
Datum: 7. april 2021
Številka: 3410-10/2021

Zadeva: ZAPISNIK  O ODDAJI  PISNIH  PRIPOMB NA OSNUTEK DVOLETNEGA
NAČRTA TRIGLAVSKEGA LOVSKO UPRAVLJAVSKEGA OBMOČJA ZA
LETI 2021 - 2022

Zaradi  širjenja  nalezljive  bolezni  SARS-CoV-2  (COVID-19)  in  razglasitve  epidemije  v
Republiki Sloveniji, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano priporočilo Zavodu
za gozdove Slovenije (ZGS), da v letu 2021 izvede predstavitev osnutka dvoletnega LUN
TRI LUO na sledeč način (priporočilo 341-4/2020/1 z dne 12.3.2020):

Javne predstavite se organizirajo tako, da se vsem vabljenim za vsak dvoletni LUN pošlje
vabilo za oddajo pisnih pripomb do določenega datuma. Prav tako se določi dva termina
za dodatna pojasnila po telefonu. Krajevno pristojna območna enota ZGS za vsak dvoletni
LUN zbere pisne pripombe in nanje pisno odgovori. Vse pripombe in odgovore se zbere
tudi v enotnem dokumentu, ki se objavi na spletni strani ZGS poleg osnutkov LUN. 

Rok za oddajo pisnih pripomb je bil 6. april 2021. 

Seznam vabljenih za oddajo pripomb je v prilogi tega zapisnika. Zahvaljujemo se vsem
pripombodajalcem. Pripombe smo natančno proučili  in do njih zavzeli stališča, kakor je
napisano v nadaljevanju zapisnika.

PRIPOMBE MKGP
MKGP je posredovalo pet pripomb. Pripombe so predstavljene v prilogi zapisnika.
Opredelitev:
V načrt smo dodali tabelo gozdnih rezervatov in njihovih površin po posameznih loviščih.
Upoštevali smo tudi vse ostale pripombe in jih vnesli v načrt.

PRIPOMBE ZAVODA ZA VARSTVO NARAVE RS OE NOVA GORICA
Klavdij Bajc je posredoval dve pripombi na dvoletni LUN.  Pripombi sta v prilogi zapisnika.
Opredelitev:
Upoštevali smo obe pripombi in ju vnesli v načrt.



PRIPOMBE LD ČEZSOČA
Goran Šuler, starešina LD, nam je posredoval 10 pisnih pripomb, pripombe so v prilogi
zapisnika.

1. Pripomba se je upoštevala in vnesla v načrt.

2.  Dvoletni  načrt  za XI.  Triglavsko lovsko upravljavsko območje za leti  2021 in 2022  v
skladu z drugim odstavkom 79. člena Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in
upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10 in 200/20)  temelji na ciljih in usmeritvah
Območnega načrta za XI.  Triglavsko lovsko upravljavsko območje za preteklo obdobje
2011 – 2020. Pripomba se ne upošteva.

3. Pripomba se je upoštevala in vnesla v načrt.

4. Karto prisotnosti volkov je naredila projektna skupina na ZGS, ki se ukvarja z velikimi
zvermi. V območje volkov so uvrščena lovišča, kjer je potrjena prisotnost teritorialnega risa
ali tropa volkov. V primerih škod v loviščih Drežnica in Kobarid so bili prisotni posamezni
volkovi in ne tropi, zato lovišči nista uvrščeni na seznam prisotnosti volkov. Podobno velja
za  lovišče  Čezsoča.  Sam  načrt  pa  smo  ustrezno  dopolnili  z  zgornjimi  pojasnili,  pod
katerimi pogoji je lovišče uvrščeno na seznam prisotnosti volkov.

5. V TRI LUO veljajo cilji, ukrepi in usmeritve enako za vsa lovišča v LUO. Tudi vse analize
v načrtu so narejene za celotno površino LUO. Delitev na dve ekološki enoti je narejena
predvsem zaradi lažjega prikazovanja stanja in preteklega gospodarjenja, da ne prihaja do
popačenosti rezultatov analiz. Večji del LPN Triglav namreč leži geografsko na gorenjski
strani,  prav  tako  je  znotraj  LPN  Triglav  velika  nelovna  površina,  ki  ima  vpliv  na
gospodarjenje na lovnem delu LPN Triglav. Pripomba se ne upošteva.

6. Dejstvo je, da je srnjad v TRI LUO v rahlem upadu, vendar moramo gledati na problem
srnjadi iz širšega vidika. Biomasa odvzema rastlinojede divjadi v LUO namreč narašča,
predvsem na račun porasta jelenjadi. Populacija srnjadi je sicer številčno nižja, kakor je
bila v preteklosti, vendar je populacija stabilna tako številčno, prostorno, kakor strukturno.
Tudi  predlogi  lovišč  glede  odvzema  srnjadi  ne  predvidevajo  kakšnega  drastičnega
zmanjšanja odvzema. Smatramo, da za leti 2021 in 2022 ni potrebno spreminjati modela
gospodarjenja  s  srnjadjo.  Pripombo  glede  modela  gospodarjenja  s  srnjadjo  pa  bomo
upoštevali oziroma proučili pri pripravi novega dolgoročnega načrta za TRI LUO. 
7. Pripombe se je upoštevala določila so brisana iz načrta.

8. Model upravljanja z jelenjadjo, kakor ga predvideva načrt TRI LUO, je veljaven model za
izgrajene populacije jelenjadi, za katre ne želimo, da številčno naraščajo in se še nadalje
širijo v prostoru ali izven matičnega populacijskega območja. Model se uporablja tudi v
vseh sosednjih območjih, ki mejijo na TRI LUO. Pripomba se ne upošteva.

9. Pripombo v celoti zavračamo in se z njo ne strinjamo, smatramo, da je gospodarjenje z
gamsom v TRI LUO uspešno in to že vse obdobje po prehodu gamsjih garij. Populacija je
številčno stabilna,  prav tako odstrel,  gospodari  se v višini  prirastka,  24 % številčnosti.
Starostna struktura je zelo stabilna in omogoča ob varovanju srednjega razreda tudi visoke
relativne odvzeme v starem razredu. Garje bodo v populaciji  še naprej stalno prisotne,
potrebno jih je samo natančno spremljati in beležiti. O gamsu v LUO imamo opravljenih
tudi največ raziskav, v letu 2020 je bil ovrednoten tudi devetletni monitoring gamsa v LUO,
ki potrjuje naše gornje ugotovitve.



10.  Tekst  o  izhodiščih  za  izdelavo  dvoletnega  načrta  je  v  celoti  povzet  po  izhodiščih
medresorske uskladitve. Izhodišča za izdelavo LUN za 2021 in 2022 so bila na osnovi
Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi  in upravljanje z divjadjo (Ur.  l.  RS, št.
91/10 in 200/20) podrobneje dogovorjena in usklajena na 6. sestanku koordinacije lovskih
služb  (MKGP,  ZGS,  LZS,  IRSKGLR),  ki  je  potekal  27.  1.  2021  na  Direktoratu  za
gozdarstvo na MKGP. Usklajena izhodišča vključno s postopkom priprave dvoletnega LUN
in načinom uskladitve letnih načrtov lovišč/LPN z dvoletnim LUN so bila povzeta tudi v
dopisih, ki jih je skladno s sklepom omenjenega sestanka ZGS posredoval OZUL-om, LZS
pa upravljavcem lovišč.

PRIPOMBE LD DREŽNICA
Leon Uršič, gospodar LD, nam je posredoval pisno pripombo v zvezi z uvrstitvijo lovišč na
karto prisotnosti volkov, pripomba je v prilogi zapisnika.

Karto prisotnosti  volkov je naredila projektna skupina na ZGS, ki  se ukvarja z velikimi
zvermi. V območje volkov so uvrščena lovišča, kjer je potrjena prisotnost teritorialnega risa
ali tropa volkov. V primerih škod v lovišču Drežnica so bili prisotni posamezni volkovi in ne
tropi,  zato lovišče ni  uvrščeno na seznam prisotnosti  volkov.  Sam načrt  smo ustrezno
dopolnili  z  zgornjimi  pojasnili,  pod  katerimi  pogoji  je  lovišče  uvrščeno  na  seznam
prisotnosti volkov.

PRIPOMBE VOJKO REMEC
Vojko Remec nam je posredoval tri pisne pripombe na dvoletni LUO načrt 2021 – 2022.
Moti ga način gospodarjenja z jelenjadjo in gamsom, ter uvstitev lovišč na karto prisotnosti
velikih zveri, pripombe so v prilogi zapisnika.

Ne strinjamo se, da se z jelenjadjo upravlja stihijsko. Ravno nasprotno smo mnenja, da se
z jelenjadjo upravlja strokovno in enotno za celoten LUO. Z gospodarjenjem smo uspeli
zaustaviti povečevanje številčnosti jelenjadi, dosegamo zelo ugodno starostno strukturo, ki
omogoča  tudi  odstrel  starejših,  trofejno  zanimivih  osebkov.  Gospodarjenju  z  jelenjadjo
namenjamo veliko  časa  in  energije,  tudi  z  pripravo  vsakoletnih  razstav  in  posvetov  o
gospodarjenju,  številne  so  tudi  dodatne  raziskave.  Dosti  lovcev  izven  TRI  LUO je  ob
pregledu našega gospodarjenja z jelenjadjo ugotavljalo, da bi se k nam lahko prišli učiti
tudi iz drugih predelov Slovenije.

Karto prisotnosti  volkov je naredila projektna skupina na ZGS, ki  se ukvarja z velikimi
zvermi. V območje volkov so uvrščena lovišča, kjer je potrjena prisotnost teritorialnega risa
ali tropa volkov. V primerih škod v loviščih Drežnica in Kobarid so bili prisotni posamezni
volkovi in ne tropi, zato lovišči nista uvrščeni na seznam prisotnosti volkov. Podobno velja
za  lovišče  Čezsoča.  Sam  načrt  pa  smo  ustrezno  dopolnili  z  zgornjimi  pojasnili,  pod
katerimi pogoji je lovišče uvrščeno na seznam prisotnosti volkov.

Pripombo glede  gospodarjenja  z  gamsom je  potrebno  pogledati  širše,  ne  le  v  okvirju
enega lovišča. Smatramo, da je gospodarjenje z gamsom v TRI LUO uspešno in to že vse
obdobje  po  prehodu  gamsjih  garij.  Populacija  je  številčno  stabilna,  prav  tako  odstrel,
gospodari se v višini prirastka, 24 % številčnosti. Starostna struktura je zelo stabilna in
omogoča ob varovanju srednjega razreda tudi visoke relativne odvzeme v starem razredu.
Garje bodo v populaciji še naprej stalno prisotne, potrebno jih je samo natančno spremljati
in beležiti.  O gamsu v LUO imamo opravljenih tudi  največ raziskav, v  letu  2020 je  bil
ovrednoten tudi devetletni monitoring gamsa v LUO, ki potrjuje naše gornje ugotovitve.



Lepo pozdravljeni! 

Pripravila:
mag. Iztok Koren, univ. dipl. inž. 
gozd. 
Peter Razpet, univ. dipl. inž. gozd.

Vodja ZGS OE Tolmin
Edo Kozorog, univ. dipl. inž. 
gozd.

Priloga: seznam vabljenih in pregled pripomb



Priloga: seznam vabljenih

Prvo ime drugo ime ulica pošta
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Pri hrastu 18 5000 NOVA GORICA
Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja Rutarjeva 35 5220 TOLMIN
Društvo živinorejcev Zgornjega Posočja Rutarjeva 35 5220 TOLMIN
Sirarsko društvo Tolminc Rutarjeva 35 5220 TOLMIN
Kmetijsko svetovalna služba Rutarjeva 35 5220 TOLMIN

Zavod za varstvo narave
Območna enota Nova Gori-
ca Delpinova 16 5000 NOVA GORICA

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Grčna 1 5000 NOVA GORICA
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Tumov drevored 4 5220 TOLMIN
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Vojkova 2 5280 IDRIJA
Blaž Križnar in Dolores Čarga Lovska inšpektorja Slovenski trg 1 4000 KRANJ
Zavod za varstvo narave Planina 3 4000 KRANJ
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no Dunajska 22 1000 LJUBLJANA
Občina Kranjska Gora Kolodvorska 19 4280 KRANJSKA GORA
Občina Bled Cesta svobode 13 4260 BLED

Občina Bohinj Triglavska 35
4264 BOHINJSKA BISTRI-
CA

Občina Tolmin Padlih borcev 2 5220 TOLMIN
Občina Kobarid Trg svobode 2 5222 KOBARID

Občina Bovec
Trg Golobarskih žrtev 
8 5230 BOVEC

Občina Cerkno Platiševa ulica 9 5282 CERKNO
Triglavski narodni park Ljubljanska cesta 27 4260 BLED
Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Bled Ljubljanska cesta 19 4260 BLED

Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Kranj
C. Staneta Žagarja 27 
b 4000 Kranj

Zavod za gozdove Slovenije centralna enota Večna pot 2 1000 Ljubljana
Kmetijski zavod Ljubljana Oddelek Kranj Iva Slavca 1 4000 KRANJ
Upravna enota Jesenice Cesta maršala Tita 78 4270 JESENICE
Upravna enota Radovljica Gorenjska cesta 18 4240 RADOVLJICA
Upravna enota Tolmin Tumov drevored 4 5220 TOLMIN
Upravna enota Idrija Študentovska ulica 2 5280 IDRIJA
Kmetijsko svetovalna služba Kosovelova 8 5280 IDRIJA
Kmetijsko svetovalna služba Rutarjeva 35 5220 Tolmin
Društvo rejcev drobnice        Kosovelova 8 5280 IDRIJA
Vodja ZGS OE Tolmin
Vodja odseka za načrtovanje
Vodja odseka za ukrepe
ZGS CE
ZGS OE Bled
Vsem krajevnim enotam OE Tolmin (6)
Vsem članom sveta OE Tolmin (9)
Lovske družine za Triglavsko LUO  (16) posreduje OZUL
IO OZUL Triglavsko LUO (8) posreduje OZUL
Zveza lastnikov gozdov Slovenije zveza.lastnikov@gmail.com
Sindikat kmetov Slovenije Gospodinjska ulica 6 1000 LJUBLJANA

mailto:zveza.lastnikov@gmail.com
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Številka: 3410-6/2021/2
Datum: 6. 4. 2021

Zadeva: Pripombe  na  osnutek  Dvoletnega  načrta  za  XI.  Triglavsko  lovsko
upravljavsko območje za leti 2021 in 2022

Spoštovani,

na  Ministrstvu  za  kmetijstvo,  gozdarstvo  in  prehrano  (v  nadaljevanju:  MKGP) smo
pregledali  osnutek  naslovnega  načrta  (v  nadaljevanju:  DLUN)  in  podajamo  sledeče
pripombe:

1. Prosimo Zavod za gozdove Slovenije, da preveri vse gozdne rezervate, ki ležijo v
posameznih loviščih in da se v ustreznih dvoletnih načrtih LUO opozori na določila
7.  in  8.  člena Uredbe o varovalnih gozdovih in  gozdovih s  posebnim namenom
(Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15 in 191/20), ki v gozdnih
rezervatih prepoveduje izvajanje lova.

2. V poglavju  »1  Uvod« v drugem odstavku  manjka  pojasnilo  glede  upravičenosti
sklica  na pretekle  dolgoročne načrte  LUO. Zato  predlagamo dopolnitev  drugega
stavka, ki naj se glasi:
»Dvoletni načrt za XI. Triglavsko lovsko upravljavsko območje za leti 2021 in 2022
v skladu z drugim odstavkom 79. člena Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z
gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10 in 200/20) temelji na
ciljih  in  usmeritvah  Območnega  načrta  za  XI.  Triglavsko  lovsko  upravljavsko
območje za preteklo obdobje 2011 – 2020.«.

V tretjem odstavku je med predpisi treba navesti tudi Zakon o nujnih ukrepih zaradi
afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20; v nadaljevanju:
ZNUAPK).

3. V poglavju »3.3.3. Načrtovani ukrepi za preprečevanje škod v letih 2021 in 2022«
na  strani   13  (Škoda  na  premoženju)  glede  na  to,  da  je  v  tem  podpoglavju
podrobneje opisana vsa škoda (postopek, odškodninska odgovornost)  predlagamo,
da se doda še odškodninska odgovornost in postopek škode, ki jo povzroči šakal.
Morda nekaj podobnega: »V času veljavnosti tega dvoletnega načrta je izplačevanje
odškodnin za škodo, ki jo povzroči šakal v skladu z Zakonom o spremembah in
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Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Tolmin

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3627
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4838
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3635


dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št: 65/2020 in 97/20 – popr.) še vedno
v pristojnosti države (MKGP), in sicer v prehodnem obdobju petih let od 1. 5. 2020. Škodo bo
ocenjeval ZGS.« 

4. V poglavju »4.7 Divji prašič (Sus scrofa)« pri podpoglavju »4.7.5 Ukrepi in usmeritve” naj se
na koncu četrtega odstavka doda še naslednje besedilo:
»V skladu z 12. členom ZNUAPK in Sklepom o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi
afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 10/21) 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.«.

5. V poglavju  »5 Evidence« se v četrtem odstavku skladno s  17.  členom ZNUAPK spremeni
zahteva  za  dostavo spodnje čeljusti  s  sekalci  za  divjega  prašiča  v primeru  poginulih divjih
prašičev (povoz + ostale izgube).

Lep pozdrav,

Vročiti:
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin - po e-pošti

V vednost:
- Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota – po e-pošti

  Pripravili:
  mag. Urška Srnec
  vodja sektorja
  
  Sašo Novinec
  višji svetovalec I mag. Urška Srnec

vodja sektorja

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-21-1829


Spoštovani, 

 

pregledali smo osnutek Dvoletnega lovsko upravljavskega načrta za Triglavsko lovsko upravljavsko
območje za leti 2021 in 2022.

Na osnutek nimamo bistvenih pripomb, predlagamo pa, da se na str. 9 v tekst doda beseda 
habitatnih, kot sledi v nadaljevanju: Solnic se ne postavlja v bližino območij naravnih vrednot, na 
območja naravovarstveno najpomembnejših habitatnih tipov, v ožja zavarovana območja in v dele 
širših zavarovanih območij s strožjim varstvenim režimom in v območja mokrišč.

Hkrati predlagamo, da se na str. 32. ustrezno popravi oz. dopolni sledeča poved: Upravljavec LPN 
Triglav ni podal predloga za poseganje v prvem varovalnem območju za leto 2020. 

 

Lep pozdrav,

 

Klavdij Bajc, univ. dipl. biol.

Naravovarstveni svetnik

Vodja območne enote 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave OE Nova Gorica

Delpinova 16

5000 Nova Gorica

Slovenija



LOVSKA DRUŽINA ČEZSOČA
Čezsoča 94,
5230 Bovec

Datum: 2.4.2021

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Območna enota Tolmin
Iztok Koren
E: iztok.koren@zgs.si

 ZADEVA: Osnutek dvoletnega načrta  za XI. Triglavsko lovsko upravljavsko območje 
                     za leti 2021 in 2022– pripombe Lovske družine Čezsoča

Spoštovani,

kot ena od organizacij,  ki  ima v skladu s Pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in
upravljanje z divjadjo (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) pravico sodelovanja v javni predstavitvi,
Lovska  družina  Čezsoča  na  osnutek  dvoletnega  načrta   za  XI.  Triglavsko lovsko upravljavsko
območje za leti 2021 in 2022 (v nadaljnjem besedilu: osnutek načrta) daje svoje pripombe, ki zaradi
lažje obravnave niso razvrščene vsebinsko, temveč sledijo vsebini osnutka načrta. Naše pripombe
so tako naslednje:

1. Uvod,  prvi  odstavek (stran 1)  in  druga  ustrezna mesta  v osnutku načrta:  Korektno je  treba
zapisati, da razdelilnik dvoletnega odvzema parkljaste divjadi po loviščih pripravi OZUL
(sicer ob sodelovanju Zavoda za gozdove Slovenije), kot to določa četrti odstavek 86. člena
Pravilnika. 

2. Uvod,  drugi  odstavek  (stran  1)  in  druga  ustrezna  mesta  v  osnutku  načrta:  Ob  odsotnosti
veljavnega desetletnega načrta osnutek načrta res temelji na usmeritvah iz območnega načrta za
XI.  Triglavsko lovsko upravljavsko območje  za  obdobje  2010 –  2020,  kot  to  določa  drugi
odstavek 79. člena Pravilnika,  ne upoštevajo pa se več  cilji,  ki  jih je zasledoval neveljavni
desetletni načrt, zato je treba sklicevanje na te cilje povsod v besedilu črtati. 

3. Stran 8, zadnji odstavek: Samo v razmislek opozarjamo na predvideno možnost privabljalnega
krmljenja za lisico in obe kuni, se pravi opozarjamo na vprašanje ali ima smisel dovoljevati
krmljenje z živalskimi stranskimi proizvodi navedene zveri,  upoštevaje resnost situacije zaradi
bližajoče se afriške prašičje kuge ter strogosti ukrepov, ki jih je prinesel Zakon o nujnih ukrepih
zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih. 

4. Stran 33, upoštevanje vpliva volka in risa pri upravljanju s parkljasto divjadjo: V LD Čezsoča v
pomladanskih  in  jesenskih  mesecih  redno  sledimo  medveda,  že  več  let,  redno  opažamo
prisotnost volka v našem lovišču (tako po sledeh kot tudi z najdbami kadavrov, ne nazadnje pa



nam je  bil  pred  kratkim odobren  tudi  odstrel  volka),  z  naseljevanjem risov v  Triglavskem
narodnem  oparku  pa  pričakujemo  tudi  pogostejše  pojavljanje  te  zveri.  Iz  teh  razlogov
zahtevamo, da se lovišče Čezsoča uvrsti na seznam lovišč, za katera se pri upravljanju  s
parkljasto divjadjo upošteva vpliv velikih zveri. Pri upravljanju srnjadjo pa se upošteva
tudi  vpliv šakala.  Smisel načrtovanja je vnaprejšnje predvidevanje in urejanje situacij, zato je
treba pri načrtovanju upoštevati stanje, ki bo šele nastopilo. Sprejetega načrta dve leti ne bo
mogoče spreminjati, ob vseh znanih faktorjih (zaščita velikih zveri, nemožnost odstrela zaradi
pritožb naravovarstvenih organizacij tudi v primeru izdanih dovoljenj, zadostna prehranska baza
za  velike  zveri,  ugodno  življenjsko  okolje,  tiha  podpora  državnih  in  paradržavnih  organov
porastu številčnosti velikih zveri itd.) pa je jasno, da se bo številčnost velikih zveri izredno hitro
povečevala. 

Tudi  sicer  je  celotna  problematika,  ki  se  nahaja  na  strani  33  vsebinsko  pomanjkljiva.
Predvsem  manjkajo jasni in enostavni kriteriji,  na podlagi katerih se lovišča uvršča
med območja z upoštevanjem volka in risa pri upravljanju s parkljasto divjadjo. Ti
kriteriji so pri nekaterih vrstah divjadi sicer navrženi, vendar neobrazloženi, pa tudi sicer
niso dosledni (enkrat »brez prisotnosti volka«, enkrat »volčji trop« ipd.).

5. Poglavje 4.1.1.(stran 34):  To poglavje ter  tudi  vsa druga uvodna poglavja pri  drugih vrstah
divjadi  se  pri  prikazu ukrepov v populacijah  divjadi  v  dveh ekoloških  enotah  sklicujejo na
»Območni načrt LUO«. Veljavnega območnega načrta nimamo, glede območnega načrta, ki je
veljal  za  obdobje  2010  –  2020  pa  je  bilo  že  povedano,  da  se  od  njegove  vsebine  lahko
upoštevajo le usmeritve, kot jih je definiral 29. člen Pravilnika (Uradni list, RS, 92/10), ki je
veljal pred zadnjo novelo. Za navajanje in posledično za koncept osnutka načrta ločeno po
dveh ekoloških conah tako ni nobene podlage, zato naj iste usmeritve, isti ukrepi in isti
pogoji veljajo enako za celotno lovsko upravljavsko območje.

6.  Presoja uspešnosti upravljanja s srnjadjo (strani 34 in 35): Številni faktorji (nekatere med njimi
omenja  tudi  poglavje  4.1.,  na  primer  vedno  nižji  odvzem  srnjadi,  vedno  manjši  odstotek
realizacije odvzema, povečanje številčnosti jelenjadi), h katerim je potrebno dodati še porazen
vpliv šakala ter izredno poslabševanje naravnih pogojev za srnjad zaradi popolnega zaraščanja
kmetijskih površin, kažejo na to, da model ohranjanja številčnosti ni primeren. Vrniti se je torej
treba k modelu odvzema za povečanje številčnosti, temu pa prilagoditi celotno poglavje
4.1.. 

7. Poglavje 4.1.5.  –  predzadnji  odstavek (stran 35):  Zadnja dva stavka, ki  določata vsebino
naslednjega dvoletnega načrta (za obdobje 2023 in 24) se črtata. Načrtovalec nima pravice,
da z načrtom za obdobje 2021 – 2022, določa vsebino načrta za obdobje 2023 - 2024, bi pa
vprašanje  prehodov  med  dvoletnimi  načrti  morda  sodilo  v  dolgoročni  načrt  lovsko
upravljavskega območja. 

8. Preglednica  4.2.1.  (stran  44):  Osnutek  načrta  ugotavlja,  da  se  je  rast  številčnosti  jelenjadi
ustavila, škode po jelenjadi so v celotnem lovsko upravljavskem območju zanemarljive, celo
gozdarji priznavajo, da se (sicer sporna) objedenost gozdnega mladja ne povečuje). Naravno
okolje za jelenjad se na splošno izboljšuje, v populacijo jelenjadi pa vse bolj posegajo velike
zveri,   zato ni nobene potrebe po nadaljnjem zmanjševanju številčnosti te divjadi. Moški in
ženski spol tar vse kategorije jelenjadi naj se zato obravnavajo enako. Tabela 4.2.1. naj se zato
popravi tako, da se z enakim odstotkom posega v moški in v ženski del populacije,  prav
tako pa z vidika upravljanja ni nobene potrebe po posebnih pravilih pri jelenih iz kategorije 2+
in starejših (drugi stavek v zadnjem odstavku na strani 44). Odstopanja, ki veljajo za košute
naj veljajo tudi za odrasle jelene. 



9. Poglavje 4.5. Gams (srani 62 in 63): Od splošno znanih izhodiščih načrtovalca, po katerih je
glavna  vrsta  divjadi  v  Triglavskem  lovsko  upravljavskem  območju  gams,  ugotavljamo,  da
osnutek načrta tej »glavni« vrsti divjadi namenja najmanj pozornosti, saj je to poglavje tako po
vsebini kot tudi po obsegu izredno skromno. Napačna je že osnovna ugotovitev, po kateri se z
gamsom upravlja  uspešno.  Z gamsom se  upravlja  neuspešno,  kar naj  se  jasno zapiše  v
osnutek  načrta,  poiščejo  vzroki  za  tako  stanje  ter  predvidijo  ukrepi. Kako  je  mogoče
zapisati,  da  z  gamsom  upravljamo  uspešno,  če  imamo  dolgoletne  težave  z  garjami  in  če
pričakujemo njihov porast.  Poglavje je torej treba konceptualno spremeniti,  temu pa mu
tudi dodati poglavje o prilagojenih ciljih gospodarjenja z gamsom zaradi vpliva velikih
zveri.  Zaradi splošne vsebinske pomanjkljivosti tega poglavja, podrobnejše pripombe niti niso
mogoče oziroma smiselne. 

10. Izhodišča za izdelavo LUN za leti 2021 in 2022 (strani 113 in 114): Poglavje opisuje postopke
izdelave načrtov, kar bi bilo s praktičnega vidika sicer koristno, kljub temu pa predlagamo, da se
prvih  šest  odstavkov  v  celoti  črta.  Vsebino  dvoletnega  načrta  je  določena  v  VI.  poglavju
Pravilnika, ki ne predvideva kakršnegakoli podrobnejšega predpisovanja postopka sprejemanj
načrtov v samem dvoletnem načrtu. Poglavje »Izhodišča za izdelavo LUN za leti 2021 in 2022«
pa s svojo umestitvijo v osnutek načrta daje vtis, kot da gre za sestavni del načrta, ki ga je zaradi
tega treba tudi upoštevati. Opis postopka sprejemanj načrtov, bi bil sprejemljiv do točke, ko bi ta
korektno povzemal določila  Zakona o divjadi  in  lovstvu ter  določila  Pravilnika,  ki   urejajo
postopek načrtovanja.  Osnutek načrta pa gre preko tega pooblastila,  si  izmišlja rešitve,  ki  v
predpisih niso predvidene oziroma postopek sprejemanja in usklajevanja načrtov v več točkah
določa povsem samovoljno. Nesprejemljivi so naslednji zaključki:

Razdelitev  dvoletnega  odvzema  parkljaste  divjadi  po  loviščih  pripravi  OZUL,  zato  ni  nobene
potrebe po »uskladitvi« z ZGS, kot to sugerira prvi odstavek obravnavanega poglavja. OZUL torej
(res v sodelovanju z ZGS) pripravi obravnavani razdelilnik, ki se le priloži predlogu dvoletnega
načrta. 

Upravljavci lovišč so letne načrte lovišč dolžni uskladiti s sprejetim dvoletnim načrtom, pri čemer
predpisi  ne  določajo  postopka  te  uskladitve,  zato  jo  bodo  določili  upravljavci  sami.  Nosilec
načrtovanja  zato  nima nobene pravice,  da  upravljavcem določa  obveznost  izdelave  razdelilnika
dvoletnega odvzema neparkljaste divjadi po loviščih, nato pa še enoletni razdelilnik za vso divjad.
Rešitev  po  kateri  bi  morala  biti  oba  razdelilnika  sestavna  dela  uskladitvenega  sklepa,  pa  je  v
direktnem nasprotju s samin določilom drugega odstavka 89. člena Pravilnika. 

Uskladitev  letnih  načrtov  z  dvoletnim  načrtom  se  v  drugem,  letu  opravi  po  izdelani  analizi
opravljenih  ukrepov  v  populacijah  divjadi,  zato  je  vsaj  preuranjeno  določanje  načina  izračuna
odvzema v drugem letu. Sklicevanje na drugi odstavek 16. člena zakona o divjadi in lovstvu je v
tem primeru napačno,  saj  zakon zahteva,  da mora  biti  letni  načrt  lovišča  usklajen  z  dvoletnim
načrtom lovsko upravljavskega območja.  Ne zahteva pa da mora biti  vsota  dveh letnih načrtov
lovišča enaka vsoti dvoletnega načrta lovsko upravljavskega območja. 

Pripravljavec  osnutka  načrta  zavestno  napačno  povzema  določilo  prvega  odstavka  87.  člena
Pravilnika, ki pravi, da se  dopustna odstopanja določijo na ravni LUO ali na ravni posameznih
delov LUO (kar pa je nekaj drugega kot na ravni lovišč). Nato pa povsem napačno interpretira drugi
odstavek istega člena, ki sploh ne govori o dopustnih odstopanjih temveč o večjih odstopanjih, kar
je mogoče razumeti kot večja odstopanja od načrta odvzema. Ta odstavek povsem logično ureja
situacijo, ko pride do večjih odstopanj pri realizaciji načrta odvzema, zato predpisuje postopek za
ugotavljanje razlogov za tako odstopanje. Zaključek, da se odstopanja ki so določena v dvoletnem
načrtu na ravni LUO, nanašajo tudi na letni načrt lovišča, je zato povsem brez podlage.



Sprejemanja  letnih  in  dvoletnih  načrtov  v  letošnjem  in  naslednjem  letu  bo  za  daljše  obdobje
ustvarila prakso, ki se je bomo držali v naslednjih letih. Neskladja, ki so našteta v zgornjih alinejah
niso navedena zato, da bi z njimi polemizirali z nosilcem načrtovanja, temveč za to da bi z njimi
opozorili na več odprtih vprašanj, ki se pojavljajo v postopku sprejemanja in usklajevanja letnih in
dvoletnih načrtov.  Iz tega razloga še enkrat dobronamerno predlagamo črtanje prvih šestih
odstavkov  poglavja  »Izhodišča  za  izdelavo  LUN  za  leti  2021  in  2022«,  sam  postopek
sprejemanj in usklajevanja načrtov pa naj  se  določi  v soglasju z  upravljavci  lovišč  ter  ob
upoštevanju razlogov, zaradi katerih se je deloma spremenil sistem načrtovanja. 

Lovski pozdrav,

                                                                                                              Goran Šuler

                                                                                                              STAREŠINA





Pripombe Vojko Remec

Pozdravljeni,
prav veliko se z načrtom ne strinjam. Jelenjad še vedno upravljamo stihisko in po navodilih
od nekaterih "od zgoraj" ne pa v skladu s sodobnimi znanstvenimi smernicami (preveliki 
plani, razmerje samic in samcev). Moti me tudi obravnava volka, oziroma njegovega tako 
imenovanega "VPLIVNEGA OBMOČJA". Vsi vemo, da  volk lahko prepotuje tudi do 70 km
naenkrat. Tako, da ta meja ki je izrisana v "Načrtu", ni prav v skladu s sodobnimi dognanji 
življenja volka ter načeli gospodarjenja z prosto živečimi živalmi. Poznani so nam tudi 
pokoli domače živine v zadnjih dveh letih na območju Triglavskega OZUL-a (Božca, 
Drežnica, Predel ...). Iz teh podatkov je razvidno, da je volk stalno prisoten na tem 
območju (vsaj na bovškem je stalno viden in prisoten). Zato bi bilo smiselno, oziroma bi 
morali "VPLIVNO OBMOČJE" oziroma območje prisotnosti volka razširiti na celotni 
triglavski OZUL. Tudi gamsa že nekaj let upravljamo, kot da je ta živalska vrsta v porastu, 
vendar kdor  hodi v gore na slovenski strani Julijskih Alp ve, da je populacija gamsa 
bistveno manjša kot pred 15-20 leti, kar sva se z Iztokom pogovarjala že po telefonu. LP 
Vojko


	Datum: 7. april 2021
	Številka: 3410-10/2021

