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Zadeva: (Ne)upoštevanje pripomb na 2-LN za Zasavsko LUO za leti 2021 in 2022 
 
Spoštovani! 
 
Glede na zdravstveno – varnostno situacijo v Republiki Sloveniji, povezano z epidemijo virusa 
COVID-19 ter skladno s priporočilom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 341-
4/2020/1 z dne 12. 3. 2020 smo dne 17. 3. 2021 poslali z E-vabilom poziv za zbiranje pisnih 
pripomb na osnutek 2-Letnega načrta za Zasavsko LUO, ki je potekalo do vključno četrtka 1. 
4. 2021. 
 
Do postavljenega roka smo po redni in E-pošti prejeli pripombe in stališča:  

1. Mestne občine Ljubljana, Odseka za razvoj podeželja; 
2. LD Pugled; 
3. LD Mlinše; 
4. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektorja za lovstvo. 

 
 
Vsem pripombodajalcem se za interes in poglede k izraženi tematiki iskreno 
zahvaljujemo! 
 
 
Odgovor ZGS, OE Ljubljana - (ne)upoštevanje pripomb: 

1. Stališča MOL s poudarkom na divjem prašiču in sivi vrani so smiselno že upoštevane v 
načrtu (priloga 1). 

2. Pripomba LD Pugled – predlaga znižanje načrta odvzema divjega prašiča za lovišče 
Pugled za leto 2021 iz 130 živali na njim sprejemljivo število (priloga 2). 

Odgovor ZGS: 
Pripomba se zavrne. Lovišče Pugled je po skupni površini največje v Zasavskem LUO, po 
lovni površini pa med največjimi. Pripoznano je kot primestno lovišče, kjer številni 
obiskovalci Ljubljane izvajajo svoje rekreativne dejavnosti. Obenem pa to lovišče s svojo 
konfiguracijo in deležem gozdov nudi ugodne pogoje populacijam divjadi, od katerih ima 
populacija divjega prašiča največji negativni vpliv na svoje okolje in do souporabnikov 
prostora. V Zasavskem LUO velja zaokroženo območje lovišč Pugled-Laze-Kresnice-Litija 
za center populacije z največjo številčnostjo in gostoto. Številčnost divjega prašiča nam ne 
uspe zmanjšati na sprejemljivo raven že vrsto let. Leto 2020 je zaznamoval tudi bogat 
gozdni obrod, ki ima izkustveno bistven vpliv na prirastek naslednjega leta (op.a. 2021). Iz 
teh razlogov je bil med temi LD (z izjemo LD Pugled) in ZGS, OE Ljubljana dosežen 
neformalni dogovor, da se močneje dvigne načrt odvzema divjega prašiča, obenem pa se 
ta na enoto lovne površine uravnoteži med temi LD. Tako je sestavljen tudi načrt LUO in 
pripadajoči razdelilnik. LD Pugled je dejansko šele leta 2020 naredila preboj pri 
(povečanem) odvzemu divjega prašiča. Vendar pa to ne more biti enkratno dejanje, ki je 
(bo) rešilo vse težave usklajevanja številčnosti divjadi in okolja. Ne gre pozabiti tudi 
dogajanja zadnjih let, ko se LD Pugled soočena z notranjimi težavami vodstva in članstva, 
ni ustrezno odzivala na dogajanja v lovišču (ocenjevanja škode, zamiki oz. neizplačila za 
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nastale škode, številni prekrški v zvezi s krmljenjem in drugo …, ki jih je obravnavala lovska 
inšpekcija, nedoseganje načrta odvzema …), kar je prožilo jezo prebivalcev – zlasti kmetov 
znotraj lovišča Pugled in tudi širše v Zasavju. Stališče LD Pugled, da naj se načrt 
(razdelilnik) prilagodi na »njim sprejemljivo število« tako ne more biti konstruktiven 
prispevek k reševanju problematike. To je že do sedaj privedlo do številnih bolj ali manj 
organiziranih pritožb (ustne in pisne narave) ter srečanj na terenu. Iz naštetih razlogov in 
zastavljenih ciljev znižanja populacije divjega prašiča v Zasavskem LUO pripombo 
zavračamo, obenem pa pozivamo in predlagamo LD Pugled, da čim bolj aktivno pristopi k 
realizaciji postavljenih načrtov in s tem doprinese tudi k realizaciji ciljev 2LN za Zasavsko 
LUO za leti 2021 in 2022. 

3. Pripomba LD Mlinše – predlaga izbris besedila na str. 43 v poglavju lisica – »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 s tem načrtom in pomenijo 
njegovo kršitev.« (priloga 3). 

Odgovor ZGS: 
Pripomba se zavrne. Citirano določilo v dopisu LD Mlinše ni edino tako v 2LN za Zasavsko 
LUO za leti 2021 in 2022. Namen zapisa je preprečevanje kratenja pravic članic in članov 
LD vsepovsod tam, kjer z administrativni določili posegajo v lovno dobo in načrte za 
upravljanje z divjadjo ter spoštovanje vseh ciljev in ukrepov zapisanih v 2 LN. Številčnost 
lisice v zasavskem prostoru med leti ciklično niha, v splošnem pa narašča, ima pomemben 
plenilski vpliv na ostale vrste prostoživečih živali (seveda tudi divjadi, zlasti mladiče srnjadi 
in malo poljsko divjad!), njen odvzem pa je prenizek, v zadnjem desetletju v povprečju le 
0,71 živali odvzema / 100 ha l.p. v LUO. To so razlogi, da smo cilje pri upravljanju 
prilagodili, povečali načrt z namenom, da bo ta vsaj 1 žival na 100 ha, ter odpravili vse 
administrativne prepovedi po loviščih. Del besedila v dopisu LD Mlinše govori ravno o tem, 
da večina drugih LD v Zasavskem LUO nima nobenih omejitev pri lovu lisic, tako kot ima 
to s sklepom predpisano LD Mlinše. Lovci v LD Mlinše si sicer odgovorno prizadevajo 
posegati v populacijo lisice z odstrelom, kar kažejo rezultati odvzema. Predlagamo in 
menimo, da naj z enakim tempom sledijo ciljem in ukrepom 2LN za Zasavsko LUO še 
naprej, pri tem pa ne ovirajo svojega članstva s sklepi in prepovedmi, ki onemogočajo 
slediti pri lovu zakonodaji in načrtom v lovstvu. S citiranim določilom iz 2-LN za Zasavsko 
LUO sledimo ravno temu in sicer enakovredno za vse LD v LUO, kar pa je tudi smisel 
veliko površinskega načrtovanja ter vloge ZGS kot nosilca načrtovanja. 

4. Pripombe MKGP pod št. 1 - 6 se upoštevajo v celoti in je tozadevno osnutek 2 LN za 
Zasavsko LUO v navedenih poglavjih spremenjen in dopolnjen (priloga 4). 

 
Lep pozdrav. 
 
Pripravil: 
Marko JONOZOVIČ, univ. dipl. inž. gozd. 
Višji sodelavec I 

 
Vodja Območne enote Ljubljana 

mag. Viktor MIKLAVČIČ 

 
 
Poslati: 

 ld.pugled@gmail.com 
 ld.mlinse@gmail.com 
 gorazd.maslo@ljubljana.si 
 Gp.mkgp@gov.si 
 dr. Matija Stergar, Služba za lovsko načrtovanje, CE ZGS, matija.stergar@zgs.si 

 
 
Priloge (1-4): 

- pripombe na 2LN za Zasavsko LUO za leti 2021-2022   
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Priloga 1: 
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Priloga 2: 
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Priloga 3: 
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Priloga 4: 
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