom. V lokalnem okolju z usmerjanjem 
številčnosti in gostot nekaterih vrst (primarno velike divjadi) prispeva k neoviranem 
razvoju kmetijstva, delno pa tudi k razvoju turizma in infrastrukture, vezane na lov. 
Pridobivanje divjačine predstavlja ekološko neoporečno lokalno pridelavo mesa in 
povečuje prehransko samooskrbo RS. Zagotavlja lokalna delovna mesta, ohranjanja 
kulturno krajino z ukrepi za izboljšanje habitatov in posegi v populacije divjadi z 
namenom preprečevanja škod. 
 

Znanstveno - raziskovalni vidik – 15 % 
Upravljavske odločitve uspešneje temeljijo na trdnih rezultatih proučevanja in 
spremljanja populacij vrst divjadi in njihovih habitatov. Raziskave tako ključno 
prispevajo k ohranjanju populacij divjadi in sobivanju med ljudmi ter divjadjo in imajo 
velik pomen za razvoj trajnejših sistemskih metod na tem področju. V LUO se redno 
spremlja pojav in stanje sicer zavarovanih velikih zveri. Potencial za spremljanje in 
poglobljene raziskave v prihodnje imajo v LUO vse avtohtone vrste divjadi, smiselno bi 
bilo dati poudarek najbolj razširjeni vrsti – srnjadi ter vrstam male poljske divjadi, ki so 
v izraziti regresiji. Veljalo bi narediti tudi raziskavo o statusu, vplivu na okolje in 
domorodne vrste ter o genetskem razvojnem potencialu za obe alohtoni vrsti – muflona 
in damjaka. 
 

Izobraževalni vidik – 12 % 
Strokovna predstavitev značilnosti in upravljanja divjadi ter njenega življenjskega 
okolja, organiziranosti lovstva ipd. kot pristop k ozaveščanju (in s tem tudi ohranjanju 
narave) različnih javnosti: 

- predšolski in osnovnošolski otroci, dijaki in študentje; 

- različne zainteresirane skupine laične domače javnosti; 

- strokovna javnost, npr. lovci in lovski čuvaji; visokošolske ustanove s tega 
področja in 
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- tuja zainteresirana laična in strokovna javnost, ki nam priznava uspešnost 
upravljanja s populacijami divjadi in zavarovanih vrst na številčnih področjih 
trajnostnega upravljanja z divjadjo. 

 
Naravovarstveni vidik – 10 % 

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. 
 
Izvajanje lovsko-čuvajske službe in stalna prisotnost lovcev v prostoru je pomoč pri 
naravovarstvenem nadzoru, ki zaradi stalnega in pogostejšega pritiska ljudi na naravno 
okolje pridobiva na pomenu. 

 
Vidik nepotrošne rabe divjadi – 5 % 

Nepotrošna raba prosto živečih živali in rastlin nudi številne priložnosti za učinkovitejše 
varstvo narave, ob tem pa tudi za razvoj pomembnih dodatnih virov dohodka za lokalne 
skupnosti ter spreminja razmere znotraj turističnega sektorja. 

 

 

Slika 78: Pomembnost posameznih vidikov v Zasavskem LUO 
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7. CILJI IN USMERITVE 

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

STRATEŠKI CILJI 
 

 Trajnostno ohranjanje vitalnih populacij vseh avtohtonih vrst divjadi, s poudarkom na 
domorodnih vrstah velike divjadi, ohranitev in krepitev številčnosti male poljske divjadi 
(fazan, poljski zajec) in drugih prostoživečih živali ter njihovih habitatov; 
 

 Sooblikovanje življenjskega prostora divjadi in drugih prostoživečih živalskih ter 
rastlinskih vrst v gozdni in gozdnati krajini, revitalizacija in bogatenje življenjskega 
prostora v kmetijski krajini za malo poljsko divjad; 
 

 Optimalna trajnostma raba vrst divjadi z lovom – s poudarkom na celotnem LUO – 
primarno: srnjad, jelenjad, divji prašič, šakal, lisica, jazbec, kuna zlatica in poljski zajec, 
lokalno: gams, damjak, muflon, kuna belica, raca mlakarica, fazan. 
 

 Zmanjševanje ali preprečevanje nastajanja neželenih vplivov v okolju: 
o zmanjševanje škod na kmetijskih površinah (divji prašič – 5-6 lovišč, siva vrana 

– nižinski deli na V ljubljanske kotline, lokalno jelenjad in muflon); 
o zmanjševanje vpliva rastlinojedov na območjih, kjer je lokalno nekoliko oteženo 

naravno pomlajevanje (jelenjad, sinergija več parkljastih vrst skupaj – osrednje 
življenjsko območje jelenjadi v LUO, 6 lovišč). 

 

 Omejevanje prostorske razširjenosti in številčnosti invazivnih ter drugih tujerodnih vrst 
(poudarek na nutriji in pižmovki – obe vrsti glede na obstoječe stanje v LUO v reki Savi 
in glavnih pritokih; rakunasti pes – le ob morebitnem pojavu v LUO). 
 
 

PREDNOSTNE NALOGE 
 
V desetletju, ki ga zajema ta območni načrt za Zasavsko LUO smo z namenom reševanja 
ključnih problemov upravljanja divjadjo, življenjskega okolja, ugotavljanja vpliva okoljskih in 
medvrstnih vplivov med posameznimi živalskimi vrstami v okviru dela ZGS ali projektov ostalih 
deležnikov (BF, GIS, raziskovalne organizacije...) ter ključnih odločevalcev v zvezi s pripravo 
in sprejemom predpisov (MKGP, MOP) opredelili naslednje prednostne naloge in projekte po 
vrstah ključnih dejavnosti, ki pokrivajo zasavski prostor: 
 
Gozdarstvo: 

- Na podlagi dosedanjih rezultatov in analiz popisa objedenosti gozdnega mladja 
izboljšati/razširiti metodo tudi v smeri, da bodo rezultati uporabni za manjša območja 
vplivnosti posameznih vrst rastlinojede parkljaste divjadi. 

- Glede na pretekle in s projekcijo podnebnih sprememb napovedane ujme (žledolom, 
vetrolom, posledične gradacije podlubnikov…) spremljati ogoljene površine od njenih 
nastankov v smislu naravnega zaraščanja ter vpliva divjadi na naravno rastje (mladje 
gozdnega drevja in grmovja, zeliščna faza…). 

- Razvoj gozdarskih opravil in strategij, ki bi na strokoven, hiter in poceni način dale 
odgovore na vprašanja okoli odkazila gozdnega drevja, pomladitvenih dob in načinov, 
ki zagotavljajo ustrezno velikost pomladitvenih površin v smislu omogočanja 
pomlajevanja ob pritiskih rastlinojede parkljaste divjadi. 
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- Naravovarstvena območja in rezervati – režimi ter prepovedi dejavnosti lovstva in 
drugih dejavnosti (gozdarstvo, turizem, izobraževalne aktivnosti …). 

- Gradnja gozdnih prometnic in režimi uporabe – njihov vpliv na živalski svet ter omilitveni 
ukrepi. 

 
Lovstvo: 

- Pomen in vpliv tujerodnih živalskih vrst (muflon, damjak) na dejavnost lovstva, na 
domorodne vrste divjadi in rastlinstvo, tudi v luči podnebnih sprememb. 

- Ureditev in kontrola krmljenja divjadi (lokacije, vrste in količine krme …). 

- Poenotena merila za ocenjevanje škod od in na divjadi ter cenik za plačilo odškodnin. 

- »Upravljanje« z divjadjo na nelovnih površinah – problemi in rešitve. 
 
Kmetijstvo: 

- Vplivi kmetijstva na spremembo krajine ter s tem pogojev za obstoj in razvoj male 
(poljske) divjadi ter drugih prostoživečih živali. 

- Merila za posege v prostor, ki bistveno spremenijo življenjske razmere za divjad in 
druge prostoživeče živalske vrste. 

- Prioritete in načini zaščite premoženja pred neželenimi vplivi divjadi, s poudarkom na 
jelenjadi, divjim prašičem in sivo vrano. 

 
Turizem in rekreacija: 

- Povezave in sodelovanje turističnih in lovskih organizacij v lokalnem okolju. 

- Pravilno usmerjanje dejavnosti turizma v luči ohranjanja naravnega okolja in negativnih 
vplivov na živalski svet, tudi divjad. 

- Reševanje problematike voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. 
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7.2 Cilji in usmeritve za posamezne vrste divjadi 

7.2.1 Evropska srna 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 
- Ohranjanje številčnosti 

Cilj upravljanja je populacijo srnjadi v Zasavskem LUO ohraniti približno v obstoječi 
številčnosti, usklajeno z okoljem. Srnjad naj bo še naprej najbolj pogosta vrsta divjadi, ki bo 
razpršeno prisotna v okolju. V naseljih, zlasti na vzhodnem delu Ljubljane, njena številčnejša 
prisotnost tam ni zaželena, zato jo želimo zmanjšati in z odvzemom na lovnih površinah 
preprečevati pogostnost pojavljanja na nelovnih površinah. Hkrati mora populacija trajno 
izpolnjevati svoje gospodarske funkcije. 
 
- Vzdrževanje trenutne spolne in starostne strukture 

Glede na predhodno dobro upravljanje s srnjadjo na nivoju LUO je treba zgolj vzdrževati 
obstoječo uravnovešeno spolno in starostno sestavo populacije (delež 0+:1+:2+ = 30:30:40 
%), tudi na nivoju posameznih lovišč. Tam se lahko ta cilj, v primerih, ko bodo analize kazale 
na odstopanje od želenega stanja, tudi prilagodijo z dveletnimi operativnimi načrti. 
 
- Vzdrževanje okolja srnjadi 

Za zagotavljanje ustreznih prehranskih in bivalnih razmer srnjadi, je cilj v ohranitvi sedanjih 
(ugodnih) razmer. Glede prehranskih in bivalnih razmer v okolju srnjadi tudi v prihodnjem 
desetletnem obdobju ne pričakujemo sprememb, ki bi imele na srnjad negativen vpliv. Zaradi 
možnih napovedanih ujm v prihodnje (žledolom, vetrolom, podlubniki) ter s tem povečanega 
obsega sečenj v gozdovih (večanje deleža mladja, povečana dolžina gozdnega roba) je 
povsem realno pričakovati celo, da se bodo življenjski pogoji srnjadi še izboljšali. 
 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 

Višina in prostorska razporeditev odvzema 

Minimalno priporočena kvota odvzema za nivo LUO naj bo za naslednje desetletje med 2.000 
in 2.500 osebkov ter minimalna intenziteta odvzema vsaj 2,0 osebka na 100 ha lovne površine 
posameznega lovišča v LUO oz. približevanje povprečnemu odvzemu 2,5 živali na 100 ha 
lovne površine LUO. Manjša intenziteta odvzema je lahko v loviščih, kjer je gostota srnjadi 
zmanjšana manj ugodnega habitata, kjer kot kriterij presoje uporabimo (večjo) gozdnatost 
lovnih površin in prisotnost strmih skalovitih pobočij, kar velja v LUO za t.i. »osrednje območje 
jelenjadi v LUO«, primarno za lovišča Dobovec, Podkum in Polšnik na desnem bregu in za 
lovišče Dol pri Hrastniku na levem bregu reke Save. 
 
Starostno-spolni razredi 

S pričujočimi smernicami pri srnjadi za potrebe načrtovanja pri moškem spolu združujemo 
starostna razreda mladiči in lanščaki v enoten razred, pri ženskem spolu pa mladice in srne 
2+ (dalje: srne) v enoten razred. Taka združitev je smiselna tako zaradi iste/podobne 
biološke/razmnoževalne vloge mladičev in lanščakov 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  

Struktura načrtovanega odvzema je prikazana v spodnji preglednici. Minimalni intervali 

vrednosti deležev v posameznih starostno-spolnih razredih dopuščajo možnost usmerjanja 

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

odvzema) izrazito porušene strukture populacije lahko struktura odvzema odstopa od 

predpisane, vendar le na ravni posameznih načrtovalskih enot (znotraj LUO) ali lovišč. 

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

moški spol - % 

mladiči M in lanščaki 25-30 

srnjaki 2+ 20-25 

 

ženski spol - % 

mladiči Ž 15-20 

mladice in srne 2+ 30-35 

 
Ostalo 

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema  

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

moški spol  

mladiči M in lanščaki ± 20 

srnjaki 2+ ± 20 

 

ženski spol  

mladiči Ž ± 20 

mladice in srne 2+ ± 20 

 

SKUPAJ ± 20 

 

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

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

odstopanje - 20 % od načrtovane višine odvzema posameznega starostno-spolnega razreda 
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pomeni manj kot 3 osebke, dopustno odstopanje navzdol za posamezen starostno-spolni 

razred znaša 3 osebke. 

Vezava odstrela srn in mladic na odstrel srnjakov 2+ 

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

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

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

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

(načrtuje se odvzem 0). 

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 

enako kot na območjih brez redne prisotnosti volka/risa/šakala. 

 
Druge usmeritve 
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- Stanje populacije srnjadi naj članice in člani lovskih družin spremljajo prek spremljanja 
biotskih kazalcev kot so telesne mase, mase rogovja, pojav bolezni, izgube – število in 
vzroki, škode, objedenost gozdnega mladja in drugi. Pomembno je, da se kazalce 
spremlja na način, ki omogoča statistično ovrednotenje zbranih podatkov. Kazalnike, 
ki izhajajo iz stanja populacije, naj se spremljajo na podlagi evidence odvzema, zato 
morajo biti te evidence kronološko dosledno in vsebinsko točno vodene. 

- Težave v zvezi s srnjadjo in škodnimi dogodki se zaradi teritorialnega življenja te vrste 
divjadi rešujejo lokalno, znotraj posameznega lovišča in ne na račun skupnega dviga 
odvzema v LUO. 
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7.2.2 Navadni jelen 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Zmanjšanje številčnosti. 

Za naslednje desetletno obdobje je cilj zmanjšanje številčnosti jelenjadi v Zasavskem LUO 
na 70 do 85 % trenutnega odvzema (ob koncu desetletja 2020 vzeto kot izhodiščno število 
odvzema 200 živali), kar znaša trajnostni letni odvzem od 140 do največ 170 osebkov. 
Zmanjšanje številčnosti se izvede primarno v osrednjem delu življenjskega območja v LUO, 
kar bo imelo za posledico tudi upad številčnosti v robnem delu. Zmanjšanje številčnosti se 
časovno izvede primarno v prvem šestletju veljavnosti območnega načrta. 
 

- Zadrževanje ali preprečevanje prostorskega širjenja populacije. 

Jelenjad se z ukrepi upravljanja v osrednjem delu ne sme dodatno (od obstoječega stanja) 

širiti v robni del LUO ter primarno ne v območje »neželene« prisotnosti/skupin jelenjadi. 

 

- Spreminjanje trenutne spolne in starostne strukture v želeno smer oz. vzdrževanje 

trenutne spolne in starostne strukture. 

V osrednjem delu populacije jelenjadi v LUO se ob odvzemu poudarjeno upravlja na način, 

da bo zastopanost posameznih spolnih in starostnih kategorij jelenjadi blizu naravni ter tako 

polno zgrajena socialna struktura populacije. Zapisano pomeni ohranjanje ter povečevanje 

srednjega starostnega razreda pri obeh spolih in omogočanje vrasti mlajših kategorij 

jelenjadi v starejše, s poudarkom tudi na večjem deležu trofejno zrelih jelenov, starostne 

kategorije 10+ (med 1,5 in 3 % odvzema vseh kategorij jelenjadi). 

 

- Različni cilji vezani na okolje jelenjadi  

V osrednjem območju jelenjadi je treba povečati tako število kot površino pašnih površin, 

povečati površino mladovij, število vodnih virov ter površino grmišč. Na to lahko vplivamo z 

lovsko upravljavskimi in gozdno gojitvenimi ukrepi, ki se dosegajo v LUO s sodelovanjem 

med lastniki gozdov in negozdnih površin, upravljavci lovišč (LD) in strokovnimi službami 

(ZGS). 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 

V osrednjem delu LUO se do doseganje zastavljenih ciljev glede skupnega odvzema 
jelenjadi v LUO številčno načrtovani odvzem zvišuje (ob hkratnem povečevanju relativnega 
deleža rodnega dela populacije v odvzemu – košut 2+ in junic), primarno v prvem šestletju 
območnega načrta. 
 
Conacija prostora 

Za potrebe upravljanja jelenjadi in optimalno doseganje upravljavskih ciljev prostor LUO 

(lovišča) uvrščamo v tri kategorije:  

1. Osrednje območje populacije jelenjadi, 
2. Robno območje populacije jelenjadi, 
3. Območje neželene prisotnosti jelenjadi. 

 

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

za jelenjad, vrsta lovišče poseljuje v (relativno) večjih gostotah, populacija pa ima izgrajeno 
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starostno-spolno strukturo. Medletna in medsezonska variabilnost gostote jelenjadi v teh 

loviščih je razmeroma majhna. V tem območju je mogoče trajnostno upravljanje z jelenjadjo 

skladno s kazalniki stanja populacije in uspešnosti upravljanja ter skladno z usmeritvami za 

posamezne deleže starostno-spolnih razredov v načrtovanem odvzemu (glej preglednico 13). 

Izhodiščno se ob izdelavi tega načrta v osrednje območje jelenjadi v LUO uvrščajo lovišča: 

Dobovec, Dole pri Litiji, Gabrovka, Podkum, Polšnik in Radeče.  

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

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

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

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

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

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

robno območje tudi območje, ki preprečuje nadaljnje prostorsko širjenje jelenjadi. Za lovišča 

robnega območja velja poenostavljeni model upravljanja. Odvzem se načrtuje skupno za več 

lovišč na ravni načrtovalske enote in ne po posameznih loviščih. Lovišča robnega območja 

lahko lovijo jelenjad številčno neomejeno in v določenem razmerju vso jelenjad, ki jo je mogoče 

odstreliti. Pri tem je odvzem telet, junic, lanščakov in košut 2+ (dalje košute) neomejen. Odstrel 

prvega in vsakega nadaljnjega jelena 2+ je možen ob predhodnem pokrivanju z odvzemom 3 

osebkov mulaste jelenjadi (telet, junic, košut), med katerimi mora biti odstreljena najmanj ena 

junica ali košuta. 

Izhodiščno se ob izdelavi tega načrta v robno območje jelenjadi v LUO uvrščajo lovišča: 

Ivančna Gorica, Kresnice, Laze, Litija, Pugled, Šentvid pri Stični, Šmartno pri Litiji in Višnja 

Gora.  

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

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

gostotah. Upravljavski cilj v tem območju pa je v vsakem primeru odsotnost jelenjadi. Odstrel 

telet, junic, lanščakov in košut je neomejen. Odstrel prvega in vsakega nadaljnjega jelena 2+ 

je možen ob predhodnem pokrivanju z odvzemom 2 osebkov mulaste jelenjadi (telet, junic, 

košut), med katerimi mora biti najmanj ena junica ali košuta. 

Izhodiščno se ob izdelavi tega načrta v območje neželene prisotnosti jelenjadi v LUO uvrščajo 

lovišča: Čemšenik, Dol pri Hrastniku, Hrastnik, Izlake, Mlinše, Moravče, Šentlambert, Vače, 

Trbovlje in Zagorje.  

Razvrstitev lovišč v navedena območja se tekom naslednjih let, glede na stanje jelenjadi in 

okolja lahko spremeni, o čemer se dogovorita pristojna ZGS, OE Ljubljana in OZUL za 

Zasavsko LUO. Uvrstitev lovišč v osrednje, robno in območje neželene prisotnosti/skupin 

jelenjadi se izvede v dvoletnih načrtih LUO in torej velja dve leti. 

Starostno-spolni razredi 

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



Lovsko upravljavski načrt XIII. ZASAVSKEGA lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana   105 

Preglednica 13: Starostno-spolni razredi pri navadnem jelenu 

razred po Pravilniku  združen razred 

moški spol 

teleta teleta M+Ž 

lanščaki lanščaki 

jeleni 2-4 jeleni 2-4 

jeleni 5-9 
jeleni 5+ 

jeleni 10+ 

  

ženski spol 

teleta teleta M+Ž 

junice junice 

košute 2+ košute 2+ 

 

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

telet. 

Struktura odvzema po starostno-spolnih razredih  

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

ravni LUO in na ravni lovišč osrednjega območja populacije jelenjadi. 

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

starostni razred moški spol ženski spol 

0+ 30-40 

1+ 5-15 min 10 

2-4 10-20 
20-30 

5+ max 10 

 

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

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

starostni razred moški spol ženski spol 

0+ ±15 

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

2-4 -100, +10 
±15 

5+ -100, +10 

SKUPAJ ±15 
*Zgornja meja dopustnega odstopanja je v primeru podaljšane lovne dobe na enoletno jelenjad v posameznem 

lovišču lahko tudi nad 30 %. 

 
V primeru, da dopustno odstopanje -15 % od načrtovane skupne višine odvzema pomeni manj 
kot 2 osebka, dopustno odstopanje navzdol znaša 2 osebka. V primeru, da dopustno 
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odstopanje - 20 % od načrtovane višine odvzema lanščakov ali odvzema junic oz. - 15 % od 
načrtovane višine odvzema telet ali odvzema košut pomeni manj kot 1 osebek, dopustno 
odstopanje navzdol za navedene starostno-spolne razrede znaša 1 osebek. 
 
Prilagoditve upravljanja jelenjadi na območjih redne prisotnosti volka se nanašajo na: (i) 

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

na način: 

- Načrtovani odvzem košut predstavlja največ 25 % vsega načrtovanega odvzema 

jelenjadi. 

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

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

evidentiranih izgub po volku v tem razredu. 

 
Druge usmeritve 

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

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

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti. 

- Popolna izločitev osebkov na območjih, kjer cilj upravljanja ni trajnostna raba vrste z 

lovom, kar velja za vsa lovišča v LUO z izjemo lovišč Dol pri Hrastniku (osrednje 

območje) in Radeče (robno območje). 

- Popolna izločitev osebkov, ki izvirajo iz obor. 

- Usmerjanje spolne in starostne strukture v smer čim boljšega približevanja naravnemu 

stanju populacije, z večjim deležem mulaste damjakarije (košute 2+, junice, teleta obeh 

spolov) ter ustreznim deležem jelenov 2+. 

- Različni cilji vezani na okolje damjaka (predvsem tisti, na katere vplivamo z lovsko 

upravljavskimi ukrepi; npr. urejanje režima zimskega (lovišče Dol pri Hrastniku) in 

privabljalnega krmljenja (lovišči Dol pri Hrastniku in Radeče), ukrepov kot so osnovanje 

in vzdrževanje pašnikov in travnikov, vzdrževanje grmišč in gozdnega roba, sadnja 

plodonosnega drevja in grmovja ter vzdrževanje vodnih virov in kalov – vse v lovišču 

Dol pri Hrastniku - primarno ter Radeče – podredno drugim vrstam). 

- Upoštevanje naravovarstvenih smernic [11] pri tujerodni vrsti, kot jih je pripravil ZRSVN 
(v prilogi tega načrta). 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Višina ter spolna in starostna struktura odvzema se bo načrtovala zgolj za lovišče Dol pri 
Hrastniku, za ostala lovišča velja, kot je zapisano v nadaljevanju. 
 
Morebitna odstopanja od tega koncepta bodo zapisana v operativnih dvoletnih načrtih za LUO. 
 
Starostno-spolni razredi 

Skladno z združevanjem razredov pri navadnem jelenu tudi pri damjaku združujemo jelene 
starostnih razredov 5-8 in 9+ v enoten razred odraslih jelenov 5+ in teleta obeh spolov v enoten 
razred telet (preglednica 16). 

Preglednica 16: Starostno-spolni razredi pri damjaku 

razred po Pravilniku  združen razred 

moški spol 

teleta teleta M+Ž 

lanščaki lanščaki 

jeleni 2-4 jeleni 2-4 

jeleni 5-8 
jeleni 5+ 

jeleni 9+ 

ženski spol 

teleta teleta M+Ž 

junice junice 

košute 2+ košute 2+ 

 

Ne glede na združen razred telet obeh spolov se ob odvzemu ugotavlja in evidentira tudi 
spol telet. 
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Struktura odvzema po starostno-spolnih razredih 

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

starostni razred moški spol ženski spol 

0+ 30-40 

1+ max 10 min 10 

2-4 5-15 
20-30 

5+ 5-10 

 
Načrtovanje strukture odvzema in dopustna odstopanja 

V loviščih z načrtovanim odvzemom nad 10 živali se načrtuje struktura odvzema damjaka po 

opredeljenih starostno-spolnih razredih. Dopustno odstopanje realizacije od načrta skupnega 

odvzema in odvzema posameznega razreda znaša ±20 %. V primeru, da dopustno odstopanje 

-20 % od načrtovane skupne višine odvzema pomeni manj kot 2 osebka, dopustno odstopanje 

navzdol znaša 2 osebka. Neizvršen odvzem telet se lahko nadomesti z odstrelom junic ter 

obratno. Odstrel košut 2+ naj znaša vsaj 100 % višine odstrela dve- in večletnih jelenov.  

Tak koncept upravljanja bo v LUO za naslednjih 10 let veljal zgolj za lovišče Dol pri Hrastniku. 

Odvzema do 10 živali se praviloma ne načrtuje. Določi se zgolj, da je odstrel jelena 2+ možen 

ob predhodnem odvzemu 3 mulastih živali (telet, junic, košut), od tega vsaj ene odstreljene 

junice ali košute, tudi v več zaporednih letih. Odvzem ostalih razredov (razen jelenov 2+) je 

številčno neomejen. Skupni odvzem navzgor ni omejen. Na območjih (oz. v loviščih), kjer je 

cilj preprečevanje prostorskega širjenja damjaka in ta cilj v preteklosti ni bil izpolnjen, se lahko 

številčno načrtuje tudi odvzem do 10 živali. 

Tak koncept upravljanja bo v LUO za naslednjih 10 let veljal zgolj za lovišče Radeče. 

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

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

odstreliti skladno z lovno dobo in drugimi določili predmetne zakonodaje. 

Tak koncept upravljanja bo v LUO za naslednjih 10 let veljal za vsa ostala lovišča. 

Navedena struktura odvzema po starostno-spolnih razredih, dopustna odstopanja in ostale 
usmeritve veljajo le v primeru opredeljenega cilja trajnostne rabe vrste z lovom (trajnostnega 
upravljanja). Na območjih, kjer je cilj upravljanja lokalna izločitev vrste iz narave, odvzem 
navzgor ni omejen, možen pa je kakršen koli režim upravljanja, ki najbolj učinkovito zagotavlja 
dosego tega cilja. 
 
Druge usmeritve 

- Naseljevanje damjaka v prosto naravo v Zasavsko LUO ni potrebno in strokovno ni 
dopustno.  

- Potencialno dopustno je dodajanje damjaka v lovišče Dol pri Hrastniku, kjer je cilj 
trajnostna raba vrste z lovom, ob predhodni presoji tveganja za naravo in ob pogoju, 
da je genetska siromašnost prepoznana kot kritična grožnja koloniji. Ukrep ni možen 
na območjih Natura 2000. 

- Za reševanje problemov, ki so posledica uhajanja divjadi iz obor za rejo divjadi, naj se 
upošteva naslednje ukrepe: Če lastnik obore ugotovi pobeg živali, je dolžan o tem takoj 
obvestiti upravljavce lovišč, lovsko inšpekcijo in ZGS, ki ukrepajo skladno s 50. členom 
ZDLov-1A. Lastnik oziroma imetnik obore mora pobeglo divjadi ujeti v osmih dneh od 
dneva, ko je bil pobeg ugotovljen, sicer se pobegle živali štejejo za prostoživečo divjad. 
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O nadaljnjem ravnanju s pobeglo divjadjo odloča ZGS. V dogovoru z lastniki živali, 
pristojnim upravljavcem lovišča in lovsko inšpekcijo je treba opredeliti možnosti 
privabljanja pobeglih živali nazaj v oboro za vsak konkreten primer posebej. Upravljavci 
obor so odgovorni za škode, ki jih vrsta povzroča na gozdnih in kmetijskih zemljiščih. 
Glede na konfiguracijo terena, tehnične možnosti odlova, vrsto in strukturo pobegle 
divjadi ter ostale dejavnike se določi način rešitve problema. 

- Pri gradnjah in obratovanju obor je treba upoštevati zakonske predpise s področja 
lovstva (50 čl. ZDLov-1) in gradnje objektov (Zakon o graditvi objektov, Ur. l. RS, št. 
110/2002 in sprem.). Reja divjadi v oborah se izvaja v skladu s predpisi o živinoreji in 
veterini. Dovoljenja za obratovanje morajo biti skladna s Pravilnikom o vrstah 
zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov... (Ur. l. RS, št. 114/03 in sprem.). 
Sestavni del dokumentacije je tudi soglasje ZGS za poseg v gozdni prostor. 

  



Lovsko upravljavski načrt XIII. ZASAVSKEGA lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana   110 

7.2.4 Gams 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti. 

- Ohranjanje spolne in starostne strukture. 

- 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«) [4] ter prilogo V, kjer je gams na območju članic EU naveden 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 
 
Zaradi prostorske ločenosti posameznih skupin gamsov v LUO bomo načrtovani odvzem 
razdelili na 6 skupin lovišč: 

1. lovišči Čemšenik in Zagorje; 
2. lovišči Šentlambert in Izlake; 
3. lovišče Dol pri Hrastniku; 
4. lovišči Litija in Polšnik ter 
5. lovišča Dobovec, Podkum in Radeče. 

 
Razdelilnik odvzema po višini in loviščih bomo letno naredili samo za lovišča: Čemšenik, 
Dobovec, Dol pri Hrastniku, Izlake, Podkum, Polšnik, Radeče, Šentlambert in Zagorje.  
 
Vse spremembe teh usmeritev se bodo obravnaval znotraj LUO individualno, kar bo zapisano 
v dvoletnih operativnih načrtih za LUO. 
 
Starostno-spolni razredi 

S pričujočimi smernicami bistveno poenostavljamo starostne razrede gamsov za potrebe 
lovsko upravljavskega načrtovanja. Pri obeh spolih osebke starosti 0+, 1+ in 2+ združujemo v 
razred mladih (mladi kozli, mlade koze) in osebke dosedanjih razredov 3- do 7-letni (pri kozah 
3- do 10-letni) in 8+ letni (pri kozah 11+ letne) v enoten razred starejših (starejši kozli, starejše 
koze; preglednica 20). 

Preglednica 18: Starostno-spolni razredi pri gamsu 

razred po Pravilniku  združen razred 

moški spol 

kozliči 
mladi kozli 
(0+,1+, 2+) 

kozli 1-letni 

kozli 2-letni 

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

ženski spol 

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

koze 1-letne 

koze 2-letne 

koze 3- do 10-letne starejše koze 
(3- in večletne) koze 11- in večletne 
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Struktura odvzema po starostno-spolnih razredih  

Struktura odvzema je prikazana v preglednici 21. Pri tem ločujemo strukturo za velike 
populacije in manjše populacije oz. skupine gamsov. Pri manjših populacijah oz. skupinah 
manj (primerjalno z velikimi populacijami) posegamo med starejše (reproduktivne) živali. 
Takšne so tudi subpopulacije gamsov v Zasavskem LUO. 
 
Za lovišča z izjemno prisotnostjo gamsov, kjer se pojavljajo neželeni vplivi (ovirano 
pomlajevanje gozda) se lahko dovoljuje neomejen odvzem gamsov ne glede na starost in spol, 
vendar v tekočem letu do največ enega kozla iz razreda starejših. 

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

starostni razred M (kozli) Ž (koze) 

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

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

skupaj 50 50 

* struktura odvzema za manjše populacije/skupine gamsov 

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

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

starostno-spolnih razredih in skupno in sicer na način: 

- Načrtovanje višine odvzema se prilagaja ocenam trendov populacije gamsa. 

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

 
Druge usmeritve 

- Glede na to, da populacija in posamezne subpopulacije v LUO niso problematične in v 
okolju ne povzročajo škode, vrsta pa v območju zaseda le določena območja, kjer je 
zanjo ustrezen habitat, njenega prostorskega širjenja ne oviramo.  
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7.2.5 Muflon 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti v loviščih Dol pri Hrastniku, Trbovlje, Hrastnik, Radeče, 

Podkum, Dobovec. 

- Popolna izločitev osebkov na območjih, kjer cilj upravljanja ni trajnostna raba vrste z 

lovom, primarno izhajajoč iz sedanjega stanja v loviščih Zagorje, Izlake in Čemšenik, 

ob pojavu muflona pa tudi v vseh ostalih loviščih v LUO. 

- Usmerjanje spolne in starostne strukture v želeno smer, v populaciji povečati delež 

starejših-zrelih samcev – ovnov, starosti 6+ in več. 

- Različni cilji vezani na okolje muflona (predvsem tisti, na katere vplivamo z lovsko 

upravljavskimi ukrepi; npr. urejanje režima zimskega in privabljalnega krmljenja 

(našteta lovišča iz prve alineje), ukrepov kot so osnovanje in vzdrževanje pašnikov in 

travnikov, vzdrževanje grmišč in gozdnega roba, sadnja plodonosnega drevja in 

grmovja ter vzdrževanje vodnih virov in kalov – podredno drugim domorodnim vrstam). 

- Upoštevanje naravovarstvenih smernic pri tujerodni vrsti, kot jih je pripravil ZRSVN (v 

prilogi tega načrta) [11]. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Višino in strukturo odvzema se bo določala z dvoletnimi načrti ter letnimi razdelilniki odvzema 
za kolonije muflonov v LUO: 

- Lovišči Trbovlje in Hrastnik, 

- Lovišče Dol pri Hrastniku ter  

- Lovišča Dobovec, Podkum in Radeče.  
 
Starostno-spolni razredi 

S pričujočimi smernicami poenostavljamo (združujemo) starostne razrede muflonov za potrebe 

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

razred mladih (mladi samci, mlade samice); pri ovnih združujemo tudi razreda 2-6 letnih in 7+ 

letnih ovnov v enoten razred ovni (preglednica 18). 

Preglednica 20: Starostni in spolni razredi pri muflonu 

razred po Pravilniku  združen razred 

moški spol 

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

ovni 1-letni 

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

ovni 7- in večletni 

ženski spol 

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

ovce 1-letne 

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

Preglednica 21: Delež (%) starostno-spolnih razredov v odvzemu 

starostni razred M (ovni) Ž (ovce) 

mladi 25-30 25-30 

2- in večletni 20-25 20-25 

SKUPAJ 50 50 

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

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

starejših pri vsakem spolu posebej se lahko preseže za 10 %. V primeru, da dopustno 

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

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

skupne višine odvzema pomeni manj kot 1 osebek, dopustno odstopanje navzgor znaša 1 

osebek. V primeru, da dopustno odstopanje v razredu starejših +10 % (pri vsakem spolu 

posebej) pomeni manj kot 1 osebek, dopustno odstopanje navzgor znaša 1 osebek. Neizvršen 

odvzem v razredu starejših se lahko nadomesti z odvzemom v razredu mladih. 

Navedena struktura odvzema po starostno-spolnih razredih, dopustna odstopanja in ostale 

usmeritve veljajo le v primeru opredeljenega cilja trajnostne rabe vrste z lovom (trajnostnega 

upravljanja).  

Na območjih, kjer je cilj upravljanja lokalna izločitev vrste iz narave, odvzem navzgor ni omejen, 

možen pa je kakršen koli režim upravljanja, ki najbolj učinkovito zagotavlja dosego tega cilja. 

Tak režim upravljanja za naslednje desetletno obdobje načrtujemo v vseh ostalih loviščih razen 

naštetih kolonij, s poudarkom na loviščih Čemšenik, Izlake in Zagorje, kjer so se mufloni pojavili 

po pobegu iz obore na Trojanah v zadnjih letih. Tu so upravljavci lovišč dolžni izvesti popoln 

odstrel muflonov, ne glede na spolno in starostno kategorijo, upoštevati je treba zgolj lovno 

dobo in lovsko-etična načela (odstrel jagnjeta pred odstrelom ovce). 

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

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

načrtujemo maksimalno sproščeno: 

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

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

muflona (npr. cilj popolna iztrebitev muflona). 

 
Druge usmeritve 

- Naseljevanje muflona v prosto naravo na novih območjih v LUO strokovno ni zaželeno 
in dopustno. 

- Doselitev osebkov na območjih kolonij in v lovišča, kjer je cilj trajnostna raba vrste z 
lovom (6 lovišč) ob predhodni presoji tveganja za naravo in ob pogoju, da je genetska 
siromašnost prepoznana kot kritična grožnja koloniji. Ukrep ni možen na območjih 
Natura 2000. 
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7.2.6 Divji prašič 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Zmanjšanje (lokalno tudi preprečevanje naraščanja) številčnosti v loviščih kjer je 

številčnost trenutno najvišja (lovišča Pugled, Laze, Kresnice, Litija, Dol pri Hrastniku) 

za 30 - 50 % ob izhodiščnem številu odvzema 700 živali v LUO. Zmanjšanje številčnosti 

se časovno izvede primarno v prvem šestletju veljavnosti območnega načrta. 

- Preprečevanje prostorskega širjenja populacije iz naštetih lovišč iz prve alineje v vsa 

ostala lovišča, primarno na levi breg reke Save. 

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

samic). 

- Različni cilji vezani na okolje divjega prašiča, kot so zagotavljanje naravne in umetne 

obnove gozdov s sadnjo rastišču primernih in plodonosnih vrst (bukev, kostanj…), 

ureditev privabljalnega krmljenja divjih prašičev (lokacije, gostota krmišč, količine 

krme), stremenje k izdelavi krmnih njiv in izdelavi ter vzdrževanju vodnih virov in kalov 

v gozdnem prostoru v vseh loviščih v LUO. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Višina odvzema bo načrtovana skupaj za LUO, nato pa z razdelilnikom razdeljena po loviščih. 
Poudarek pri načrtu in v dosledni realizaciji številčnega in strukturnega odvzema naj bo v 
naslednjem desetletnem obdobju v skupini lovišč, kje je obstoječa številčnost divjih prašičev 
največja (Dol pri Hrastniku, Kresnice, Laze, Litija, Pugled), s tem pa tudi težave v okolju.  

Starostni in spolni razredi  

Pri divjem prašiču za potrebe načrtovanja ohranjamo združene starostne razrede kot so 

prikazani v preglednici 22. 

Preglednica 22: Starostni in spolni razredi pri divjem prašiču 

razred po Pravilniku  Združen razred 

moški spol 

mladiči/ozimci 

moški spol + ozimke lanščaki 

merjasci 

ženski spol 

mladiči/ozimke moški spol + ozimke 

lanščakinje 
lanščakinje in svinje 

svinje 

 

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

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

podlagi pregleda razvojne stopnje in izraščenosti zobovja. Zaradi nezmožnosti prepoznavanja 

dejanske starosti živali, ki so na prehodu v višji starostni razred, pred samim odstrelom, se pri 

opredelitvi starostnega razreda v primeru dvoma presoja v smislu določitve nižjega 

starostnega razreda, in sicer:  

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

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

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



Lovsko upravljavski načrt XIII. ZASAVSKEGA lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana   115 

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

kategorizirajo kot enoletne živali (lanščaki, lanščakinje);  

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

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

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

spomladanskem času. 

Struktura odvzema po starostno-spolnih razredih  

Preglednica 23: Delež (%) starostno-spolnih razredov v odvzemu 

starostno-spolni razredi delež (%) 

moški spol + ozimke max 80 

lanščakinje + svinje min 20 

 

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

lanščakinj in svinj znašati najmanj 20 % prvotno/osnovno načrtovanega odvzema. Za odvzem, 

ki presega 100 % realizacijo osnovnega načrta, je zaželen tudi čim večji delež teh dveh 

kategorij v odvzemu. 

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

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

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

tudi po posameznih loviščih.  

Dopustno odstopanje načrtovanega skupnega odvzema navzdol znaša -30%. V primeru, da -

30 % pomeni enako ali manj kot 5 osebkov, dopustno odstopanje navzdol znaša 5 osebkov. 

V kolikor je na ravni LUO ali nižjih načrtovalskih enot (ekološke enote, lovsko upravljavski 

bazeni, skupine lovišč) dosežen načrtovan delež odvzema lanščakinj in svinj (min 20 % 

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

lovišča na ravni LUO oz. posamezne nižje načrtovalske enote, razen v kolikor operativni 

dvoletni načrti za skupine lovišč ali posamezna lovišča ne določajo drugače. 

Druge usmeritve 

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

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

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

zakonodajo. 

- Kakršne koli administrativne omejitve lova divjega prašiča (individualnega ali 

skupinskega), ki jih oz. bi jih izvajali upravljavci lovišč so v nasprotju z načrti za 

upravljanje z divjadjo in pomenijo njihovo kršitev. Notranji režimi lova, kot ga vodijo LD, 

morajo biti takšni, da bodo zagotavljali dosego načrta po količini in kvaliteti/strukturi, 

oz. da bodo zagotavljali doseganje v tem načrtu navedenih ciljev upravljanja. 

Upravljavci lovišč so dolžni organizirati lov na divje prašiče celo leto tako, da povečajo 

odstrel divjih prašičev na območjih, krajih ali v neposredni bližini (kmetijske površine, 

bližina kmetijskih gospodarstev…), kjer ti povzročajo škodo, priporočamo da celo 

stimulirajo odstrel divjih prašičev na čakanje (predvsem od spomladi do pričetka 

jesenskih skupinskih lovov) v okoljih, kjer le ti povzročajo škodo. 
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- V skladu z 12. členom ZNUAPK [23] in Sklepom o določitvi visoke stopnje 
ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Ur.l. RS, št. 10/21) [20] 
je pri intenzivnem odstrelu divjih prašičev dovoljena uporaba umetnih virov svetlobe, 
strelnih namerilnikov z napravo za elektronsko ojačevanje svetlobe oziroma z 
infrardečo napravo ali namerilnikov s termičnim (IR) senzorjem. 

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

- Pred in v primeru pojava APK so LD dolžne izvajati določila vseh predmetnih 

predpisov, predvsem »Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih 

prašičih (Ur. l. RS, št. 200/20)« in ostalih, ki se navezujejo na omenjen zakon (npr. 

»Sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih 

prašičih (Ur. l. RS št. 10/21; v veljavi od 23. 1. 2021)). Zakon med drugim določa, 

da mora vsak (torej tudi lovec), ki v naravi najde poginulega divjega prašiča (ne 

glede na vzrok pogina, npr. neznan vzrok, bolezen, povoz,…) o tem obvestiti Center 

za obveščanje na telefonsko številko 112. Posebej opozarjamo na prepoved 

odstranjevanja spodnjih čeljusti oziroma ločevanja drugih delov trupel najdenih 

poginulih divjih prašičev, ne glede na ocenjeni vzrok pogina. Za namene 

evidentiranja izgub upravljavec lovišča kot dokaz za izgubo komisiji lovsko 

upravljavskega območja predloži podatke o odvozu najdenih poginulih divjih 

prašičev za svoje lovišče, ki jih pridobi od VHS. 
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7.2.7 Evrazijski šakal 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje ugodnega stanja. 

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

habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst [4], 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 naraščanja številčnosti in prostorskega širjenja 

šakala (v povezavi s prejšnjima ciljema). 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Odvzem se načrtuje na način, da ni ogroženo ugodno stanje populacije, pri čemer je 
referenčno stanje populacije iz leta 2018 (CRP projekt). 
 
Odvzem se načrtuje na ravni LUO oz. na ravni nižjih načrtovalskih enot, ne pa tudi 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« (Kos in sod., 2018; dalje CRP projekt) [9],  

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. 

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

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

upravljanje z divjadjo. 

Druge usmeritve 

- 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« [21] in sicer ne glede na odškodninsko odgovornost v skladu s predpisi o 
divjadi in lovstvu. Od 1. 5. 2023 dalje oceno in izplačevanje odškodnin za nastalo škodo 
od šakala prevzemajo LD v LUO. 
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7.2.8 Lisica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Zmanjšanje številčnosti vrste v loviščih, kjer dosedanje povprečje odvzema v zadnjih 6 

letih ne dosega 0,7 živali na 100 ha lovne površine lovišča. 

- Ohranjanje številčnosti vrste v loviščih, kjer dosedanje povprečje odvzema v zadnjih 6 

letih dosega > 0,7 živali na 100 ha lovne površine lovišča. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Načrtuje se le skupen odvzem. Delitev na spolne in starostne kategorije ni potrebna. 
 
Lovišča v LUO morajo v prihodnjem desetletnem obdobju dosegati letni odvzem vsaj 0,7 lisice 
na 100 ha lovne površine lovišča, priporočen pa je odvzem minimalno 1 lisice na 100 ha lovne 
površine lovišča. 
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 

- Pri lisici je dovoljeno preseganje odvzema navzgor za +100 %. 

- Dopustno odstopanje navzdol je -30 %. 

- Ne glede na navedeno je pri lisici za lovišča, ki imajo načrt odvzema do vključno 10 

živali, se pri realizaciji kot dopustno odstopanje navzdol od načrta šteje 3 živali, navzgor 

pa 10. V posameznih loviščih je preseganje načrta lahko tudi večje, če s tem ni 

presežen dopustni odvzem za območje.  

Druge usmeritve 
 

- Lov lisice naj se intenzivira v vseh loviščih v LUO, poudarjeno v tistih z malo poljsko 

divjadjo, v habitatih gozdnih ter poljskih kur in v tistih loviščih, kjer LD zaznavajo izražen 

plenilski vpliv na mladiče srnjadi. 

- Dovoljen je lov tudi s pastmi (dvigalko). 

- Kakršne koli administrativne omejitve lova na lisico (individualnega ali skupinskega), ki 

jih oz. bi jih izvajali upravljavci lovišč s sklepi organov LD so v nasprotju z načrti 

upravljanja z divjadjo in pomenijo njihovo kršitev. 

- Upravljavci lovišč morajo zagotoviti tudi izvajanja ukrepov preventivnega 

zdravstvenega varstva divjadi in v ta namen odvzeti vzorce oziroma poslati določene 

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

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



Lovsko upravljavski načrt XIII. ZASAVSKEGA lovsko upravljavskega območja (2021 – 2030) 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana   121 

7.2.10 Jazbec 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti vrste v vseh loviščih v LUO, kjer na letni ravni v zadnjih 6 letih 

ni bilo izkazane škode od jazbeca in/ali odvzem ni dosegal >= 5 živali. 

- Zmanjšanje številčnosti vrste v vseh ostalih loviščih v LUO, ki izkazujejo drugačne 

kazalce, kot so navedeni v prejšnji alineji. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Načrtuje se le skupen odvzem. Delitev na spolne in starostne kategorije ni potrebna. 
 
Odvzem se načrtuje za vsa lovišča v LUO, glede na predloge LD ter prednostno tam, kjer je 
zaznati lokalno pojav škodnih dogodkov. 
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 

- Pri jazbecu je dovoljeno preseganje odvzema navzgor za +100 %. 

- Dopustno odstopanje navzdol je pri jazbecu -50 %. 

- Za lovišča, ki imajo načrt odvzema 10 jazbecev ali manj, je dopustno odstopanje 

realizacije od načrta navzdol do 5 jazbecev, navzgor pa do 100 % ali do 3 jazbece, kar 

je več. V posameznih loviščih lahko tudi več, če s tem ni presežen dopustni odvzem za 

LUO. 

Druge usmeritve 
- Priporočamo da bolj intenzivno izvajajo lov na jazbeca tisti upravljavci lovišč, kjer ne 

želijo povzročanja nobene škode v kmetijstvu ter kjer želijo okrepiti populacije male 

poljske divjadi. 
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7.2.11 Kuna zlatica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti vrste v gozdnatih delih vseh lovišč v LUO. 

- 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«) [4] 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 %. 

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

realizacije od načrta navzdol do 5 kun, navzgor pa do 100 % ali do 3 kune, kar je več. 

V posameznih loviščih lahko tudi več, če s tem ni presežen dopustni odvzem za 

območje. 

Druge usmeritve 
- Lov kune zlatice naj se intenzivira v tipičnih habitatih gozdnih kur. 

- 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 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 %. 

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

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

kune, kar je več. V posameznih loviščih lahko tudi več, če s tem ni presežen dopustni 

odvzem za območje. 

Druge usmeritve 
 

- Lov 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 
 

- Povečanje številčnosti vrste. 

- Izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer v smislu ohranitve in novega vzpostavljanja 

remiz, omejkov, mejic in zaraščenih obrežnih pasov. 

- Intenziviranje odvzema plenilcev. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Načrtuje se le skupen odvzem. Delitev na spolne in starostne kategorije ni potrebna. 
 
Načrtovanje odvzema naj bo konzervativno, upoštevajoč slab(š)o situacijo populacije 
poljskega zajca v LUO ter velike izgube. 
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Načrtovane višine odvzema pri poljskem zajcu ni treba dosegati, lahko pa se presega do 20 
%.  
 
V primeru dodajanja divjadi v lovišča se lahko odvzem poveča za določen delež od števila 
vloženih živali, kar bo opredeljeno v dvoletnih načrtih za LUO. 
 
Za realizacijo odvzema po loviščih je po 1. 11. tekočega leta navzgor dovoljeno dodatno 

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

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

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

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

površine lovišča pa se lov zajca ne izvaja. Površine namenjene izvajanju lova se letno v smislu 

»kolobarjenja« menjajo. Upravljavec lovišča takšne površine opredeli v letnem načrtu 

lovišča/LPN. 

 

Lov zajcev v bližini intenzivnih nasadov, oz. povsod tam, kjer poljski zajci lahko povzročijo 

škodo, ima prednost pred lovom v ostalem delu lovišča. Na teh površinah se lov lahko ponavlja. 

 

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

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

leta). S tem varujemo nosilni oz. reproduktivni del populacije (živali v drugem življenjskem letu 

in starejše). 

 
Druge usmeritve 

- Dodajanje poljskega zajca v lovišče je možen/upravičen ukrep povečevanja številčnosti 

z namenom ohranjanja vrste ali z namenom lova. Dodajanje divjadi mora upoštevati 

določila veljavne zakonodaje s področja ohranjanja narave ter zaščite živali. Ukrep se 

izvaja le v vrsti primernem habitatu/lovišču in na podlagi projekta, na podlagi katerega 
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LD izvajajo tudi ciljne ukrepe z letnimi načrti (osnovanje in vzdrževanje remiz, sadnja 

in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, oblikovanje gozdnega roba, osnovanje 

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

zajca je možno izključno ob predhodnem načrtovanju z dvoletnim načrtom LUO in 

letnim načrtom lovišča. 

- 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, kje 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 
 

- Pižmovka na območjih obstoječe razširjenosti: izvaja se neomejen/popolni/redukcijski 

odvzem. Za pižmovko se lahko odvzem načrtuje številčno za posamezna lovišča. V 

tem primeru je dopustno odstopanje navzdol -30 %, preseganje odvzema pa ni 

omejeno. 

- Pižmovka na območju v LUO, kjer se potencialno pojavi na novo: monitoring - zgodnje 
odkrivanje in popolni odvzem/redukcija vrste. 

- Dovoljen je lov tudi s pastmi (dvigalko). 

- Za pižmovko ne opravljamo nikakršnih del v okolju. 
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7.2.15 Nutrija 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Nutrija kot neavtohtona in invazivna vrsta na območju v LUO, kje že živi: 

preprečevanje naraščanja številčnosti in širjenja populacije, izločitev vrste iz narave. 

- Nutrija 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 
 

- Nutrija na območjih obstoječe razširjenosti: izvaja se neomejen/popolni/redukcijski 

odvzem. Za nutrijo se lahko odvzem načrtuje številčno za posamezna lovišča. V tem 

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

- Nutrija na območju v LUO, kjer se potencialno pojavi na novo: monitoring - zgodnje 
odkrivanje in popolni odvzem/redukcija vrste. 

- Dovoljen je lov tudi s pastmi (dvigalko).  

- Za nutrijo ne opravljamo nikakršnih del v okolju. 
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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 z ohranjanjem prestarelega/odmrlega drevja v 

gozdnih sestojih. 

- 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-
polharske 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 
 

- Povečanje številčnosti vrste. 

- Ohranjanje in izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer z ohranjanjem in novim 

osnovanjem remiz, omejkov, mejic in protivetrnih pasov ter vzpostavljanjem krmišča za 

malo poljsko divjad – v začetku desetletja to vzpostaviti v loviščih Zagorje in Trbovlje, 

kjer se vlaga ptice iz umetne vzreje, kasneje prenos dobrih praks na ostala 

zainteresirana lovišča. 

- Intenziviranje odvzema plenilcev. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Načrtuje se le skupen odvzem. Delitev na spolne in starostne kategorije ni potrebna, pri čemer 
pa vseeno priporočamo, da se fazank ne lovi.  
 
Odvzem se načrtuje zgolj v loviščih, ki imajo v svojih letnih načrtih predvidene tudi ukrepe za 
izboljšanje življenjskega okolja za vrste male poljske divjadi.  
 
Praviloma bo načrt odvzema vezan na delež vloženih fazanov iz umetne vzreje in sicer na 
podlagi novejše zgodovine upravljanja s to vrsto v LUO le v loviščih Trbovlje in Zagorje, 
potencialno pa še v loviščih Ivančna Gorica, Kresnice, Litija, Moravče, Pugled in Šentvid pri 
Stični. 
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Načrtovane višine odvzema pri fazanu ni treba dosegati, lahko pa se jo presega do +20 %.  
 
V primeru dodajanja fazana v lovišča iz umetne vzreje se lahko odvzem poveča za določen 
delež od števila dodanih/vloženih živali, kar bo opredeljeno v dvoletnih načrtih LUO. 
 
Usmeritve za izvajanje lova 
 
Na isti površini lovišča naj se lov »naravnega« fazana vrši samo enkrat letno ali pa se lovišče 

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

letno. Na preostanku površine lovišča se lov fazana ne izvaja. Površine namenjene izvajanju 

lova se letno v smislu »kolobarjenja« menjajo. Upravljavec lovišča takšne površine opredeli v 

letnem načrtu lovišča/LPN.  

 

V primeru dodajanja fazana se lov na istih površinah lahko ponavlja. 

 
Druge usmeritve 
 

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

namenom ohranjanja vrste ali z namenom lova. Dodajanje divjadi mora upoštevati 

določila veljavne zakonodaje s področja ohranjanja narave ter zaščite živali. Ukrep se 

izvaja le v vrsti primernem habitatu/lovišču, kjer LD izvajajo tudi ciljne ukrepe z letnimi 

načrti (osnovanje in vzdrževanje remiz, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in 
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grmovja, oblikovanje gozdnega roba, osnovanje in obdelava krmnih njiv, zimsko 

krmljenje…).  

- Izvajanje ukrepa dodajanje fazana je možno izključno ob predhodnem načrtovanju z 

dvoletnim načrtom LUO in letnim načrtom lovišča.  

- Na območjih, kjer je intenzivirano upravljanje s fazanom (vključno z izvajanjem ukrepov 
v okolju in dodajanjem živali iz umetne vzreje), se v okviru predpisanih lovnih dob 
intenzivneje lovi plenilce, ki so divjad. 
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7.2.18 Raca mlakarica 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti vrste. 

- Ohranjanje okoljskih/habitatnih razmer ob glavnem vodotoku – reki Savi in njenih 

glavnih pritokih v smislu ohranitve naravnih/zaraščenih brežin ter naravnega poteka 

vodotokov (brez umetnih regulacij). 

 
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 mlakarico se izvaja v vseh loviščih, do tri (3) ptice, je dovoljen tudi LD, katere nimajo z 
razdelilnikom dodeljene kvote za odvzem. Za realizacijo odvzema po loviščih je od 1. 11. 
tekočega leta naprej dovoljeno dodatno odstopanje v višini števila živali do realizacije načrta 
na nivoju LUO v okviru dopustnih odstopanj. Dovoljeno dodatno odstopanje se ugotovi prvi 
dan v tednu za tekoči teden.  
 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Načrtovane višine odvzema pri 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 posebnih varstvenih območjih mora biti skladen z naravovarstvenimi 
usmeritvami, ki veljajo za to območje. 
 
Lov na raco mlakarico naj se na določenih predelih območja ali vsem območju zaradi varstva 
rac in ostalih vodnih ptic pred vznemirjanjem omeji na največ 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 - račjakih. 

Ukrepa dodajanje rac se v LUO 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. 

- Upravljavci lovišč so dolžni izvajati ukrepe preventivnega zdravstvenega varstva divjadi 

in v ta namen odvzeti vzorce, oziroma poslati določene vzorce uplenjenih, poginulih ali 

povoženih rac v preiskavo, v skladu s programom Uprave RS za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). 
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7.2.19 Sraka 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti vrste. 

- Odvračanje od kmetijskih površin. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Načrtuje se le skupen odvzem. Delitev na spolne in starostne kategorije ni potrebna. 
 
Odvzem srake se načrtuje skladno s trajnostno rabo vrste z lovom. V območjih, kjer so prisotne 

vrste male poljske divjadi (fazan), je cilj znižanje številčnosti srake. 

 
Lov srake je dovoljen tudi LD, katere 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 srake ni treba dosegati, presega se ga lahko za 100 %. 

Druge usmeritve 
 

- Upravljavci lovišč naj z opazovanji spremljajo stanje populacije in naj si prizadevajo za 
preprečevanje škode od srak na kmetijskih površinah in v sadovnjakih. V ta namen naj 
izvajajo ustrezne posege v populacije, odganjanje z lovom tj. odvračalni odstrel, 
uporabijo zvočna in vizualna plašila, uporabijo fizične ovire za preprečevanje dostopa 
(mreže) ter uporabijo odvračalne kemične snovi. 
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7.2.20 Šoja 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Ohranjanje številčnosti vrste. 

- Odvračanje od kmetijskih površin. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Načrtuje se le skupen odvzem. Delitev na spolne in starostne kategorije ni potrebna. 
 
Odvzem šoje se načrtuje skladno s trajnostno rabo vrste z lovom v minimalnem številu in 

praviloma le za primere preprečevanja nastajanja škode v kmetijstvu. 

 
Lov šoje je sicer dovoljen tudi LD, katere 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 treba dosegati, presega se ga lahko za 100 %. V primeru pojavljanja 

škod na kmetijskih površinah v večjem obsegu, se lahko tudi za šojo v dvoletnem načrtu LUO 

določi spodnja meja dopustnih odstopanj od načrtovanega odvzema. 

 

Druge usmeritve 
 

- Upravljavci lovišč naj z opazovanji spremljajo stanje populacije in naj si prizadevajo za 
preprečevanje škode od šoj na kmetijskih površinah, v sadovnjakih in vinogradih. V ta 
namen naj izvajajo ustrezne posege v populacije, odganjanje z lovom tj. odvračalni 
odstrel, uporabijo zvočna in vizualna plašila, uporabijo fizične ovire za preprečevanje 
dostopa (mreže) ter uporabijo odvračalne kemične snovi. 
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7.2.21 Siva vrana 

OPERATIVNI CILJI UPRAVLJANJA POPULACIJE 
 

- Zmanjšanje številčnosti sive vrane. 

- Odvračanje od kmetijskih površin. 

 
USMERITVE ZA DOLOČITEV UKREPOV V POPULACIJI 
 
Višina in prostorska razporeditev odvzema 
 
Načrtuje se le skupen odvzem. Delitev na spolne in starostne kategorije ni potrebna. 
 
Odvzem sive vrane se načrtuje prvenstveno s ciljem omejevanja neželenih vplivov te vrste v 

okolju. Pri upravljanju s sivo vrano se upoštevajo tudi usmeritve CRP projekta »Značilnosti, 

problematika in upravljanje populacij (sive) vrane v urbanem okolju« (Jelenko Turinek in sod., 

2016) [8]. 

 

Povečan odvzem s ciljem znižanja številčnosti se bo načrtoval primarno v loviščih Ivančna 

Gorica, Kresnice, Laze, Litija, Moravče, Pugled, Šentvid pri Stični in Šmartno pri Litiji. 

 
Ostalo 
 
Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema 
 
Za sivo vrano je dopustno odstopanje navzdol -30% in navzgor +100% od načrtovanega 
odvzema. Ne glede na navedeno znaša minimalno dopustno odstopanje navzdol -3 osebke. 
Za lovišča, ki imajo načrt odvzema 10 sivih vran ali manj, je dopustno odstopanje realizacije 
od načrta navzdol do 3, navzgor pa do 10 sivih vran.  
 

Usmeritve za odvračanje osebkov sive vrane od kmetijskih površin 
 

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

prišlo do škodnih primerov. 

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

odstrela. 

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

neposredni bližini. 

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

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

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

Usmeritve za učinkovitejše zadrževanje naraščanja/zmanjševanje številčnosti sive vrane 
 

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

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

sokolarjenje).  

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

nastajanja škode na nelovni površini (in da ustreznega odvračalnega odstrela ni 

mogoče izvajati na bližnji lovni površini) ali v času izven lovne dobe lahko upravljavec 

lovišča na podlagi 42. člena Zakona o divjadi in lovstvu zahteva izredni poseg v 

populacijo, ki ga dovoli minister pristojen za lovstvo, tj. minister za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano ali lovski inšpektor. Priporočamo, da se upravljavci lovišč, ki 
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želijo izvajati tovrstne ukrepe, povežejo in enotno v okviru OZUL z eno vlogo zaprosijo 

MKGP za izdajo dovoljenja za lovišča in na lokacijah, ki jih vnaprej opredelijo v vlogi. 

 
Druge usmeritve 
 

- Upravljavci lovišč naj z opazovanji spremljajo stanje populacije in naj si prizadevajo za 
preprečevanje škode od sivih vran na kmetijskih površinah. V ta namen naj izvajajo 
ustrezne posege v populacije, odganjanje z lovom tj. odvračalni odstrel, uporabijo 
zvočna in vizualna plašila, uporabijo fizične ovire za preprečevanje dostopa (mreže), 
uporabijo odvračalne kemične snovi in smiselno upoštevajo določila »Akcijskega 
načrta za reševanje problemov, povezanih s sivo vrano v Sloveniji«. 
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7.3 Oblikovanje življenjskega okolja divjadi 

7.3.1 Operativni cilji oblikovanja življenjskega okolja divjadi 

- Zagotavljanje prehranskih razmer, razmer za kritje in pogoje za razmnoževanje za vse 
vrste divjadi na celotnem LUO. 

- Zagotavljanje ekološke povezljivosti v definiranih koridorjih (slika 3) in loviščih. 

- Zmanjševanje neželenih vplivov na okolje na celotnem LUO, primarno v okolici krmišč za 
divjad. 

- Upoštevanje naravovarstvenih smernic, kot jih je pripravil ZRSVN (v prilogi tega načrta) 
[11]. 

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. 

BIOMELIORATIVNI UKREPI 
 
Pri izvajanju biomeliorativnih ukrepov se smiselno uporabljajo naravovarstvene smernice 
pridobljene od ZRSVN (v prilogi tega načrta) [11]. 
 
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. 
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Priprava travnikov za košnjo 

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

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

in pašnikov. 

Usmeritve, določila: 

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

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

načrtovanih del, navzgor je dovoljeno neomejeno preseganje. 

Košnja travnikov 

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

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

tudi strojno z mulčenjem. 

Usmeritve, določila: 

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

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

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

načrtovanih del, navzgor je dovoljeno neomejeno preseganje. 

Spravilo sena 

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

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

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

Usmeritve, določila: 

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

- Normativ je 16 ur/ha. 

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

lahko se ga presega. 

Osnovanje pasišč za divjad v gozdu 

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

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

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

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

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

Usmeritve, določila:  

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

- Normativ za ravnanje zemljine z bagrom v primeru majhne grmovne zarasti 30 

ur/ha. Skupni normativ za odstranitev panjev in ravnanje zemljine v primeru krčitve 

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

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

lahko se ga presega. 

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

obdobje 10 let po osnovanju. 
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Gnojenje travnikov 

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

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

intenzivnejšega kmetijstva. Na naravovarstveno pomembnih območjih (opredelitev v 

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

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

Usmeritve, določila:  

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

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

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

presega. 

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

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

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

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

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

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

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

vzdrževanja grmišč, gozdnega roba in obrečnih pasov ter sajenja sadik plodonosnega drevja 

in grmovja. 

Usmeritve, določila: 

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

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

več vrstami rastlinojede divjadi, z višjimi lokalnimi gostotami/koncentracijami divjadi, z 

večjim vplivov divjadi na gozd. 

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

površin. 

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

postanejo listi in popki nedosegljivi za divjad. 

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

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

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

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

obsega, lahko se neomejeno presega. 

 
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, 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 poljskim zajcem in raco mlakarico. 
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- Obhodnja je 3-10 let, odvisno od hitrosti rasti grmovnega sloja. 

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

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

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

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

obsega, lahko se neomejeno presega. 

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

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

divjadi je ohranjati/vzpostavljati dostopnost listov, popkov in poganjkov »v višini gobca« živali. 

Usmerjen je tudi v ohranjanje in nego plodonosnega gozdnega drevja in grmovja ter vejnatega 

odraslega gozdnega  drevja. Pomembno je ohranjati vrstno pestrost ter zagotavljati čim večjo 

širino in slojevitost gozdnega roba. 

Usmeritve, določila: 

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

- Enota za načrtovanje obsega: hektar (ha). 

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

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

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

obsega, lahko se neomejeno presega. 

 
Vzdrževanje vodnih virov 
 

Izdelava in vzdrževanje kaluž 

Opis: Vodni viri se osnujejo in vzdržujejo predvsem tam, kjer v naravnem okolju primanjkuje 

površinskih voda (kraški tereni); najmanj 3 vodni viri na 1.000 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, blata 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 (<50 m) 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, račjaki). 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 
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prostoživeče živali. Vodno telo mora biti dostopno prostoživečim živalim. Ukrep se izvaja v 

obdobjih izven razmnoževalnih ciklov dvoživk in drugih živali (jeseni in pozimi). 

Usmeritve, določila: 

- Enota za načrtovanje obsega: število. 

- Normativ za vzdrževanje je do 40 ur/objekt. 

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

pa se ga preseže. 

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

in vzdrževanje plodonosnih drevesnih in grmovnih vrst v gozdnem in kmetijskem prostoru. 

Ukrep obsega: izkop jame, namestitev sadike, po potrebi gnojenje, zasutje jame in poravnava 

zemljine, namestitev opornega količka in zaščite. 

Usmeritve, določila: 

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

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

sadik in njihove zaščite. 

- Enota za načrtovanje obsega: število. 

- Normativ predvideva sadnjo 30 dreves/8ur. 

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

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

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

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

golob duplar, pogorelček, belovrati muhar. Ukrep naj se pospešuje v loviščih ali njihovih delih, 

kjer je v gozdovih delež naravnih dupel majhen.  

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

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

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

Zahodno visoko kraškem LUO. 

Usmeritve, določila: 

- Enota za načrtovanje obsega: število. 

- Normativ: namestitev na drevje 8 gnezdnic/dan, vzdrževanje (čiščenje in kontrola) 16 

gnezdnic/dan. 

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

 
BIOTEHNIŠKI UKREPI 
 
Pri izvajanju biotehniških ukrepov se smiselno uporabljajo naravovarstvene smernice 
pridobljene od ZRSVN (v prilogi tega načrta) [11]. 
 
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 
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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 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 in drugi izdelki 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), 

 

Za krmljenje parkljaste divjadi so dovoljene izključno tukaj navedene vrste močne škrobne, 

sočne in voluminozne krme. 

Vrste divjadi, ki jih ciljno krmimo v Zasavskem LUO in dovoljena vrsta krmljenja (Z = zimsko, 

P = privabljalno): 

- navadni jelen (Z, P) 

- muflon (Z, P) 

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

- damjak (Z, P) 

- divji prašič (P) 

- lisica (P) 

- jazbec (P) 

- kuna belica, kuna zlatica (P) 

- šakal (P) 

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

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

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

divjadi) preko OZUL obvestijo OE ZGS. Soglasje k začetku krmljenja izda pristojna OE ZGS 

ter o tem obvesti tudi lovsko inšpekcijo. 

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

povozom srnjadi v zimskem času za kratek čas (največ 1-2 tedna) dovoljeno tki. 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 navadnega jelena, damjaka in muflona 

Gostota krmišč in količina krme 

- Največja dovoljena gostota krmišč na ravni lovišča, ki se opredeli v dvoletnem načrtu 

LUO, je največ 1/1250 ha lovne površine (skupaj za jelenjad, damjaka in muflona). Na 

ravni LUO, ki te gostote ne presega, je dovoljeno povišanje gostote krmišč za največ 

20 % (glede na stanje v letu 2020), ob upoštevanju navedene omejitve na ravni 

posameznega lovišča.  

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

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

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

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

štejejo med krmišča, za katera je predvidena zgoraj navedena omejitev gostote. Na teh 

lokacijah ni dovoljeno dodajati druge (npr. od drugod pripeljane) krme. Takšna krmišča 

se v dvoletnem načrtu LUO in načrtih lovišč/LPN evidentirajo tako kot druga krmišča. 

Lokacije krmišč 

- Zimsko se sme krmiti jelenjad le v loviščih osrednjega območja populacije - Polšnik, 

Podkum, Dobovec, Dole pri Litiji, Gabrovka in Radeče. 

- Zimsko se sme krmiti damjaka le v lovišču Dol pri Hrastniku. 

- Zimsko se sme krmiti muflona le v loviščih osrednjega območja naseljenih kolonij, v 

loviščih - Dobovec, Dol pri Hrastniku, Hrastnik, Podkum, Radeče in Trbovlje. 

- Lokacije krmišč morajo biti izbrane ob upoštevanju zgradbe gozdov in 

gozdnogospodarskih ter gozdnogojitvenih ciljev – predvsem na način, da ne privabljajo 

divjadi v bližino pomlajenih površin in (smrekovih) drogovnjakov oz. na način, da divjad 

odtegnejo v predele, kjer ni pomlajenih površin oz. so poškodbe mladja manj 

problematične.  

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

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

oz. v neposredno bližino teh sestojev. 

- Preverjanje lokacij in zamenjavo obstoječih krmišč na neustreznih lokacijah je potrebno 

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

oz. bodo z načrti obnovljene do vključno leta 2024. Zamenjavo neustreznih lokacij 

krmišč na površinah GGE, ki bodo z načrti obnovljene v letih 2025 in 2026, se načrtuje 

v LUN za obdobje 2027-2028. Vsak naslednji dvoletni LUN predvidi zamenjavo lokacij 

krmišč na površinah GGE, ki so bile z načrti obnovljene v preteklem dvoletnem 

obdobju. 

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

krmišča. Prvo zimsko sezono uvedenega novega krmišča je dovoljeno krmiti divjad na 

obeh krmiščih, pri tem skupna količina krme na obeh krmiščih ne sme presegati količine 

na dotedanjem krmišču. 

- Na naravovarstveno pomembnih območjih (opredelitev v naravovarstvenih smernicah 

dolgoročnega načrta) se krmljenje ne izvaja. 

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

prepreči negativne učinke hitrega opuščanja (začasno večje poškodbe gozda, 

poslabšanje vitalnosti in pogini na krmo habituiranih živali). 

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

krmišča se skupaj dogovorita upravljavec lovišča in ZGS. Pobudo za spremembo 

lokacije krmišča lahko poda tudi upravljavec lovišča. 
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- Lokacije zimskih krmišč morajo biti opredeljene v načrtih upravljanja z divjadjo. 

Ostale usmeritve, določila in omejitve 

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

Pri zimskem krmljenju uporaba močne škrobne krme ni dovoljena. 

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

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

- Z razporeditvijo položene krme je treba čimbolj omogočiti, da vse živali istočasno 

pridejo do krme. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega števila krmišč in količine krme 

(v načrtih lovišč) ni treba dosegati in ni dovoljeno presegati. 

 
Zimsko krmljenje male divjadi 

Usmeritve, določila in omejitve  

- Dovoljeno je zimsko (privabljalno) krmljenje fazana, 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, briketi, 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 se priporoča uporaba 

tki. »spiral feeder« krmilnic. 

- Male poljske divjadi se na krmiščih ne lovi. 

- Število krmišč in količina krme na ravni LUO in posameznih lovišč se določi glede na 

višino odvzema živali posamezne vrste. 

- Krmljenje race mlakarice je dovoljeno v/na račjakih za gojitev rac mlakaric. Število 

krmišč in količina krme naj se smiselno prilagodi velikosti račjaka 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 treba dosegati in ni dovoljeno presegati. 

- Lokacije krmišč morajo upravljavci navesti v letnem načrtu lovišča/LPN, v dvoletnem 

načrtu LUO se teh 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. 
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Privabljalno krmljenje navadnega jelena, damjaka in muflona 

Gostota krmišč in količina krme 

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

LUO, 1/500 ha lovne površine (skupaj za jelenjad, damjaka in muflona). 

- Največja dnevna količina položene krme na posameznem krmišču ne sme presegati 

50 kg in količina močne škrobne krme ne sme presegati 5 kg. V LUO oz. posameznih 

loviščih znotraj LUO z manjšo gostoto odvzema jelena/damjaka/muflona se lahko 

predpiše tudi manjša dovoljena dnevna količina krme. 

Ostale usmeritve, določila in omejitve 

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

podaljšane) za jelenjad, damjaka ali muflona. 

- Na območju rastišč gozdnih kur je dovoljeno privabljalno krmljenje jelenjadi, damjaka 

in muflona v času po rastitvi, od 1. avgusta dalje. Na rastiščih se ne privablja divjega 

prašiča in malih zveri. Vrsta krme mora biti temu prilagojena – ne krmi se s koruzo, žiti, 

krmo živalskega izvora.  

- Zaradi omejevanja neželenih vplivov v gozdnih sestojih (predvsem od jelenjadi) 

ustreznost lokacij krmišč presodi ZGS. 

- V primeru, da posamezna lokacija privabljalnega krmljenja zaradi sprememb v sestojih 

kot posledica ujm, podlubnikov ali rednega gospodarjenja z gozdovi postane 

neprimerna (nastanek površine v pomlajevanju), se jo lahko nadomesti z novo in se jo 

vključi v naslednji dvoletni načrt LUO. Upravljavec lovišča je pred nadomeščanjem 

krmišča o tem dolžan zaprositi ZGS za strokovno presojo in odobritev. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega števila krmišč in količine krme 

(v načrtih lovišč/LPN) ni treba dosegati in ni dovoljeno presegati. 

Privabljalno krmljenje divjega prašiča 

Ukrep privabljalnega krmljenja mora biti nadzorovan in prilagojen gostoti divjih prašičev ter ne 

sme imeti za posledico povečan obseg škod na kmetijskih površinah. 

Gostota in lokacije krmišč ter količina krme 

- Privabljalno je dopustno krmiti divjega prašiča v vseh loviščih v LUO. 

- Največja dovoljena gostota aktivnih krmišč, ki so določena v letnem načrtu lovišča/LPN, 

je 1/300 ha lovne površine (gostota vseh krmišč, ki so opredeljena v dvoletnem načrtu 

LUO, je lahko večja). 

- Krmišče mora biti oddaljeno vsaj 200 m od meje gozdnega kompleksa z negozdno 

krajino. 

- Krmišča niso dovoljena na območju rastišč gozdnih kur. 

- Največja dnevna količina položene močne škrobne krme na posameznem krmišču ne 

sme presegati 5 kg. V LUO oz. posameznih loviščih znotraj LUO z manjšo gostoto 

odvzema divjega prašiča se lahko predpiše tudi manjša dovoljena dnevna količina 

krme. 

- Strokovno 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, rastlinske brikete in sadje. 

- 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.) 
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- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega števila krmišč in količine krme 

(v načrtih lovišč) ni treba dosegati in ni dovoljeno presegati. 

Privabljalno krmljenje malih zveri (lisica, jazbec, kuna zlatica, kuna belica) in šakala 

Usmeritve, določila in omejitve 

- Privabljalno je dopustno krmiti male zveri in šakala v vseh loviščih v LUO. 

- Uporablja se krma živalskega izvora in sadje. 

- Pri izvajanju ukrepa je potrebno upoštevati veterinarske predpise o ravnanju z 

živalskimi stranskimi proizvodi. 

- Na privabljalnem krmišču naj bo dnevno dostopno do 2 kg krme. 

- Krma naj bo primerno prikrita in/ali plitvo zagrebena v zemljo. 

- Malih zveri in šakala ni dovoljeno krmiti v območjih habitatov gozdnih kur. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta: načrtovanega števila krmišč in količine krme 

(v načrtih lovišč/LPN) ni treba dosegati in ni dovoljeno presegati. 

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

 
Krmne njive 
 
Opis: Med parkljarji so namenjene jelenjadi in divjemu prašiču; pomagajo zmanjševati pritisk 

jelenjadi na gozdno mladje in divjega prašiča na kmetijske površine. V intenzivno obdelani 

krajini so namenjene tudi izboljšanju bivalnih razmer za malo poljsko divjad (poljski zajec, 

fazan). 

Usmeritve, določila in omejitve 

- Uporaba tujerodnih rastlin (npr. topinambur) kot posevka 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 za upravljanje z divjadjo se njive lokacijsko usmerja. 

 
Pridelovalne njive 
 
Opis. Pridelovalne njive so namenjene pridelavi krme za divjad. Uporabljajo jih tisti upravljavci 

lovišč, ki izvajajo določeno obliko krmljenja. 

Usmeritve, določila in omejitve 

- Uporaba tujerodnih rastlin (npr. topinambur) kot posevka ni dovoljena. 

- Enota za načrtovanje obsega: ha. 

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

presega. 

 
Sečnja v zimskem času 
 
Opis: 

Z zimsko sečnjo drevja in grmovja povečujemo količino naravne hrane v zimskem času ob 

visokem snegu, ko je dostop do nje oviran. Ukrep je namenjen vsem rastlinojedim parkljarjem, 

še posebej jelenjadi na območjih visokih gostot (zimovališča). Od drevesnih vrst so za sečnjo 
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najprimernejše košate, z omelo obrasle jelke, vsi mehki listavci, nekateri trdi listavci (npr. javor, 

jesen, brest, hrast), od grmovnih vrst pa predvsem leska. Ukrep ima v primerjavi s krmljenjem 

več prednosti: dostopnost velike količine naravne hrane, ne proži koncentracij jelenjadi in 

poškodb sestojev, lahko zmanjšuje objedenost mladja, je poceni. 

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

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

neomejeno presega. 

 
Zaščita s tehniškimi in kemičnimi sredstvi 

 

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

škodo na divjadi. 

Škoda na divjadi: kemična odvračala, zvočna odvračala, svetlobni odsevniki, kombinacije 

zvočnih in svetlobnih odsevnikov, silhuete, plašilne naprave na kosilnicah, cestno prometni 

znaki, osveščanje širše javnosti in drugo. 

Škoda od divjadi: zaščita z vsemi vrstami tehničnih (npr. električna ograja) in kemičnih 

sredstev. 

- Enota za načrtovanje obsega: dolžina (m). 

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

lahko presežen. 

 
LOVSKOTEHNIŠKI OBJEKTI 
 
Med lovskotehniške objekte uvrščamo lovske preže, krmišča, solnice, lovske steze, lovske 

koče, domove, bivake in zbiralnice uplenjene divjadi. Potrebni so za trajnostno gospodarjenje 

z divjadjo in loviščem, predvsem za izvajanje lova, izboljšanje prehranskih razmer za divjad in 

za izvajanje monitoringa populacij divjadi.  

 

Pri postavitvi in vzdrževanju lovsko tehniških objektov se smiselno uporabljajo 

naravovarstvene smernice pridobljene od ZRSVN (v prilogi tega načrta) [11]. 

 
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 treba pridobiti soglasje lastnika zemljišča. 

- Lokacije lovskih prež morajo biti opredeljene v načrtih za lovišča. 
 
Krmišča 
 

- Enota za načrtovanje obsega: število. 

- Dopustna odstopanja realizacije načrta so navedena v poglavju o krmljenju. 

- Pred vzpostavitvijo krmišča je treba pridobiti soglasje lastnika zemljišča in strokovnih 

službe ZGS. 

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

vrsta, namen/vrsta krmišča (zimsko, privabljalno), ali je dovoljeno polagati ŽSP (živalske 

stranske proizvode), ali je namenjeno ogledom medvedov. 

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

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

načrtov LUO. V digitalnem katastru se beležijo vsi zgoraj navedeni atributi, medtem ko se v 

tiskani obliki (kot sestavni del načrtov LUO) beležijo vsi atributi, razen šifre lovišča, šifre 

katastrske občine in koordinat lokacije (X in Y). 

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

- krmišča za zimsko krmljenje navadnega jelena, damjaka in muflona, 

- krmišča za privabljalno krmljenje navadnega jelena, damjaka in muflona, 

- krmišča za privabljalno krmljenje divjega prašiča, 

- krmišča za privabljalno krmljenje malih zveri. 

 
Solnice 
 
Usmeritve, določila, omejitve: 

- Namen solnic je privabljanje divjadi z namenom odstrela in monitoringa. 

- Solnice se zalaga v zmernih količinah s soljo in mineralnimi kamni (priporočeno do 

največ 3 kg na solnico/letno). 

- Postavljanje solnic je prepovedano: 

 v mladovjih in sestojih v obnovi (izjemoma s soglasjem lastnika in ZGS), 

 ob prometnih cestah, 

 v gozdnih rezervatih, 

 v mokriščih, 

 v razdalji do 50 m od vodnih virov (soli se ne sme vnašati v kaluže in ostale 

vodne vire!), 

 na naravovarstveno pomembnih območjih (opredelitev v naravovarstvenih 

smernicah dolgoročnega načrta). 

- Enota za načrtovanje obsega novogradnje in obnove: število. Enota za načrtovanje 

obsega polaganja soli: kg. 

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

presegati. 

 
Lovske steze 
 

Opis: Lovske steze so namenjene predvsem lažjemu, varnejšemu in učinkovitejšemu lovu, kot 

tudi nadzoru lovišča. 

- Enota za načrtovanje obsega novogradnje in obnove: število in km. 

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

presega. 

 
Lovske koče, domovi, bivaki, zbiralnice uplenjene divjadi 
 

- Enota za načrtovanje obsega novogradnje in obnove: število. 

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

presega. 
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7.4 Usklajevanje rabe prostora in odprava nesoglasij pri rabi 
prostora 

Usmerjanje posegov v prostor v povezavi s prostoživečimi živalmi in lovstvom se začenja pri 
snovanju planskih dokumentov v državnih in občinskih prostorskih načrtih ter naknadnimi 
vlogami za posege v prostor, pri katerih sodeluje tudi ZGS (mnenja, soglasja). Po svoji 
strokovni plati presojamo širši vplivni prostor in kumulativne vplive izvedbe posega in drugih 
načrtovanih ali tudi že izvedenih posegov v prostor, ki: 

- Ožijo življenjski prostor in zmanjšujejo prehranske možnosti divjadi. 
- Zmanjšujejo možnosti za razmnoževanje, kotenje in gnezdenje, poleganje ter vzrejo 

mladičev. 
- Spreminjajo naravni življenjski ritem divjadi z vnašanjem nemira. 
- Preprečujejo stike (koridorske povezave) ter s tem prenos genskega materiala med 

(sub)populacijami divjadi ali neposredno ogrožajo življenje divjadi ter življenje in 
varnost ljudi ter njihovega premoženja. 

 
Ob razporejanju posameznih dejavnosti v prostoru je treba v postopkih usklajevanja 
prostorskim načrtovalcem predstaviti trenutne razmere in nosilno kapaciteto prostora za 
prostoživeče živali in pričakovane trende razvoja. Pri tem mora ZGS delovati kot povezovalni 
člen med upravljavci lovišč in nosilnimi projektanti odgovornih institucij ter investitorji. Stanje 
prostora je treba predstaviti s konkretnimi preverljivimi podatki, obenem pa, kjer je moč iskati 
kompromise, podati tudi predloge za morebitne omilitvene ukrepe in prilagoditve človeških 
aktivnosti danostim narave, če te obstajajo.  
 
Območja, kjer veljajo omejitve za posege in dejavnosti v gozdu in gozdnem prostoru, so 
vključno z usmeritvami opredeljena v gozdnogospodarskem delu območnega načrta [13] za 
LJUBLJANSKO GGO, in sicer v okviru funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in 
lovnogospodarske funkcije s 1. ali 2. stopnjo poudarjenosti. V GGN GGO in podrobneje v GGN 
GGE so opredeljene usmeritve za zagotavljanje funkcij gozdov ter omejitve pri gospodarjenju 
z gozdovi in aktivnostih uporabnikov gozdnega prostora. 
 
Območja v LUO, ki imajo na podlagi GGN GGO opredeljeno 1. ali 2. stopnjo poudarjenosti 
funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti so redki gozdni ekosistemi, ki so razglašeni za 
zavarovana območja ali ekosistemske naravne vrednote in območja drugih manjših površin, 
namenjenih povečanju pestrosti gozda, ter območja, ki so pomembna za ohranitev redkih ali 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter redkih in varovanih habitatov. To so:  

- manjše vodne površine in mokrišča (Veliki potok, Piskovka, Široka dolina ...), ter kali 
(razpršeno po celotnem LUO), 

- pasišča oziroma vzdrževane travniške površine v gozdni krajini (razpršeno po celotnem 
LUO), 

- grmišča (jugozahodni in vzhodni del LUO (območje Grosupelj in Zagorja ob Savi, 
Hrastnika ter Kuma), zimovališča jelenjadi (Podkum, Rodež, Dobovec …), 

- posamično gozdno drevje, gozdni otoki oziroma skupine dreves, pasovi drevja, omejki 
v kmetijski in primestni krajini (vzhodni del Ljubljanske kotline (Zalog, Zajčja dobrava), 
ožje območje Ivančne Gorice in Zagorja ob Savi), 

- ekocelice in habitatno drevje (označeno na terenu), 

- ožja okolica znanih gnezdišč ujed in sov (območje skalnih sten in strmih pobočij nad 
reko Savo med Zagorjem ob Savi in Radečami, ter drugod razpršeno po LUO),  

- koridorji v smislu ekološke povezljivosti območja (območje gozdov in gozdnega 
prostora na odseku avtoceste med Grosupljem in Ivančno Gorico, ter na odseku hitre 
ceste in reke Save med Jevnico in Dolskim), 

- gozdni rezervati razglašeni z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim 
namenom (v LUO so to Jazbine, Pekel in Pod matico),  
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- območja, ki so opredeljena kot posebna varstvena območja Natura 2000 in ekološko 
pomembna območja (EPO). 

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

- predeli okoli rukališč, 

- predeli okoli zimskih krmišč (kataster krmišč v LUO). 
 
Glavne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi 
Poleg načrtovanih posegov v naravno okolje lahko operativni kader ZGS s svojimi zakonskimi 
ter upravnimi pristojnostmi in upoštevajoč načrte za gospodarjenje z gozdovi (ON, GGN GGE, 
ggjn) in upravljanje z divjadjo (ON-LUO del, 2 LN za LUO, LN za lovišče) vpliva tudi na: 

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

- Izvajanje del pri gospodarjenju z gozdovi, kjer se je treba izogibati aktivnim gnezdiščem, 
brlogom ali zavetiščem. 

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

- Sečnjo z bršljanom obraslih dreves in del sečnje jelke, ki se, z namenom izboljšanja 
prehranskih razmer rastlinojede divjadi, opravita v zimskem času. To še zlasti velja za 
območja zimovališč rastlinojedih parkljastih vrst (jelenjad, muflon, gams). 

 
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 itn. Tu se ne smemo omejiti samo na 
območje LUO, pač pa je potrebno takšne presoje izvesti za širši prostor tudi preko meje 
območja – presoja vplivov na okolje mora spoštovati populacijski nivo posamezne ali 
skupine živalskih vrst vključno z migracijskimi potmi. Osnovo predstavlja območje 
naravne razširjenosti posamezne živalske vrste, v katerem lahko pričakujemo vplivno 
polje posameznega posega. Pozorno je treba spremljati načrtovanje in umeščanje v 
prostor posegov, ki lokacijsko v celoti prekinejo migracijske poti prostoživečih živali. 

- 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 ZGS 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 presoji manjših posegov (npr. 
posameznih stanovanjskih ali gospodarskih objektov, cest nižjega ranga – tudi gozdnih 
in podobno) je treba poleg vpliva na posamezno živalsko vrsto v prostoru presojati tudi 
morebitne koristne elemente za prostoživeče živali (npr. izboljšanje prehranske 
kapacitete zaradi ohranjanja poseljenega podeželja). Tu je treba upoštevati tudi 
trajanje negativnih vplivov na prostoživeče živali ter spremembe vedenjskih vzorcev 
(etologije) prostoživečih živali zaradi posameznega posega. 
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- Pri omejitvah posegov v prostor in različnih dejavnosti v kmetijski krajini je še posebej 
potrebno: 

 spoštovati določila 32 – 34. člena ZDLov-1; 
 ohranjati obstoječe omejke, remize, grmovne zaplate, skupine gozdnega drevja 

in manjše gozdne površine ter ostale pomembne elemente habitatov živalskih 
vrst; 

 zagotoviti nadomestne površine za izkrčene gozdne površine; 
 preprečevati postavljanje za živali neprepustnih ograj in ostalih ovir; 
 za nepropustne linijske objekte je treba zagotovi prehajanje živali z 

vzpostavitvijo ustreznih nad- ali podhodov; 
 puščati brežine vodotokov prehodne in zaraščene z obrežnim grmovjem 

oziroma drevesi.  

- Zagotavljati ekološko povezljivost - V LUO so določeni koridorji (Slika 4), ki omogočajo 
povezljivost populacij in prehajanje prostoživečih živali. Koridorji niso pomembni samo 
na gozdni površini, ampak tudi na kmetijskih zemljiščih, ki jih zajemajo. Zato je za 
zagotavljanje povezljivosti na območjih koridorjev nujno: 

 ohranjati posamezna drevesa ali skupine gozdnega drevja, grmovja, in omejke 
ter obrečni pas in ostale vegetacijske strukture, ki zagotavljajo povezljivost in 
prehodnost kmetijske krajine za prostoživeče živali; 

 prepovedani so kakršnikoli posegi, ki bi slabšali povezljivost območij, zlasti 
pozidave (npr. širitve industrijskih con) 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 zimovališč, brlogov, rukališč, gnezdišč, mirnih con.  

- V obdobju intenzivnega parjenja jelenjadi in damjaka so v trajanju 1 meseca 
prepovedane vse turistične in rekreacijske aktivnosti na celotni površini rukališč.  

- Prostočasne aktivnosti se usmerja na obstoječe poti, več pozornosti se nameni 
kakovosti infrastrukture in njenemu vzdrževanju. 

 
Navedene usmeritve in omejitve služijo kot podlaga pri presojanju v postopkih pridobivanja 
dovoljenj/soglasij za posege v prostor, v katere se ZGS aktivno vključuje. 
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8. NEVARNOSTI IN TVEGANJA UPRAVLJANJA DIVJADI 
IN NJENEGA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA 

 
Izmed potencialnih nevarnosti in tveganj, ki lahko ogrozijo doseganje zastavljenih ciljev v 
območnem načrtu v naslednjem desetletju v Zasavskem LUO, ter na katere ne moremo vplivati 
s samim načrtom, velja izpostaviti sledeče (po področjih z nevarnostmi): 
 
Lovstvo: 

- S staranjem članstva v LD ter premajhnim dotokom mladih lovcev lovstva se bodo 
zmanjšale aktivnosti pri upravljanju divjadi – tudi interes  za sam lov, s tem bo padel 
ugled lovstva in bo ogrožena trajnostna raba vrst divjadi z lovom in preprečevanje 
posledic v okolju. Po sedanjih podatkih se v Sloveniji število članic in članov lovskih 
organizacij niža, povprečna starost se povečuje, delež aktivnih članov po LD pa je 
približno polovična, mestoma še nižja. 

- Člani v lovskih organizacijah, skladno s tempom življenja (pre)malo skrbijo za lastno 
izobraževanje ter izobraževanje zunanje javnosti o pomenu lovstva, divjadi in njenega 
okolja. S tem se lovstvo zapira v lasten krog interesov ter trči ob nezadovoljstvo in 
konflikte z ostalimi souporabniki prostora. 

- Leta 2029 iztečejo koncesije dosedanjim upravljavcem lovišč – LD. Obstaja realna 
bojazen o nadaljevanju upravljanja dosedanjih upravljavcev, o spremembah 
zakonodaje v smer privatizacije lovstva in o razgradnji dosedanje učinkovite 
organizacije ter dostopnosti lovstva vsem slojem prebivalstva. 

 
Gozdarstvo: 

- Zaradi nerealizacije možnih posekov in izvedbe gojitvenih ter varstvenih del v 
gozdovih, zlasti mlajših razvojnih fazah, 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. 

- Neustrezni in mimo stroke izsiljeni prostorski posegi v gozdni prostor (gozdne 
prometnice, infrastruktura, drugo…) bodo neugodno vplivali na ohranjanje 
življenjskega prostora divjadi. 

 
Kmetijstvo: 

- Zaradi zaraščanja kmetijskih površin in izsekavanja krajinskih elementov izven 
gozdnega prostora (omejki, mejice, remize, protivetrni pasovi, obvodna vegetacija) se 
bo slabšal življenjski prostor (male) divjadi. 

- Struktura kmetijske dejavnosti danes v Sloveniji je vezana na povečevanje zemljiške 
posesti z ustvarjanjem monokultur in s pospeševanjem predvsem živinoreje, kar ne 
vpliva ugodno na številčno in vrstno pestrost živalskega sveta v prosti naravi. 
Dolgoročno je močno ogrožena, če ne izgubljena, mala poljska divjad in veliko število 
vrst (zavarovanih) prostoživečih ptic in sesalcev. 

- Premalo lastnikov kmetijskih (in gozdnih) zemljišč se vključuje v lovske organizacije, 
kjer bi z lastno aktivnostjo in delovanjem reševali odprte probleme na relaciji lovstvo – 
kmetijstvo. 

- Nesodelovanje na relaciji kmetijstvo – lovstvo – gozdarstvo lahko povzroči kolaps 
sistema in neželene posledice tako v populacijah divjadi, še bolj pa v okolju le-teh. 

 
Turizem: 
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- Zaradi povečevanja pogosto nekontroliranega in neusmerjenega obiska v gozdovih ter 
tudi v odprtem kmetijskem prostoru divjad ne bo imela ustreznega miru, kar se bo 
odražalo v stalnih migracijah, približevanju naseljem (nelovne površine), povečani 
potrebi po hrani, motnjah v procesu razmnoževanja ter poleganja mladičev in tudi v 
potrebi po večjem lovskem naporu za doseganje realizacije načrtov odvzema. 

- Hkratna raba istega prostora v istem času lahko proži trenutna in sistemska nesoglasja 
različnih souporabnikov prostora. Treba bo najti sistemske rešitve tega problema, pri 
čemer pa ključno vlogo vendarle igrajo ljudje, ki se dejansko znajdejo v teh situacijah. 

 
Infrastruktura: 

- V primeru dodatnega oteževanja obstoječih elementov povezljivosti prostora v zvezi z 
dvema krakoma avtocestnega omrežja je moč pričakovati (še) večjo genetsko 
siromašenje populacije v zasavskem prostoru.  

- Podobno velja ob uresničenju načrtov glede izgradnje elektrarn na srednji Savi, ki je 
osrednja os v prostoru in kjer je sedaj kljub relativni oviri povezljivost migracijskih poti 
za živali z obeh strani reke sedaj še vedno možno. 

 
Družbeno okolje: 

- V primeru neupoštevanja stroke in prevelikega vpliva pogosto nerelevantnih deležnikov 
- civilnih iniciativ in nevladnih organizacij se bodo kazali negativni vplivi na vse cilje 
povezane z divjadjo, drugimi prostoživečimi živalmi ter njihovim okoljem. 

- Ob neupoštevanju trenutnih danosti in razvoja, tako na naravoslovnem kot družbenem 
področju ter neupoštevanju realnosti ruralnega območja glede potreb po spremembah 
zakonodaje (gozdarska, kmetijska, lovska, naravovarstvena …) bodo realno ogroženi 
vsi cilji tega načrta, ki se ukvarjajo z divjadjo in lovstvom, posredno pa tudi s cilji drugih 
področij in dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, gospodarstvo …). 

 
Klimatske spremembe: 

- v primeru napovedanih večjih klimatskih sprememb se bodo slabšali življenjski pogoji 
vsaj za nekatere vrste divjadi z ozko ekološko nišo, kar lahko privede do ogroženosti 
ohranjanja vitalnih populacij avtohtone divjadi. Poleg tega lahko privede do pojava in 
širjenja neavtohtone divjadi. 
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9. METODOLOGIJA IZDELAVE NAČRTA 

Dolgoročni načrt za XIII. ZASAVSKO 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 
trikrat preko delavnic vključena zainteresirana notranja in zunanja javnost, ki je podala svoje 
poglede na aktualno problematiko in pri tem sooblikovala strategije in posamezne cilje 
upravljanja s populacijami divjadi. V nadaljevanju je sledil postopek sprejemanja načrtov in 
sprejem načrta na Vladi RS. 
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12. PRILOGE  

 
Priloga 1: Naravovarstvene smernice za Zasavsko LUO 

Priloga 2: Realizacija odvzema divjadi 2011-2020 

 
 

12.1 Naravovarstvene smernice za Zasavsko LUO 

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  

Zap. št. Ime Status Uradna objava VARSTVENI REŽIM 

1 Zajčja dobrava KP Uradni list SRS 
št. 55/72 Velja varstveni režim naveden  

v Odloku o  
zavarovanju krajinskega  
parka Zajčja dobrava. 

2 Spominski park  
revolucionarnih tradicij  
občine Domžale 

KP Uradni vestnik 
Občine Domžale 
št. 8/84 

Velja varstveni režim naveden v Odloku o 
spominskem parku revolucionarnih tradicij 
občine Domžale. 

3 Gamberk NS Uradni vestnik  
Zasavja št. 18/93 Velja varstveni režim naveden v 7. členu 

Odloka o razglasitvi Gamberka za kulturni 
in zgodovinski spomenik ter naravno 
znamenitost. 

4* Bukev nad Boričami 
 
 
NV točke id. št. 7909 

NS 

Uradni vestnik 
Zasavja št. 2/96 

Velja varstveni režim naveden v 3. členu 
Odloka o razglasitvi dendroloških naravnih 
spomenikov – občina Zagorje 

5* Lipa pri cerkvi v Strmih  
njivah 
 
NV točke id. št. 7895 

NS 

6* Turkova prepad 
 
NV točke id. št. 42084 

NS 

Uradni vestnik  
Zasavja št. 4/96 

Velja varstveni režim naveden v 3. do 10. 
členu Odloka o razglasitvi naravnih 
znamenitosti, arheoloških območij ter 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na 
območju občine Trbovlje. 
 
7. člen 
Praviloma naj bi bilo med drugim 
prepovedano: 
- uničevati, poškodovati ali odstranjevati 
sigaste tvorbe v jamah in breznih, 

7* Izvir Mitovščice 
 
NV točke id. št.1014 

NS 
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Zap. št. Ime Status Uradna objava VARSTVENI REŽIM 

- zemeljska dela v ožjem območju ali na 
površju nad jamo oz. breznom, 
- spreminjati vegetacijsko odejo na 
površju, 
- odlagati tekoče ali trdne odpadke v jame 
in brezna ali na površje, 
- zakrivati ali posegati v estetsko podobo 
okolice vhoda v jamo ali brezno s 
postavljanjem stavb, ograj, drogov, anten, 
z žičnimi vodi, sekanje drevja, 
- onesnažiti vode, ki ponikajo v jame, 
- lov ter nabiranje jamske favne in flore v 
neznanstvene namene, 
- obiskovati jame in brezna, ki niso urejene 
za turistični ogled, če gre za neznanstvene 
namene. 

8 Šklendrovec NS Velja varstveni režim naveden v 8. členu 
Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti, 
arheoloških območij ter kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov na območju 
občine Trbovlje. 
 
8. člen: 
Praviloma naj bi bilo prepovedano: 
- kakorkoli onesnaževati vodo in 
spreminjati njeno sestavo, hidroenergetsko 
izkoriščanje, 
 
Izjemoma in po predhodnem soglasju 
pristojne varnostne službe bi bilo mogoče: 
- graditi poti, mostove in infrastrukturne 
objekte na ožjem območju hidrološkega 
objekta, 
- posegati v obrežno vegetacijo, 
- vnašati (uvajati) nove živalske ali 
rastlinske vrste v vodo ali na obrežje. 

9 Golica krednih kamenin NS Velja varstveni režim naveden v 10. členu 
Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti, 
arheoloških območij ter kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov na območju 
občine Trbovlje. 
 
Praviloma naj bi bilo med drugim 
prepovedano: 
- odkopavati, lomiti ali razbijati kamnine oz. 
kamenine na ožjem območju geološko   
paleontološkega spomenika, 
- zemeljska dela (n.pr. izravnavanje, 
poglabljanje terena), ki posredno ali 
neposredno prizadevajo geološko – 
paleontološki ali mineraloško – 
petrografski spomenik, 
- gradnje vseh vrst (stavbe, infrastrukturni 
objekt,…) na ožjem območju geološko  
paleontološkega ali mineraloško – 
petrografskega spomenika, 

10 Krajinski park Kum KP Velja varstveni režim naveden v 4. členu 
Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti, 
arheoloških območij ter kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov na območju 
občine Trbovlje. 
 
4. člen  

11 Krajinski park Mrzlica KP 
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Zap. št. Ime Status Uradna objava VARSTVENI REŽIM 

Na celotnem območju krajinskih parkov, ki 
sodita po svoji kvaliteti pod tretjo režimsko 
varstveno stopnjo, je med drugim 
prepovedano: 
- naseljevanje tujih rastlinskih in živalskih 
vrst v prosto naravo. 

12* Skalni možje na Taboru 
 
 
NV območje id. št.  5527 

NS Velja varstveni režim naveden v 3. do 10. 
členu Odloka o razglasitvi naravnih 
znamenitosti, arheoloških območij ter 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na 
območju občine Trbovlje. 
Velja varstveni režim naveden v 3. do 10. 
členu Odloka o razglasitvi naravnih 
znamenitosti, arheoloških območij ter 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na 
območju občine Trbovlje. 
 
6. člen  
Praviloma naj bi bil prepovedan vsak 
poseg, ki bi razvrednotil, poškodoval ali 
uničil spomenik in prizadel njegovo 
svojevrstnost. 
 
Izjemoma in po predhodnem soglasju 
pristojne varstvene službe bi bilo med 
drugim  mogoče: 
- posegati v vegetacijo zaradi boljše 
predstavitve spomenika. 
Praviloma naj bi bil prepovedan vsak 
poseg, ki bi razvrednotil, poškodoval ali 
uničil spomenik in prizadel njegovo 
svojevrstnost. 
 
Izjemoma in po predhodnem soglasju 
pristojne varstvene službe bi bilo med 
drugim  mogoče: 
- posegati v vegetacijo zaradi boljše 
predstavitve spomenika. 

13 Završki čeren NS 

14 Brzice na Savi pri Prusniku NS 

15 Skalna pečina pod Završjem NS 

16 Bela Peč NS 

17 Čebulova dolina NS 

18 Soteska Ribnika NS 

19 Greben Krvava Peč-Planina NS 
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Zap. št. Ime Status Uradna objava VARSTVENI REŽIM 

20* Geološka znamenitost 
na Vačah 
 
NV točke id. št. 4313 

NS Uradni list RS, 
št. 15/97 

Velja varstveni režim naveden v  5. členu 
Odloka o razglasitvi geološke znamenitosti 
na Vačah za naravni spomenik. 
 
5. člen 
Za območje naravnega spomenika se z 
namenom ohranjanja in varstva lastnosti, 
ki utemeljujejo njegovo razglasitev, določi 
enoten varstveni režim. 
Prepovedano je: 
– odkopavati in odnašati, lomiti ali razbijati 
kamenine oziroma okamenine, 
– izvajati zemeljska dela, ki posredno ali 
neposredno prizadevajo geološki 
spomenik, 
– zasipavati geološki profil, minirati ali 
povzročati vibracije, ki bi lahko 
poškodovale geološki spomenik, 
– odlagati odpadke, drug material ali kako 
drugače poškodovati spomenik. 
 
Po predhodnem soglasju pristojne 
varstvene službe je dovoljeno: 
– urediti spomenik za obisk javnosti, 
– fizično poseganje v substanco 
spomenika z namenom zagotoviti 
nazornejšo prezentacijo njegovih 
značilnosti. 
Dovoljen je obisk javnosti. 

21 Jama "Štangovc" NS 

Uradni vestnik 
Zasavja, št. 16/97 

Velja varstveni režim naveden v 4. členu 
Odloka o razglasitvi jame "Štangovc" za 
naravni spomenik. 

22 Močilno - Lipa pri  
cerkvi Sv. Miklavža 
 
NV točke id. št.  5870 

NS Uradni list RS,  
št. 65/1997 

Velja varstveni režim naveden v Odloku o 
razglasitvi kulturnih spomenikov in 
naravnih znamenitosti v občini Radeče. 
 
Prepovedano je: 
- sekati, obsekavati, oz. drugače uničevati 

ali poškodovati drevo, 
- spreminjati rastiščne razmere 

(odstranjevati zemljo , odkrivati korenine, 
zasipavati deblo, zasipavati rastišče…), 

- spreminjati osončenost drevesa in 
rastišča, 

- graditi stalne objekte.  
 

23 Počakovo - Stebrasta  
smreka 
 
NV točke id. št.  5901 

NS 

Opomba:  
* - lokacija zavarovanega območja je napačna. Upošteva se lokacijo naravne vrednote 
 

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, 
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krajina in oblikovana narava. Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na 
območju Republike Slovenije (4. člen ZON). 
 
Splošne varstvene usmeritve 

Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj (40. člen ZON). 
 
Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih 
možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti (5. člen Uredbe o zvrsteh naravnih 
vrednot). 
 
Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti: 

- na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo 
v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi 
katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se 
v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne 
lastnosti naravne vrednote. 

- na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša 
zdravstveno stanje drevesa ter, da se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču. 

- na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske 
razmere rastlin in živali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do 
takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje. 

- na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema 
ter naravni procesi v njem do takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje. 

 
Posegi in dejavnosti zunaj naravnih vrednot, na območju vpliva na naravno vrednoto se 
izvajajo tako, da vpliv posega ali dejavnosti ne povzroči uničenja ali bistvene spremembe 
lastnosti, zaradi katerih je bil del narave opredeljen za naravno vrednoto, ali uničenja naravne 
vrednote (6. člen Uredbe o zvrsteh naravnih vrednot). 
 
Za potrebe priprave načrtov rabe naravnih dobrin se območje vpliva na naravno vrednoto 
opredeli glede na nameravani poseg ali dejavnost na podlagi naslednjih izhodišč: 

- za hidrološko naravno vrednoto je območje vpliva na naravno vrednoto območje porečja 
ali dela porečja, v katerem se naravna vrednota nahaja, 

- za podzemno geomorfološko naravno vrednoto je območje vpliva na naravno vrednoto 
površje nad podzemno jamo ter, če je naravna vrednota vodna podzemna jama, porečje 
voda, ki tečejo v podzemno jamo, 

- za naravne vrednote drugih zvrsti je območje vpliva na naravno vrednoto območje, v 
katerem lahko vplivi posegov in dejavnosti človeka ogrozijo tiste lastnosti, zaradi katerih je 
bil del narave opredeljen za naravno vrednoto: za geomorfološke in geološke naravne 
vrednote je to zlasti njihova stabilnost, za botanične, zoološke, ekosistemske in drevesne 
naravne vrednote je to zlasti kvaliteta habitatov rastlin in živali, 

- naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, razgledišč, počivališč, 
postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno, vendar tako, da se bistveno 
ne spremenijo lastnosti naravne vrednote. Naravno vrednoto ali njen del, ki je posebej 
občutljiv na fizične učinke hoje, ki jih povzročijo obiskovalci, se uredi tako, da se onemogoči 
ogrožanje naravne vrednote. Na naravni vrednoti, katere obiskovanje in ogledovanje se 
prostorsko ne da omejiti ali se pričakuje, da omejitev ne bo učinkovita, se lahko obiskovanje 
in ogledovanje naravne vrednote ali njenega dela fizično onemogoči. 

 
Podrobnejše varstvene usmeritve 

Površinske geomorfološke naravne vrednote 

- 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 
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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  

V jamskem vhodu in njegovi neposredni okolici:  

- Gradnja objektov se ne izvaja, zemeljsko površje se ne spreminja. 

- Odpadkov se ne odlaga. 

- Vhoda se ne zasipava, v neposredno okolico se ne odlaga in skladišči materiala. 

- Enostavne objekte, ki nimajo vsebinske povezave z naravno vrednoto se namešča v takšni 
oddaljenosti, da se ohranja vidna podoba jamskega vhoda nespremenjena. 

- V vegetacijsko združbo v jamskem vhodu se ne posega s fizičnim uničevanjem, 
spreminjanjem vrstne sestave ipd., razen v primeru, da se s tem omogoči dostop. Obseg 
odstranitve vegetacije sme biti tolikšen, da se ohranijo obstoječe lastnosti mikroklime v 
jamskem vhodu in jami. 

 
Na površju nad znanimi rovi jame, ponornice, ki teko v jamo oziroma skozi njo:  

- Izvaja se takšne vrste gradenj, da se ne poškoduje podzemeljske naravne vrednote.  

- Vegetacijsko odejo, vključno z njenim odstranjevanjem, se spreminja le v takšnem obsegu, 
da se ne ali bistveno ne spremenijo kakovostne (kemične) in količinske lastnosti 
pronicajoče vode. 

- Odpadkov se ne odlaga.  

- Nevarnih snovi, kot so nafta in naftni derivati, kemikalije in podobne snovi, se ne pretovarja 
in skladišči. 

- Ne slabša se kvalitete vod, ki tečejo v jamo.  

- Posege in gradnje na vodotokih se izvaja tako, da se ohranja čim bolj naraven vodni režim.  
 
Geološke naravne vrednote 

- Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične ali 
druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna podoba čim manj 
spremenjena.  

- Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje, zasipavanje) se na naravni 
vrednoti izvaja tako, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za 
naravno vrednoto ter, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. 

- Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, 
se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti.  

- 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.  
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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. 
 
Botanične naravne vrednote 

Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja na način in v takem obsegu, da se bistveno ne 
spremenijo življenjske razmere na rastišču in da se ohranja rastline, zaradi katerih je del 
narave opredeljen za naravno vrednoto. Na način in v obsegu iz prejšnjega stavka se izvaja 
tudi odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje vodnih razmer (npr. 
osuševanje, dviganje ali spuščanje gladine podtalnice, poplavitev, zamenjava sladke vode 
s slano in obratno), spreminjanje kislosti oziroma alkalnosti tal, odstranjevanje zemlje, ruše 
ali kamninske podlage, zasipavanje, nasipavanje, vključno z odlaganjem odpadnih 
materialov. Pri tem se izkoristijo vse možne tehnične rešitve, da se naravna vrednota čim 
manj poškoduje. 

- Združbo rastišča se spreminja z izkrčenjem gozda oziroma posameznih dreves, s 
pogozditvijo, oranjem in podobno, le toliko, da se bistveno ne spremenijo življenjske 
razmere na rastišču. 

- Rastlin se ne nabira, izkoreninja, lomi ali drugače poškoduje ali uničuje, razen za 
znanstveno-raziskovalno delo v obsegu, ki ne vpliva negativno na stanje populacije in na 
rastišče. 

- Rastlin se ne požiga. 

- Sestave biocenoze se ne spreminja z vnašanjem rastlin tujerodnih in rastišču neustreznih 
vrst.  

- Na naravni vrednoti se ne uporablja kemičnih sredstev za uničevanje živali in rastlin. 
Preprečuje se naravno sukcesivno zaraščanje rastišč, če je to strokovno utemeljeno. 

- Na naravni vrednoti, kjer se rastišče vzdržuje s tradicionalno kmetijsko rabo, se upošteva 
zlasti naslednje usmeritve: način in količina gnojenja se ne spreminjata glede na 
tradicionalen način gnojenja, na rastišča se ne vnaša mineralnih gnojil, pri času košnje se 
upošteva življenjski cikel rastlin, po možnosti se kosi po semenitvi, intenzivnosti paše se 
ne povečuje nad tradicionalno. 

- Naravno vrednoto se obiskuje na način, da se zaradi fizičnega učinka hoje ne poslabšajo 
življenjske razmere na rastišču. Obiskovalce se usmerja na določene poti. V primeru, da 
gre za majhna rastišča zelo ogrožene vrste, se obiskovanje naravne vrednote lahko 
prostorsko omeji ali prepove. 
 

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. 
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- Posege, dejavnosti in aktivnosti na naravni vrednoti se izvaja tako, da se način in čas 
opravljanja posegov, dejavnosti in aktivnosti kar najbolj prilagodita življenjskim ciklom 
živalim; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovpada z obdobji, ko živali 
potrebujejo mir, npr. sekanje grmišč se opravlja po gnezditvenem času ptičev, gozdarska 
in druga opravila, ki lahko uničijo gnezda ali mladiče, se opravljajo po gnezdenju ali 
poleganju mladičev in na način, da se živali lahko umaknejo. 

- Živali se ne vznemirja, preganja, nabira, zastruplja ali drugače uničuje. 

- Sestave zoocenoze se ne spreminja z naseljevanjem živali tujerodnih vrst.  

- Eksplozij ali drugih dejanj, ki povzročajo močan hrup ali vibracije, se ne izvaja.  

- Ponoči se naravne vrednote ne osvetljuje. Jame ali dele jam, kjer so kolonije netopirjev se 
ne osvetljuje oziroma se osvetljuje le minimalno in za čim krajši čas. 

- Ne slabša se kvalitete površinske in podzemne vode, tako da se ne slabšajo življenjske 
razmere za živali.  

- Naravno vrednoto se obiskuje na način in v času, ki je za živali najmanj moteč. Obiskovalce 
se usmerja na določene poti. V primeru, da gre za živalsko vrsto, ki je na človekovo 
prisotnost izjemno občutljiva, se obiskovanje naravne vrednote lahko časovno (npr. v času 
razmnoževanja) ali prostorsko omeji ali prepove. 

- Rekreacijske in športne aktivnosti se preusmerja na spoznavanje in doživljanje narave. 
 
Ekosistemske naravne vrednote 

- Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja na način in v takem obsegu, da se populacije 
rastlinskih in živalskih vrst pretežno ohranijo. Na način in v obsegu iz prejšnjega stavka se 
izvaja tudi odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje vodnih razmer (npr. 
osuševanje, dviganje ali spuščanje gladine podtalnice, poplavitev, zamenjava sladke vode 
s slano in obratno), spreminjanje kislosti oziroma alkalnosti tal, odstranjevanje zemlje, ruše 
ali kamninske podlage, zasipavanje, nasipavanje, vključno z odlaganjem odpadnih 
materialov. Pri tem se izkoristijo vse možne tehnične rešitve, da se naravna vrednota čim 
manj poškoduje.  

- Ne slabša se kvalitete površinske in podzemne vode, tako da se ne slabšajo življenjske 
razmere za rastline in živali.  

- Sestave biocenoze se ne spreminja z naseljevanjem živali in rastlin tujerodnih in rastišču 
neustreznih vrst.  

- Na naravno vrednoto se ne vnaša gensko spremenjenih organizmov. 
- Rekreacijska in športna aktivnost, ki negativno vplivata na rastline in živali, se ne izvajata, 

preusmerjata se na doživljanje in spoznavanje narave. 
 
Drevesne naravne vrednote 

- Vej, listov, debel, drevesne skorje in korenin se ne lomi, seka, obsekava ali drugače 
poškoduje, razen če gre za sanacijske ukrepe na drevesu.  

- Življenjske razmere na rastišču se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, 
razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz. površine nad koreninami, s hojo, 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  

V naravovarstvenih smernicah so obravnavane tiste naravne vrednote, za katere ocenjujemo, 
da bi upravljanje z divjadjo lahko vplivalo na njih.  
 
Preglednica 2: Pregled naravnih vrednot in pripadajočih konkretnih varstvenih 
usmeritev 

Ident. št. Ime Zvrst Konkretne varstvene usmeritve 

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

vse geološke naravne vrednote GEOL Na geološke naravne vrednote naj se ne postavlja lovskih objektov (npr. 
lovskih prež, krmišč, solnic, itd.). 
Biotehničnih ukrepov naj se na geoloških naravnih vrednotah ne izvaja. 
Praviloma naj se biomeliorativnih ukrepov na geoloških naravnih 
vrednotah ne izvaja. Možno je ročno odstranjevanje/čiščenje zarasti. 
Ukrep naj se izvaja v sodelovanju z ZRSVN. 

vse geomorfološke površinske 
naravne vrednote 

GEOMORF Na točkovne geomorfološke površinske naravne vrednote naj se ne 

postavlja lovskih objektov (npr. lovskih prež, krmišč, solnic, itd.). 
Na točkovnih geomorfoloških površinskih naravnih vrednotah naj se 

praviloma ne izvaja biomeliorativnih in biotehničnih ukrepov. 
Z namenom, da se ohranja morfologija uravnanega dna polj, naj se na 
kraških poljih ne izdeluje kaluž.   

vse podzemeljske geomorfološke 
naravne vrednote 

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

vse točkovne hidrološke in 

ekosistemske naravne vrednote 
HIDR, EKOS Ohranja naj se vodne in močvirne biotope, kot so mlake, luže, izvire ter 

drugi vodni viri. 
Vodnih virov naj se ne onesnažuje. 
Na naravnih vrednotah oz. v razdalji vsaj 50 metrov od vodnih teles naj se 
ne vzpostavlja pasišč, krmišč, krmnih ter pridelovalnih njiv, ter ne postavlja 
solnic. Lovske objekte naj se postopoma odstrani oz. prestavi. 
V razdalji vsaj 15 metrov od vodnih teles naj se ne postavlja visokih prež. 
Vzdrževanje vodnih virov naj se izvaja v sodelovanju z ZRSVN. 
Naravnih izvirov naj se ne ureja. Možno je selektivno odstranjevanje 
grmovne in drevesne vegetacije. Morfološke in hidrološke lastnosti izvirov 
naj se ohrani. 
Vzdrževanje vodnih virov naj se izvaja izven obdobja razmnoževanja 
dvoživk, to je pozno jeseni oz. pozimi. Pri tem se v čim večji meri 
uporablja naravne materiale.  
Ohranja naj se pas obrežne vegetacije. V času gnezdenja ptic, med 1. 
marcem in 1. avgustom, je prepovedano sekati zarast ob vodnih bregovih. 

5396 Zgornji Tuštanj - izvir pod 
Gidetom 

HIDR 

vse linijske hidrološke naravne 

vrednote 
HIDR, EKOS V razdalji vsaj 50 metrov od vodotokov naj se ne vzpostavlja pasišč, 

krmišč, krmnih ter pridelovalnih njiv, ter ne postavlja solnic. Navedene 
lovske objekte naj se postopoma odstrani oz. prestavi na ustrezno 
razdaljo od vodotokov. 
V razdalji vsaj 15 metrov od vodotokov naj se ne postavlja visokih prež. 
Vodotokov naj se ne onesnažuje. 
Ohranja naj se pas obrežne vegetacije. V času gnezdenja ptic, med 1. 
marcem in 1. avgustom, je prepovedano sekati zarast ob vodnih bregovih. 
Lovskih priprav kot so pasti, zanke, mreže in limanice naj se na območju 
pojavljanja vidre ne uporablja. 

142V Kopitnik 
GEOMORF, BOT S košnjo in drugimi potrebnimi ukrepi se preprečuje zaraščanje travniških 

površin. Intenzivneje se ukrepa na površinah v zaraščanju (s strojnim 
mulčenjem se revitalizira degradirane travniške površine v soglasju z 
ZRSVN), na ohranjenih travnikih pa se s pozno košnjo vzdržuje obstoječe 
stanje.  
Košnja naj se izvaja po odcvetu večine travniških rastlin, po 30.6.. 
Gnojenje suhih in mokrotnih travnikov naj se ne izvaja. 
Kemičnih pripravkov za zatiranje škodljivcev in plevela naj se ne 
uporablja.  
Trave naj se ne balira v sveže silažne bale, temveč se jo posuši na 
travniku. Ohranja ter vzdržuje naj se gozdni rob ter linijske vegetacijske 
strukture v kmetijski krajini. 

160V Kum – ovršje 
BOT, ZOOL, 
GEOMORF 

192V Mrzlica BOT 

947 Ostrež GEOMORF, BOT 

4483V Mirna HIDR, BOT 

5398 Drtijščica - spodnji tok HIDR, EKOS 

5530 
Planina - rastišče 
dlakavega sleča 

BOT 

5759 Grajski hrib 
GEOMORF, BOT, 
ZOOL 
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Ident. št. Ime Zvrst Konkretne varstvene usmeritve 

7920 Gamberk GEOMORF, BOT Sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho 
zarastjo poraslih površin po pašnikih, travnikih in poljih je prepovedano v 
času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. 
avgustom. 
Na mokrotnih habitatnih tipih naj se sečnja in spravilo izvajata zgolj po 
suhih ali zamrznjenih tleh. Uporabljajo naj se biološko razgradljiva olja in 
tehnično brezhibni stroji. 
Na naravne vrednote naj se ne naseljuje živali ter vnaša rastlin tujerodnih 
in rastišču neustreznih vrst. 
 
 

7940 Trsteniščica 
HIDR, GEOMORF, 
EKOS 

8016 Bukovica HIDR, EKOS 

8019 Piskovka - mokrišča EKOS 

8020 Ženski dol - mokrišča EKOS 

8022 
Črnelski potok- mokrotna 
dolina 

EKOS 

8038 Veliki potok - mokrišča EKOS 

8056 Ponoviče - mokrišče EKOS 

8059 Široka dolina - mokrišče EKOS 

8061 Reka HIDR, EKOS 

8074 Kižlovka HIDR, EKOS 

5596V Matica - gozdni rezervat EKOS Lova oz. drugih biomeliorativnih in biotehničnih ukrepov naj se na naravni 
vrednoti ne izvaja. 
Lovskih objektov naj se na območje naravne vrednote ne umešča. 
Obstoječe naj se premakne izven območja. 

6039 
Gračnica - gnezdišče 
sivih čapelj 

ZOOL 

7714 V produ GEOMORF, EKOS, 
BOT, ZOOL 

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). 

 
 
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. 
 
Konkretne varstvene usmeritve  
 
Ekološko pomembna območja v pretežni meri prostorsko sovpadajo z območji Natura 2000. 
Posledično naj se smiselno upoštevajo varstvene usmeritve podane v poglavju 5.2.1 pri 
posebnih varstvenih območjih (Natura 2000).  
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Preglednica 3: Pregled ekološko pomembnih območij in pripadajočih varstvenih 
usmeritev. 

Koda Ime Konkretne varstvene usmeritve 

12100 Zasavsko hribovje 

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

13600 Posavsko hribovje - severno ostenje - Mrzlica 

14800 Kum 

24700 Kandrše 

28400 Rača od Krašc do Zaloga 

33500 Sava od Mavčič do Save 

35200 Čemšeniška planina 

36200 Vintarjevec 

36900 Polšnik 

37200 Medija 

37300 Zgornja Jablanica 

37800 Dole pri Litiji 

38800 Šimenkova jama 

39600 Vir pri Stični 

39700 Mala Loka pri Višnji Gori 

63700 Sava od Radeč do državne meje 

65500 Mirna 

68400 Čatež 

91300 Bistrica z Bučavnico in Beno 

91500 Bukovica 

92600 Dolsko 

93600 Kosca 

93700 Kotredež 

94100 Ljubljanica - Gradaščica - Mali Graben 

94200 Loki potok s pritoki 

94600 Maljek 

95800 Savinja Celje - Zidani Most 

96100 Savski potok 

96600 Stiški potok 

97200 Štangarski potok 

97500 Trojane 

97700 Veliki potok 

 
 
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; 
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- 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 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. 
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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. 

USMERITVE ZA VSA OBMOČJA NATURA 2000 

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 rastlinskih vrst (npr. navadne obročnice (Adenophora lilifolia), zatočišč živali ter drugih posebnih 
habitatov se ne pripravlja pasišč, krmišč, krmnih in pridelovalnih njiv ter ne postavlja visokih prež, solnic in lovskih 
koč.  
Živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov naj se ne vnaša.  
Na krmnih in pridelovalnih njivah naj se ne uporablja tujerodnih rastlin (npr. topinamburja). 
Prisotnost populacij šakala ter alohtonih vrst muflon, damjak, pižmovka in nutrija naj se zmanjšuje oziroma vzdržuje 
na taki ravni, da le te ne vplivajo na ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. 
Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in 
rastlin.  

 
Gozdni habitatni tipi: (9180*) Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih, (91E0*) Obrečna vrbovja, 
jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)), (9110) Bukovi gozdovi (Luzulo‐Fagetum), (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))): 

Zagotavlja naj se takšne gostote parkljaste divjadi, da bo omogočeno naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst. 
Obnova gozdov naj se ne izvaja s sadnjo tujerodnih in rastišču neprimernih vrst. 

 
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost, človeška ribica (Proteus anguinus): 

V neposredni okolici jamskih vhodov (najmanj 25 m) naj se ne pripravlja pasišč, krmišč, krmnih in pridelovalnih njiv; 
ne postavlja visokih prež in solnic; ter ne izdeluje kaluž.  
V jame naj se ne vnaša organskih snovi. 
V kolikor se ugotovi povečan obisk jame oziroma nabiranje jamskih živali naj se obvesti ZRSVN. 

 
Opomba: 
* - prednostna vrsta oz. habitatni tip. 
 
 
Upravljavske cone NATURA 2000 
 
Preglednica 5: Pregled upravljavskih con Natura 2000 in pripadajočih konkretnih 

varstvenih usmeritev 

Upravljavska cona Vrste in habitatni tipi 
Koda in ime  
območja Natura 2000 

Konkretne varstvene usmeritve za 
upravljanje z divjadjo 

Upravljavska cona A 
 – izviri, kali,  
manjša vodna telesa 

navadni netopir  
(Myotis myotis) 

SI3000181 Kum 

Vzdržuje naj se majhne vodne in močvirne 
biotope kot so mlake, luže in kaluže.  

Najprimernejši čas za izvajanje posegov je  
pozno jeseni oz. pozimi. 
 
V razdalji vsaj 50 metrov od izvirov, kalov in 
ostalih manjših vodnih teles naj se ne 
vzpostavlja pasišč, krmišč, krmnih ter 
pridelovalnih njiv, ter ne postavlja solnic. 
Lovske objekte naj se postopoma odstrani oz. 
prestavi na ustrezno razdaljo od vodnih teles. 

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

vejicati netopir  
(Myotis emarginatus) 

SI3000159 Vintarjevec 
SI3000184 Zgornja Jablanica  
SI3000208 Šimenkova jama  
SI3000288 Dolsko  

širokouhi netopir 
(Barbastella barbastellus) 

SI3000181 Kum  

mali podkovnjak 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

SI3000143 Čatež  
SI3000159 Vintarjevec 
SI3000181 Kum  
SI3000183 Polšnik  
SI3000184 Zgornja Jablanica  
SI3000195 Dole pri Litiji  
SI3000205 Kandrše - Drtijščica  
SI3000208 Šimenkova jama 
SI3000317 Kotredež  
SI3000328 Trojane  

Upravljavska cona B – 
območje vodotokov 

vidra (Lutra lutra) SI3000059 Mirna 

V razdalji vsaj 50 metrov od vodotokov naj se 
ne vzpostavlja pasišč, krmišč, krmnih ter 
pridelovalnih njiv, ter ne postavlja solnic. 

navadni koščak 
(Austropotamobius 
torrentium*) 

SI3000059 Mirna 
SI3000181 Kum 
SI3000205 Kandrše - Drtijščica 
SI3000288 Dolsko 
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Upravljavska cona Vrste in habitatni tipi 
Koda in ime  
območja Natura 2000 

Konkretne varstvene usmeritve za 
upravljanje z divjadjo 

SI3000295 Kosca 
SI3000319 Loki potok s pritoki 
SI3000328 Trojane 
SI3000329 Bistrica z Bučavnico in 
Beno 
SI3000343 Veliki potok 
SI3000344 Stiški potok 
SI3000345 Bukovica 
SI3000354 Savski potok 
SI3000355 Štangarski potok 
SI3000356 Maljek 

Navedene lovske objekte naj se postopoma 
odstrani oz. prestavi na ustrezno razdaljo od 
vodotokov. 

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

Vodotokov naj se ne onesnažuje. 

Ohranja naj se pas obrežne vegetacije. V času 
gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. 
avgustom, je prepovedano sekati zarast ob 
vodnih bregovih. 

Uporabljajo naj se le pasti, ki omogočajo 
selektivni lov. 

močvirski krešič 
(Carabus variolosus) 

SI3000181 Kum 
SI3000288 Dolsko 
SI3000328 Trojane 

sulec (Hucho hucho) 
platnica (Rutilus pigus) 
blistavec (Leuciscus 
souffia) 

SI3000262 Sava - Medvode - 
Kresnice 

platnica (Rutilus pigus), 
zvezdogled (Gobio 
uranoscopus), 
beloplavuti globoček 
(Gobio albipinnatus), 

navadna nežica 
(Cobitis taenia), 
kapelj (Cottus gobio), 
velika nežica (Cobitis 
elongata) 

SI3000376 Savinja Celje - Zidani 
Most 

Upravljavska cona C–
območje travišč in 
grmišč 

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

SI3000029 Mrzlica 
SI3000121 Čemšeniška planina 
SI3000181 Kum 

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; 
glede mulčenja naj se predhodno posvetuje z 
ZRSVN), na ohranjenih travnikih pa se s 
pozno košnjo vzdržuje obstoječe stanje.  

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

Gnojenje suhih travnikov naj se ne izvaja. 

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

Trave naj se ne balira v sveže silažne bale, 
temveč se jo posuši na travniku. Ohranja ter 
vzdržuje naj se gozdni rob ter linijske 
vegetacijske strukture v kmetijski krajini. 

Sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje 
živih mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih 
površin po pašnikih, travnikih in poljih je 
prepovedano v času gnezdenja ptic in 
poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. 
avgustom. 

(6520) Gorski ekstenzivno 
gojeni travniki 

SI3000121 Čemšeniška planina 

Opomba: 
* - prednostna vrsta oz. habitatni tip. 
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Varstvene usmeritve in priporočila za ohranjanje biotske raznovrstnosti izven območij 
s statusom 
 
Zavarovane vrste 

Na območju lovsko upravljavskega načrta se izven območij z naravovarstvenim statusom 
nahajajo tudi zavarovane prostoživeče vrste, zavarovane z Uredbo o zavarovanih 
prostoživečih živalskih vrstah in Uredbo o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah. 
 
Za varstvo teh vrst naj se poleg zgoraj navedenih usmeritev upoštevajo tudi naslednja 
priporočila:  
 
volk (Canis lupus) 
rjavi medved (Ursus arctos) 

Pri upravljanju z divjadjo na se upoštevajo vse usmeritve, ki so navedene v Strategijah ter 
Akcijskih načrtih upravljanja z velikimi zvermi v Sloveniji. 

Pri načrtovanju višine odstrela divjadi naj se upošteva prehranske potrebe velikih zveri. 

vse zavarovane vrste  
vodnih ptic 

Na tistih odsekih vodotokov, ki predstavljajo ključna območja, pomembna za 
prezimovanje zavarovanih vrst vodnih ptic, se lov na izvaja. Območja večjih  
koncentracij prezimujočih vodnih ptic na rekah so predvsem v spodnjih tokovih rek, kjer 
so reke širše in je tok počasnejši, ter na rečnih akumulacijah in jezerih. 

Ključna prezimovališča se določi v dvoletnih načrtih LUO. 

 
 
Splošne usmeritve in priporočila po Zakonu o ohranjanju narave 
 

 Predlagamo omejitev oz. opustitev uporabe svinčenih nabojev v strelnem orožju na vseh 
mokriščih ter 100 metrskem robnem pasu glede na zunanje meje mokrišča. Ramsarska 
konvencija mokrišča definira kot območja močvirij, nizkih barij, šotišč ali vode, naravnega 
ali umetnega nastanka, stalna ali občasna, s stoječo ali tekočo vodo, ki je sladka, brakična 
ali slana, vključno z območji morske vode, katere globina pri oseki ne preseže šestih 
metrov. 

 Za vrste divjadi, kjer je ugotovljena ogroženost njihovih populacij predlagamo, da se v 
načrte za upravljanje divjadi vnese varovalko v smislu opustitve lova ob ugotovljeni nizki 
številčnosti posameznih populacij na kritično mejo viabilnosti.  

 Izpust vrst male poljske divjadi iz umetne vzreje naj se v neustrezen življenjski prostor ne 
izvaja.  

 Pri reševanju konfliktov s sivo vrano, srako ter šojo naj se prioritetno uporabljalo 
preventivni/preprečevalni ukrepi iz predloga akcijskega načrta za reševanje problemov, 
povezanih s sivo vrano. 
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12.2 Realizacija odvzema divjadi 2011-2020 

 
  

SRNJAD

Odstrel in izgube

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

mladiči M 351 407 367 360 345 350 350 294 358 310 3.492 32,6 16,3

lanščaki 285 221 253 283 294 290 302 344 306 378 2.956 27,6 13,8

srnjaki 2+ 449 405 413 429 431 427 433 411 444 438 4.280 39,9 20,0

skupaj SRNJAKI 1.085 1.033 1.033 1.072 1.070 1.067 1.085 1.049 1.108 1.126 10.728 100,0 50,0

mladiči Ž 394 433 394 373 355 355 339 386 376 356 3.761 35,1 17,5

mladice 212 196 226 242 273 273 256 254 266 296 2.494 23,3 11,6

srne 2+ 428 454 432 449 459 459 437 446 449 448 4.461 41,6 20,8

skupaj SRNE 1.034 1.083 1.052 1.064 1.087 1.087 1.032 1.086 1.091 1.100 10.716 100,0 50,0

realiziran odvzem 2.119 2.116 2.085 2.136 2.157 2.154 2.117 2.135 2.199 2.226 21.444 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

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

načrt odvzema 2.280 2.140 2.110 2.122 2.120 2.120 2.100 2.143 2.145 2.236 21.516

odstrel in izgube / načrt 92,9 98,9 98,8 100,7 101,7 101,6 100,8 99,6 102,5 99,6 99,7

delež SRNJAKOV 51,2 48,8 49,5 50,2 49,6 49,5 51,3 49,1 50,4 50,6 50,0

delež  srnjakov 2+ 21,2 19,1 19,8 20,1 20,0 19,8 20,5 19,3 20,2 19,7 20,0

delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol 58,6 59,4 59,5 58,9 58,7 58,9 58,9 59,9 59,4 60,2 59,2

Izgube 

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

nenaravne izgube 296 297 335 270 281 235 249 246 244 238 2691 83,4

naravne izgube 78 32 62 38 62 57 35 61 38 71 534 16,6

skupaj izgube 374 329 397 308 343 292 284 307 282 309 3225 100,0

delež izgub v odvzemu 17,6 15,5 19,0 14,4 15,9 13,6 13,4 14,4 12,8 13,9 15,0

odstrel 1745 1787 1688 1828 1814 1862 1833 1828 1917 1917 18219

Vzroki izgub

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

neznan 40 12 25 24 24 23 13 28 20 31 240 7,4

bolezen 36 18 37 14 36 31 18 33 17 35 275 8,5

krivolov 1 2 1 3 1 2 1 3 14 0,4

cesta 178 183 169 177 166 160 171 168 176 180 1728 53,6

železnica 4 7 11 6 12 12 3 8 5 2 70 2,2

plenilci 2 2 2 3 4 1 5 19 0,6

psi 45 17 29 18 18 20 13 17 11 13 201 6,2

kosilnica 57 81 118 66 72 38 55 39 42 24 592 18,4

garje 0 0,0

poškodba 11 7 8 2 10 5 6 12 9 16 86 2,7

Telesne mase (biološka telesna masa)

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

mladiči M 8,7 8,7 8,6 9,0 8,4 8,8 8,6 8,5 8,7 8,8

indeks 100,0 100,0 98,9 103,4 96,6 101,1 98,9 97,7 100,0 101,1

lanščaki 12,0 13,5 12,4 13,2 12,7 12,9 13,0 12,3 13,3 12,8

indeks 100,0 112,5 103,3 110,0 105,8 107,5 108,3 102,5 110,8 106,7

mladiči Ž 8,7 8,6 8,5 8,7 8,5 8,5 8,3 8,3 8,6 8,5

indeks 100,0 98,9 97,7 100,0 97,7 97,7 95,4 95,4 98,9 97,7

mladice 12,8 13,3 12,8 13,5 13,3 13,4 13,4 12,9 13,3 13,2

indeks 100,0 103,9 100,0 105,5 103,9 104,7 104,7 100,8 103,9 103,1

mladiči M + Ž 8,7 8,6 8,5 8,8 8,5 8,6 8,5 8,4 8,6 8,6

indeks 100,0 99,4 98,3 101,7 97,1 99,4 97,2 96,4 99,4 98,9
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JELENJAD

Odstrel in izgube

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

teleta M 13 24 20 21 22 27 31 29 37 42 266 41,7 19,7

lanščaki 9 6 7 8 8 8 11 16 15 18 106 16,6 7,8

jeleni 2-4 11 14 14 10 16 12 21 25 21 26 170 26,6 12,6

jeleni 5-9 6 5 6 6 10 10 8 9 10 13 83 13,0 6,1

jeleni 10 + 1 3 3 2 1 1 1 1 13 2,0 1,0

skupaj JELENI 40 52 50 47 56 58 72 80 83 100 638 100,0 47,2

teleta Ž 13 17 22 24 25 25 34 40 42 39 281 39,4 20,8

junice 7 8 13 12 12 13 15 17 17 19 133 18,7 9,8

košute 2+ 15 22 23 24 29 29 33 43 37 44 299 41,9 22,1

skupaj KOŠUTE 35 47 58 60 66 67 82 100 96 102 713 100,0 52,8

realiziran odvzem 75 99 108 107 122 125 154 180 179 202 1351 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

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

načrt odvzema 80 92 112 140 140 150 160 183 180 200 1437

odstrel in izgube / načrt 93,8 107,6 96,4 76,4 87,1 83,3 96,3 98,4 99,4 101,0 94,0

delež JELENOV 53,3 52,5 46,3 43,9 45,9 46,4 46,8 44,4 46,4 49,5 47,2

delež trofejnih jelenov 2+ in več 24,0 22,2 21,3 16,8 21,3 18,4 19,5 19,4 17,3 19,8 19,7

delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol 56,0 55,6 57,4 60,7 54,9 58,4 59,1 56,7 62,0 58,4 58,2

Izgube

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

nenaravne izgube 6 2 2 3 11 8 3 6 4 8 53 72,6

naravne izgube 0 1 2 3 3 5 3 1 1 1 20 27,4

skupaj izgube 6 3 4 6 14 13 6 7 5 9 73 100,0

delež izgub v odvzemu 8,0 3,0 3,7 5,6 11,5 10,4 3,9 3,9 2,8 4,5 5,4

odstrel 69 96 104 101 108 112 148 173 174 193 1278

Vzroki izgub

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

neznan 1 2 3 3 5 2 1 1 1 19 26,0

bolezen 1 1 1,4

krivolov 1 3 1 1 1 7 9,6

cesta 4 1 2 4 2 2 4 2 5 26 35,6

železnica 1 1 2 2,7

plenilci 0 0,0

psi 1 1 2 2,7

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 1 1 7 3 1 1 2 16 21,9

Telesne mase (biološka telesna masa)

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

teleta M 42,2 37,3 40,2 36,0 38,8 41,9 42,5 41,8 39,2 39,8

indeks 100,0 88,4 95,3 85,3 91,9 99,3 100,7 99,1 92,9 94,3

lanščaki 71,4 75,8 68,2 67,4 64,7 59,7 72,0 67,9 70,0 63,9

indeks 100,0 106,2 95,5 94,4 90,6 83,6 100,8 95,1 98,0 89,5

teleta Ž 43,5 37,2 35,9 33,1 41,3 40,2 40,8 37,0 38,3 39,0

indeks 100,0 85,5 82,5 76,1 94,9 92,4 93,8 85,1 88,0 89,7

junice 56,7 66,0 56,4 59,6 57,0 60,8 60,1 59,5 63,0 59,8

indeks 100,0 116,4 99,5 105,1 100,5 107,2 106,0 104,9 111,1 105,5

teleta M + Ž 42,9 37,3 37,9 34,5 40,1 41,1 41,6 39,0 38,7 39,4

indeks 100,0 87,0 88,6 80,4 93,7 95,9 97,1 91,1 90,4 92,0
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DAMJAK

Odstrel in izgube

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

teleta M 5 2 9 3 8 3 4 2 1 2 39 36,1 15,3

lanščaki 4 1 7 3 4 3 7 1 3 1 34 31,5 13,3

jeleni 2-4 0 3 1 5 4 2 2 3 3 2 25 23,1 9,8

jeleni 5-8 2 1 2 2 1 2 10 9,3 3,9

jeleni 9 + 0 0,0 0,0

skupaj JELENI 11 7 19 11 16 10 13 6 8 7 108 100,0 42,4

teleta Ž 6 5 9 5 6 3 6 5 2 47 32,0 18,4

junice 1 5 7 4 3 2 3 1 3 3 32 21,8 12,5

košute 2+ 8 5 20 4 5 5 4 5 5 7 68 46,3 26,7

skupaj KOŠUTE 15 15 36 13 14 10 13 11 10 10 147 100,0 57,6

realiziran odvzem 26 22 55 24 30 20 26 17 18 17 255 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

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

načrt odvzema 25 20 19 19 19 19 21 25 22 15 204

odstrel in izgube / načrt 104,0 110,0 289,5 126,3 157,9 105,3 123,8 68,0 81,8 113,3 125,0

delež JELENOV 42,3 31,8 34,5 45,8 53,3 50,0 50,0 35,3 44,4 41,2 42,4

delež trofejnih jelenov 2+ in več 7,7 18,2 5,5 20,8 13,3 20,0 7,7 17,6 22,2 23,5 13,7

delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol 61,5 59,1 58,2 62,5 70,0 55,0 76,9 52,9 50,0 35,3 59,6

Izgube

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

nenaravne izgube 2 1 1 3 1 2 1 3 2 2 18 78,3

naravne izgube 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 5 21,7

skupaj izgube 2 1 4 3 2 2 2 3 2 2 23 100,0

delež izgub v odvzemu 7,7 4,5 7,3 12,5 6,7 10,0 7,7 17,6 11,1 11,8 9,0

odstrel 24 21 51 21 28 18 24 14 16 15 232

Vzroki izgub

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

neznan 3 1 4 17,4

bolezen 1 1 4,3

krivolov 1 1 4,3

cesta 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 13 56,5

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 1 1 4,3

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 1 1 1 3 13,0

Telesne mase (biološka telesna masa)

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

teleta M 19,8 16,8 15,2 18,3 16,4 19,7 18,2 22,0 19,0 20,5

indeks 100,0 84,8 76,8 92,4 82,8 99,5 91,9 111,1 96,0 103,5

lanščaki 32,3 37,0 27,9 35,5 34,0 32,3 34,8 35,0 38,0 40,0

indeks 100,0 114,6 86,4 109,9 105,3 100,0 107,7 108,4 117,6 123,8

teleta Ž 16,9 17,0 15,1 18,3 15,9 18,5 13,3 16,6 19,0

indeks 100,0 100,0 88,8 107,6 93,5 108,8 78,2 97,6 111,8 0,0

junice 33,0 24,1 23,1 25,0 28,3 32,0 32,8 29,0 36,0 31,4

indeks 100,0 73,0 70,0 75,8 85,8 97,0 99,4 87,9 109,1 95,2

teleta M + Ž 18,2 16,9 15,2 18,3 16,2 19,1 15,3 18,1 19,0 20,5

indeks 100,0 93,0 83,2 100,4 88,8 104,8 83,8 99,6 104,3 112,5
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MUFLON

Odstrel in izgube

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

jagnjeta M 12 16 17 21 18 17 19 15 19 18 172 37,5 17,6

enoletni 7 11 12 9 9 10 12 13 15 13 111 24,2 11,3

ovni 2+ 14 13 17 13 10 13 21 21 25 29 176 38,3 18,0

skupaj OVNI 33 40 46 43 37 40 52 49 59 60 459 100,0 46,8

jagnjeta Ž 15 21 19 23 18 17 22 17 28 17 197 37,8 20,1

enoletne 11 11 11 8 11 7 6 14 11 11 101 19,4 10,3

ovce 2+ 17 18 21 20 16 21 20 27 27 36 223 42,8 22,8

skupaj OVCE 43 50 51 51 45 45 48 58 66 64 521 100,0 53,2

realiziran odvzem 76 90 97 94 82 85 100 107 125 124 980 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

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

načrt odvzema 76 96 100 97 97 90 96 111 117 121 1001

odstrel in izgube / načrt 100,0 93,8 97,0 96,9 84,5 94,4 104,2 96,4 106,8 102,5 97,9

delež OVNOV 43,4 44,4 47,4 45,7 45,1 47,1 52,0 45,8 47,2 48,4 46,8

delež ovnov 2+ 18,4 14,4 17,5 13,8 12,2 15,3 21,0 19,6 20,0 23,4 97,9

delež mladih (mladiči, enoletni) neglede na spol 59,2 65,6 60,8 64,9 68,3 60,0 59,0 55,1 58,4 47,6 59,3

Izgube in odvzem

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

nenaravne izgube 3 1 5 1 3 4 5 7 2 5 36 50,7

naravne izgube 3 3 5 2 0 2 2 3 1 14 35 49,3

skupaj izgube 6 4 10 3 3 6 7 10 3 19 71 100,0

delež izgub v odvzemu 7,9 4,4 10,3 3,2 3,7 7,1 7,0 9,3 2,4 15,3 7,2

odstrel 70 86 87 91 79 79 93 97 122 105 909

Vzroki izgub

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

neznan 3 2 4 1 2 3 1 16 22,5

bolezen 1 1 2 4 5,6

krivolov 1 1 1,4

cesta 1 1 1 1 1 1 6 8,5

železnica 1 2 1 4 1 9 12,7

plenilci 1 14 15 21,1

psi 1 1 4 2 1 2 3 14 19,7

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 1 1 1 2 1 6 8,5

Telesne mase (biološka telesna masa)

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

jagnjeta M 9,0 11,0 10,2 11,3 12,1 12,7 11,4 11,3 11,2 10,7

indeks 100,0 122,2 113,3 125,6 134,4 141,1 126,7 125,6 124,4 118,9

enoletni ovni 16,7 18,9 19,8 18,1 20,2 20,0 20,0 20,4 18,1 18,0

indeks 100,0 113,2 118,6 108,4 121,0 119,8 119,8 122,3 108,4 107,8

jagnjeta Ž 8,3 10,0 8,9 10,4 9,9 10,1 9,7 10,3 9,6 10,5

indeks 100,0 120,5 107,2 125,3 119,3 121,7 116,9 124,1 115,7 126,5

enoletne ovce 14,6 15,7 14,8 15,7 17,1 15,0 15,6 14,9 14,8 14,0

indeks 100,0 107,5 101,4 107,5 117,1 102,7 106,8 102,1 101,4 95,9

jagnjeta M + Ž 8,6 10,4 9,5 10,8 11,0 11,4 10,5 10,8 10,2 10,6

indeks 100,0 121,2 110,5 125,8 127,7 132,4 121,8 125,1 119,0 123,1
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GAMS

Odstrel in izgube

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

kozliči 7 4 5 7 3 8 12 6 9 4 65 34,6 18,3

kozli 1+ 2 3 4 5 8 3 2 6 3 3 39 20,7 11,0

kozli 2+ 3 2 2 3 3 4 2 2 21 11,2 5,9

I. starostni razred 12 9 9 12 13 14 17 16 14 9 125 66,5 35,1

kozli 3-7 3 2 2 7 2 2 2 2 5 6 33 17,6 9,3

kozli 8+ 1 3 1 5 3 4 5 1 7 30 16,0 8,4

skupaj KOZLI 15 12 14 20 20 19 23 23 20 22 188 100,0 52,8

kozice 4 9 5 4 6 12 9 5 4 6 64 38,1 18,0

koze 1+ 8 2 5 6 4 4 5 4 9 5 52 31,0 14,6

koze 2+ 1 2 1 2 1 7 4,2 2,0

I. starostni razred 12 12 10 10 12 17 14 11 13 12 123 73,2 34,6

koze 3-10 1 2 1 3 3 1 2 3 3 6 25 14,9 7,0

koze 11+ 1 3 1 2 3 3 3 2 2 20 11,9 5,6

skupaj KOZE 13 15 14 14 17 21 19 17 18 20 168 100,0 47,2

realiziran odvzem 28 27 28 34 37 40 42 40 38 42 356 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

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

načrt odvzema 30 32 32 32 35 38 41 44 41 44 369

odstrel in izgube / načrt 93,3 84,4 87,5 106,3 105,7 105,3 102,4 90,9 92,7 95,5 96,5

delež KOZLOV 53,6 44,4 50,0 58,8 54,1 47,5 54,8 57,5 52,6 52,4 52,8

delež kozlov 2+ in več 21,4 18,5 17,9 23,5 24,3 20,0 21,4 27,5 21,1 35,7 23,6

delež koz 2+ in več 3,6 14,8 14,3 11,8 18,9 12,5 11,9 20,0 13,2 21,4 14,6

delež mladih (mladiči, 1+)  ne glede na spol 75,0 66,7 67,9 64,7 56,8 67,5 66,7 52,5 65,8 42,9 61,8

Izgube 

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

nenaravne izgube 0 0 1 2 0 3 1 1 2 1 11 78,6

naravne izgube 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 21,4

skupaj izgube 1 0 1 2 0 3 1 2 2 2 14 100,0

delež izgub v odvzemu 3,6 0,0 3,6 5,9 0,0 7,5 2,4 5,0 5,3 4,8 3,9

odstrel 27 27 27 32 37 37 41 38 36 40 342

Vzroki izgub

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

neznan 1 1 1 3 21,4

bolezen 0 0,0

krivolov 1 1 7,1

cesta 1 3 1 1 2 1 9 64,3

železnica 1 1 7,1

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0

Telesne mase (biološka telesna masa)

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

kozliči 10,0 9,5 7,1 10,3 7,5 8,7 7,9 7,2 8,3 8,6

indeks 100,0 95,0 71,0 103,0 75,0 87,0 79,0 72,0 83,0 86,0

kozli 1+ 12,3 14,2 16,0 14,0 14,6 14,5 13,0 14,1 10,8 12,8

indeks 100,0 115,4 130,1 113,8 118,7 117,9 105,7 114,6 87,8 104,1

kozice 9,5 9,6 9,3 8,6 9,7 9,6 6,7 9,5 9,1 8,3

indeks 100,0 101,1 97,9 90,5 102,1 101,1 70,5 100,0 95,8 87,4

koze 1+ 15,1 15,0 14,6 13,3 14,1 13,9 12,2 12,6 13,3 14,6

indeks 100,0 99,3 96,7 88,1 93,4 92,1 80,8 83,4 88,1 96,7

mladiči M + Ž 9,8 9,6 8,2 9,7 9,0 9,2 7,4 8,2 8,5 8,4

indeks 100,0 97,5 83,5 98,6 91,3 94,1 75,2 84,0 87,0 85,6
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DIVJI PRAŠIČ

Odstrel in izgube

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

ozimci 122 268 151 248 130 137 220 163 253 180 1872 64,1 31,5

lanščaki 51 112 82 112 71 61 81 87 113 111 881 30,2 14,8

merjasci 2+ 9 14 18 31 9 10 16 10 20 31 168 5,8 2,8

skupaj PRAŠIČI 182 394 251 391 210 208 317 260 386 322 2921 100,0 49,1

ozimke 129 253 143 224 119 134 199 155 223 166 1745 57,6 29,3

lanščakinje 48 99 98 99 80 55 101 81 105 111 877 29,0 14,7

svinje 2+ 27 44 43 50 34 37 42 40 55 34 406 13,4 6,8

skupaj SVINJE 204 396 284 373 233 226 342 276 383 311 3028 100,0 50,9

realiziran odvzem 386 790 535 764 443 434 659 536 769 633 5949 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

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

načrt odvzema 500 420 560 600 640 600 600 564 620 640 5744

odstrel in izgube / načrt 77,2 188,1 95,5 127,3 69,2 72,3 109,8 95,0 124,0 98,9 103,6

delež PRAŠIČEV 47,2 49,9 46,9 51,2 47,4 47,9 48,1 48,5 50,2 50,9 49,1

delež mladičev ne glede na spol 65,0 65,9 55,0 61,8 56,2 62,4 63,6 59,3 61,9 54,7 60,8

delež lanščakov ne glede na spol 25,6 26,7 33,6 27,6 34,1 26,7 27,6 31,3 28,3 35,1 29,6

delež večletnih - 2+ ne glede na spol 9,3 7,3 11,4 10,6 9,7 10,8 8,8 9,3 9,8 10,3 9,6

delež svinj in lanščakinj 19,4 18,1 26,4 19,5 25,7 21,2 21,7 22,6 20,8 22,9 21,6

Izgube in odvzem

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

nenaravne izgube 6 25 6 18 14 8 23 9 29 7 145 82,4

naravne izgube 2 6 1 3 2 2 4 2 7 2 31 17,6

skupaj izgube 8 31 7 21 16 10 27 11 36 9 176 100,0

delež izgub v odvzemu 2,1 3,9 1,3 2,7 3,6 2,3 4,1 2,1 4,7 1,4 3,0

odstrel 378 759 528 743 427 424 632 525 733 624 5773

Vzroki izgub

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

neznan 2 6 1 3 1 2 4 2 7 2 30 17,0

bolezen 0 0,0

krivolov 1 1 1 1 4 2,3

cesta 3 6 4 6 7 5 11 4 10 4 60 34,1

železnica 17 1 9 7 1 10 2 17 2 66 37,5

plenilci 1 1 0,6

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 3 1 1 3 1 2 2 2 15 8,5

Telesne mase (biološka telesna masa)

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

ozimci 26,4 24,0 26,1 25,1 26,6 27,0 26,6 25,8 24,2 26,8

indeks 100,0 90,9 98,9 95,1 100,8 102,3 100,8 97,7 91,7 101,5

lanščaki 49,9 61,5 48,6 51,9 47,6 56,3 58,4 50,6 60,9 50,2

indeks 100,0 123,2 97,4 104,0 95,4 112,8 117,0 101,4 122,0 100,6

ozimke 27,7 22,6 26,3 24,7 26,1 24,8 24,3 26,8 24,1 26,5

indeks 100,0 81,6 94,9 89,2 94,2 89,5 87,7 96,8 87,0 95,7

lanščakinje 44,3 49,5 42,3 46,4 45,4 49,5 48,9 45,5 51,2 46,1

indeks 100,0 111,7 95,5 104,7 102,5 111,7 110,4 102,7 115,6 104,1

ozimci + ozimke 27,1 23,3 26,2 24,9 26,4 25,9 25,5 26,3 24,2 26,7

indeks 100,0 86,2 96,8 92,0 97,4 95,7 94,2 97,1 89,2 98,5
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ŠAKAL

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5

načrt odvzema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

odstrel in izgube / načrt 100,0 166,7

Izgube

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

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 100,0

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

skupaj izgube 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 100,0

delež izgub v odvzemu  -  -  -  -  -  -  - 100,0 100,0 33,3 60,0

odstrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Vzroki izgub

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

neznan 0 0,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 1 1 2 66,7

železnica 1 1 33,3

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0
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LISICA

Odstrel in izgube

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

samci 268 333 276 319 335 298 358 258 395 351 3.191

samice 274 311 311 286 307 327 348 290 428 331 3.213

skupaj odstrel in izgube 542 644 587 605 642 625 706 548 823 682 6.404

načrt odvzema 550 550 580 550 580 580 580 600 600 710 5.880

odstrel in izgube / načrt 98,5 117,1 101,2 110,0 110,7 107,8 121,7 91,3 137,2 96,1 108,9

Izgube

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

nenaravne izgube 42 46 47 50 33 42 44 40 48 34 426 75,9

naravne izgube 11 8 10 17 7 17 17 12 14 22 135 24,1

skupaj izgube 53 54 57 67 40 59 61 52 62 56 561 100,0

delež izgub v odvzemu 9,8 8,4 9,7 11,1 6,2 9,4 8,6 9,5 7,5 8,2 8,8

odstrel 489 590 530 538 602 566 645 496 761 626 5.843

Vzroki izgub

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

neznan 3 1 4 4 1 9 9 5 8 6 50 8,9

bolezen 8 7 6 13 6 8 8 7 6 16 85 15,2

krivolov 0 0,0

cesta 40 43 44 48 29 41 36 37 45 30 393 70,1

železnica 1 3 1 3 1 9 1,6

plenilci 0 0,0

psi 1 1 0,2

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 2 2 1 1 7 3 3 4 23 4,1
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JAZBEC

Odstrel in izgube

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

samci 36 53 45 45 49 54 57 50 56 58 503

samice 30 52 33 38 41 32 45 32 47 44 394

skupaj odstrel in izgube 66 105 78 83 90 86 102 82 103 102 897

načrt odvzema 90 86 90 90 90 98 91 95 85 97 912

odstrel in izgube / načrt 73,3 122,1 86,7 92,2 100,0 87,8 112,1 86,3 121,2 105,2 98,4

Izgube

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

nenaravne izgube 14 22 14 21 23 23 23 15 17 35 207 90,4

naravne izgube 3 3 4 1 2 2 0 2 3 2 22 9,6

skupaj izgube 17 25 18 22 25 25 23 17 20 37 229 100,0

delež izgub v odvzemu 25,8 23,8 23,1 26,5 27,8 29,1 22,5 20,7 19,4 36,3 25,5

odstrel 49 80 60 61 65 61 79 65 83 65 668

Vzroki izgub

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

neznan 2 1 3 1 2 2 2 1 14 6,1

bolezen 1 2 1 1 1 1 1 8 3,5

krivolov 0 0,0

cesta 14 22 14 21 22 23 21 15 16 35 203 88,6

železnica 1 1 2 0,9

plenilci 0 0,0

psi 1 1 0,4

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 1 1 0,4
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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 12 19 14 17 15 12 11 9 11 11 131

načrt odvzema 24 30 27 27 20 20 20 20 15 15 218

odstrel in izgube / načrt 50,0 63,3 51,9 63,0 75,0 60,0 55,0 45,0 73,3 73,3 60,1

Izgube

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

nenaravne izgube 2 6 3 4 3 3 2 2 2 3 30 100,0

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

skupaj izgube 2 6 3 4 3 3 2 2 2 3 30 100,0

delež izgub v odvzemu 16,7 31,6 21,4 23,5 20,0 25,0 18,2 22,2 18,2 27,3 22,9

odstrel 10 13 11 13 12 9 9 7 9 8 101

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 2 6 3 4 3 3 2 2 2 2 29 96,7

železnica 1 1 3,3

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0
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KUNA BELICA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 61 67 72 57 48 49 55 41 43 43 536

načrt odvzema 94 75 73 73 70 70 61 60 60 56 692

odstrel in izgube / načrt 64,9 89,3 98,6 78,1 68,6 70,0 90,2 68,3 71,7 76,8 77,5

Izgube

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

nenaravne izgube 18 30 24 15 10 20 23 12 15 10 177 96,7

naravne izgube 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 6 3,3

skupaj izgube 18 32 24 16 10 20 23 13 16 11 183 100,0

delež izgub v odvzemu 29,5 47,8 33,3 28,1 20,8 40,8 41,8 31,7 37,2 25,6 34,1

odstrel 43 35 48 41 38 29 32 28 27 32 353

Vzroki izgub

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

neznan 1 1 1 3 1,6

bolezen 2 1 3 1,6

krivolov 0 0,0

cesta 17 29 24 15 10 20 23 12 15 8 173 94,5

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 1 1 0,5

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 1 2 3 1,6
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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 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2 10

načrt odvzema 10 10 10 10 10 50

odstrel in izgube / načrt  - 30,0 40,0 0,0 0,0 0,0  -  -  -  - 20,0

Izgube

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

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

odstrel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10

Vzroki izgub

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

neznan 0 #DEL/0!

bolezen 0 #DEL/0!

krivolov 0 #DEL/0!

cesta 0 #DEL/0!

železnica 0 #DEL/0!

plenilci 0 #DEL/0!

psi 0 #DEL/0!

kosilnica 0 #DEL/0!

garje 0 #DEL/0!

poškodba 0 #DEL/0!
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POLJSKI ZAJEC

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 101 105 98 84 75 71 72 71 58 52 787

načrt odvzema 110 120 120 120 100 100 90 90 80 75 1005

odstrel in izgube / načrt 91,8 87,5 81,7 70,0 75,0 71,0 80,0 78,9 72,5 69,3 78,3

Izgube

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

nenaravne izgube 17 25 22 16 15 10 12 11 9 8 145 96,7

naravne izgube 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5 3,3

skupaj izgube 18 25 23 17 16 10 12 11 9 9 150 100,0

delež izgub v odvzemu 17,8 23,8 23,5 20,2 21,3 14,1 16,7 15,5 15,5 17,3 19,1

odstrel 83 80 75 67 59 61 60 60 49 43 637

Vzroki izgub

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

neznan 1 1 0,7

bolezen 1 1 2 1,3

krivolov 0 0,0

cesta 17 25 21 16 14 10 12 11 8 8 142 94,7

železnica 0 0,0

plenilci 1 1 2 1,3

psi 1 1 0,7

kosilnica 1 1 2 1,3

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0
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NUTRIJA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 15 23 24 35 32 19 14 19 10 17 208

načrt odvzema 22 30 30 35 35 32 30 214

odstrel in izgube / načrt  - 104,5 80,0 116,7 91,4 54,3 43,8 63,3  -  - -

Izgube

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

nenaravne izgube 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 100,0

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

skupaj izgube 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 100,0

delež izgub v odvzemu 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 1,0

odstrel 14 23 24 35 32 19 13 19 10 17 206

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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NAVADNI POLH

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 874 100 226 20 73 250 0 0 0 2 1545

načrt odvzema

odstrel in izgube / načrt

Izgube

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

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100,0

skupaj izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100,0

delež izgub v odvzemu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,1

odstrel 874 100 226 20 73 250 0 0 0 1 1544

Vzroki izgub

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

neznan 1 1 100,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 0 0,0

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0
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FAZAN

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 92 54 40 12 66 30 32 11 31 20 388

načrt odvzema 127 127 60 115 115 92 50 25 40 25 776

odstrel in izgube / načrt 72,4 42,5 66,7 10,4 57,4 32,6 64,0 44,0 77,5 80,0 50,0

Izgube

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

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

odstrel 92 54 40 12 66 30 32 11 31 20 388

Vzroki izgub

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

neznan 0 #DEL/0!

bolezen 0 #DEL/0!

krivolov 0 #DEL/0!

cesta 0 #DEL/0!

železnica 0 #DEL/0!

plenilci 0 #DEL/0!

psi 0 #DEL/0!

kosilnica 0 #DEL/0!

garje 0 #DEL/0!

poškodba 0 #DEL/0!
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POLJSKA JEREBICA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 1 1

načrt odvzema 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!

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 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

odstrel 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Vzroki izgub

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

neznan 0 #DEL/0!

bolezen 0 #DEL/0!

krivolov 0 #DEL/0!

cesta 0 #DEL/0!

železnica 0 #DEL/0!

plenilci 0 #DEL/0!

psi 0 #DEL/0!

kosilnica 0 #DEL/0!

garje 0 #DEL/0!

poškodba 0 #DEL/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 121 147 111 112 109 99 101 96 70 65 1031

načrt odvzema 150 150 150 150 120 120 120 120 110 100 1290

odstrel in izgube / načrt 80,7 98,0 74,0 74,7 90,8 82,5 84,2 80,0 63,6 65,0 79,9

Izgube

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

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

naravne izgube 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 100,0

skupaj izgube 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 100,0

delež izgub v odvzemu 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

odstrel 121 147 111 112 106 99 101 96 70 65 1028

Vzroki izgub

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

neznan 0 0,0

bolezen 3 3 100,0

krivolov 0 0,0

cesta 0 0,0

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0
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SRAKA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 35 39 45 38 34 38 41 38 38 32 378

načrt odvzema 40 45 45 50 50 50 50 50 40 40 460

odstrel in izgube / načrt 87,5 86,7 100,0 76,0 68,0 76,0 82,0 76,0 95,0 80,0 82,2

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 2,6 0,0 0,3

odstrel 35 39 45 38 34 38 41 38 37 32 377

Vzroki izgub

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

neznan 1 1 100,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 0 0,0

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0
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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 98 91 78 85 87 84 86 85 83 71 848

načrt odvzema 100 100 100 100 100 100 90 100 90 90 970

odstrel in izgube / načrt 98,0 91,0 78,0 85,0 87,0 84,0 95,6 85,0 92,2 78,9 87,4

Izgube

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

nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100,0

naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

skupaj izgube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100,0

delež izgub v odvzemu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,1

odstrel 98 91 78 85 87 84 86 85 83 70 847

Vzroki izgub

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

neznan 0 0,0

bolezen 0 0,0

krivolov 0 0,0

cesta 0 0,0

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 1 1 100,0
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SIVA VRANA

Odstrel in izgube

Odstrel in izgube / leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 skupaj

realiziran odvzem 453 467 496 526 504 476 483 464 463 453 4785

načrt odvzema 400 400 480 500 500 500 500 500 490 470 4740

odstrel in izgube / načrt 113,3 116,8 103,3 105,2 100,8 95,2 96,6 92,8 94,5 96,4 100,9

Izgube

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

nenaravne izgube 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 66,7

naravne izgube 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 33,3

skupaj izgube 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 100,0

delež izgub v odvzemu 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1

odstrel 452 467 496 526 504 475 483 464 462 453 4782

Vzroki izgub

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

neznan 0 0,0

bolezen 1 1 33,3

krivolov 0 0,0

cesta 1 1 2 66,7

železnica 0 0,0

plenilci 0 0,0

psi 0 0,0

kosilnica 0 0,0

garje 0 0,0

poškodba 0 0,0


