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Zadeva: ZAPISNIK O ODDAJI PISNIH PRIPOMB NA OSNUTEK
DVOLETNEGA NAČRTA ZAHODNO VISOKO KRAŠKEGA LOVSKO
UPRAVLJAVSKEGA OBMOČJA ZA LETI 2021 IN 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
DLUN ZVK LUO na sledeč način:

Javne predstavite se organizirajo tako, da se vsem vabljenim za vsak DLUN 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 DLUN 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 DLUN.

Rok za oddajo pisnih pripomb je bil 6. april 2021. Dodatna dva termina za sporočanje
ustnih pripomb sta bila 25.3.2021 in 30.3.2021.

Seznam vabljenih za oddajo pripomb je v prilogi tega zapisnika.

PRIPOMBE MKGP
MKGP je posredovalo šest pripomb. Pripombe so predstavljene v prilogi zapisnika.

Opredelitev:
Zahvaljujemo se za skrbno pregledan načrt in pripombe, ki smo jih podrobno preučili
in upoštevali. Vse pripombe se je upoštevalo in vneslo v načrt.

PRIPOMBE MILIVOJ HLEDE LD KANAL
Zahvaljujemo se za skrbno pregledan načrt in pripombe, ki smo jih podrobno preučili
in podajamo naslednje opredelitve do pripomb, ki so podane v nadaljevanju.

Milivoj Hlede je posredoval naslednje pripombe, na katere smo podali odgovore.

1.  LD KANAL: Poglavje 3.1. Ukrepi v življenjskem okolju divjadi:
Navadni jelen, stran10: v navedenem poglavju se prepoveduje vsakršno krmljenje jelenjadi v
območju, ki jih načrt opredeljuje kot področje oziroma območje brez jelenjadi.
Vprašanje: kako urediti krmljenje na privabljalnih krmiščih divjih prašičev z avtomatskimi
krmilnicami na območju, kjer je prisotna tudi jelenjad, je pa to območje opredeljeno kot
področje brez jelenjadi?
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Opredelitev:
V tekstu na strani 11, odstavek Privabljalno krmljenje divjih prašičev... je na koncu
pojasnjeno: V loviščih brez prisotnosti jelenjadi je dovoljeno le krmljenje na način, da je krma
na krmiščih dostopna predvsem divjemu prašiču (npr: krmni valj, polaganje krme v tla,
prekrivanje krme …) in ne ostali divjadi (jelenjadi, srnjadi).
Lovišča morajo torej poskrbeti, da bodo takšna privabljalna krmišča ustrezno opremljena.

2. LD KANAL: Poglavje 4.1. Srnjad:
Trend številčnosti, stran 35: ugotavlja se trend izgub zaradi zveri. Ukrepi in usmeritve ( tabela
4.1.1.) opredeljuje  odvzem  moški-ženski spol v razmerju 1:1.Na strani 36 pa načrtovalec
predvideva vezavo odstrela srnjadi ženskega spola starejših od dveh let v odnosu odvzema
srnjadi moškega spola starejših od dveh let. Predlog je nesprejemljiv, saj zaradi vse večje
prisotnosti zveri v ZVK LUO, ni možno zagotoviti ravnovesja iz prej navedene definicije (
tabela 4.1.1.)
Predlog: definicijo odstrel se nadomesti z definicijo odvzema.

Opredelitev:
Odstavek Trend številčnosti in prostorska porazdelitev je potrebno pogledati v celoti:
Številčnost srnjadi je stabilna, mogoče v rahlem upadu, prostorsko je srnjad porazdeljena z
večjo gostoto v dolinah Vipave, Soče in Idrijce, na planotah je srnjadi manj, vendar so tam
večje gostote jelenjadi in gamsa. Opazen je tudi vpliv volkov na številčnost srnjadi v območju
prisotnosti volkov. Trend rahlega upadanje odvzema (R2 =0,5837), nakazuje, da je ponekod
možno spreminjanje gostote populacije, celo v smer možne redukcije številčnosti. V teh
kazalnikih je mogoče zaznati tudi vpliv prisotnosti zveri, ki vplivajo tako na višino odvzema
(izgube), kot tudi na prostorski razpored srnjadi.
Iz zgoraj napisanega torej velja razumeti, da je populacija srnjadi, kljub temu stabilna, kar
nakazuje tudi visoka realizacija odvzema (nad 95% za šestletno obdobje). Usmeritve za
gospodarjenje so zato še vedno takšne, kot veljajo za stabilne populacije.
V nadaljevanju pa smo v skladu z zgoraj napisanim, zaradi vpliva zveri na posameznih
območjih oziroma loviščih (karta in tabela na strani 33), upoštevali medvrstne vplive (zveri)
po smernicah, ki veljajo za upravljanje s srnjadjo. To je predstavljeno v poglavju Usmeritve in
ukrepi na strani 35 in 36.
Navodila za upravljanje srnjadi so povzeta po študiji UPOŠTEVANJE PRISOTNOSTI
VELIKIH ZVERI PRI UPRAVLJANJU Z DIVJADJO (Navodila so izdelana v okviru projekta
Life+ SloWolf Akcije C2, marec 2013).
Iz teksta je jasno razvidno da gre za vezavo odstrela srn in srnjakov 2+ in ne za odvzem: Na
območju prisotnosti risa in / ali volka se spodnja meja vezave odstrela srnjakov 2+ in srn 2+,
ki mora biti na ostalih območjih (LUO) v Sloveniji v razponu med 70 in 100%, lahko zniža na
50 %, torej na razpon med 50 in 100%. Prilagojeno upravljanje srnjadi je na območju
prisotnosti volčjega tropa ali teritorialnega risa.
Zaradi zgoraj podanih obrazložitev predlagamo, da ostanemo pri zastavljenih usmeritvah.

3. LD KANAL: Poglavje 4.2. Jelenjad:
Iz istega razloga kot je navedeno v prejšnji pripombi (poglavje 4.1.) se tudi tu uporabi enak
predlog.              Predlog št.: 2: v področju nezaželene jelenjadi je obvezno zagotovit odvzem
eno in več letne mulaste divjadi z odvzemom istega starostnega razreda moškega spola v
razmerju 1:1.

Opredelitev:
1. Zaradi vpliva zveri na posameznih območjih (karta in tabela na strani 33) smo upoštevali
medvrstne vplive (zveri) po smernicah, ki veljajo za upravljanje z jelenjadjo. To je
predstavljeno v poglavju Usmeritve in ukrepi na strani 46 in 47.
Navodila za upravljanje jelenjadi so povzeta po študiji    UPOŠTEVANJE PRISOTNOSTI
VELIKIH ZVERI PRI UPRAVLJANJU Z DIVJADJO (Navodila so izdelana v okviru projekta
Life+ SloWolf Akcije C2, marec 2013).
2. Iz poznavanja procesov širjenja jelenjadi in temu ustreznega upoštevanje smernic za
gospodarjenje z jelenjadjo (navaja pa tudi literatura, npr. Lovski priročnik LZS 2012, stran
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241), se upošteva, da je na območjih (loviščih), kjer jelenjad ne živi stalno nemogoče izvajati
odvzem v uravnoteženi spolni in starostni struturi. Za ta območja je tudi značilno, da se tam
praviloma najprej pojavljajo mlajše živali moškega spola. Za območja, kjer je jelenjad
nezaželena, je potrebno zagotavljati, da bo odvzem kar najbolj učinkovit. Trenutna realizacija
odvzema za to območje za obdobje preteklih šestih let nakazuje, da se ujema z zgoraj
navedenimi ugotovitvami. Jeleni lanščaki in jeleni 2-4 predstavljajo kar 45% odvzema.
Potrebno pa je poudariti, da mulasta divjad (teleta M+Ž, junice in košute 2+) predstavlja
ravno tako 45% odvzema.
Skupna realizacija za območje nezaželene jelenjadi v preteklem šestletnem obdobju znaša
8,3 % celotne realizacije v celotnem ZVK LUO. Zato so odstopanja od strukture v takšnih
okvirih sprejemljiva, predvsem zaradi dejstva, da odvzem v temu območju (nezaželena
jelenjad) pomembno prispeva k skupni realizaciji odvzema za celoten ZVK LUO.
Zaradi zgoraj podanih obrazložitev predlagamo, da ostanemo pri zastavljenih usmeritvah.

4. LD KANAL:
Poglavje 4.4. Muflon:
Sedanjo politiko gospodarjenja z muflonom je nesmiselno nadaljevati. Kot se ugotavlja je
populacija muflonov v ZVK LUO genetsko popolnoma na dnu.  Temu je potrebno dodati še
širitev in nova vlaganja zveri, ki poleg izgub zaradi genetskega stanja verjetno predstavljajo
že večji odvzem kot sam odstrel. Plan odvzema 120 kos v dveh letih predstavlja komaj še
znosno in smiselno gospodarjenje za eno upravljalko lovišč in ne celotno LUO.
Predlog: potrebno je poskrbeti za gensko osvežitev pri upravljalkah, ki še gospodarijo z
mufloni ali pa prenehati trajnostno z njimi gospodariti. Glede na povečanje številčnosti zveri
in vnosa novih je dejansko smiselno prenehati gospodariti z to vrsto prosto živeče divjadi.

Opredelitev:
Dvoletni načrt za XII. Zahodno visoko kraško lovsko upravljavsko območje za leti 2021 in
2022 temelji na ciljih in usmeritvah Območnega načrta za XII. Zahodno visoko kraško lovsko
upravljavsko območje za obdobje 2011 - 2020.
Pri načrtovanemu odvzemu smo večinoma upoštevali predloge lovišč.
V bodoče (10 letni načrt ZVK LUO) bo potrebno dogovoriti kako v prihodnje gospodariti z
muflonom. Strinjamo se, da glede na povečanje številčnosti zveri in vnosa novih je dejansko
smiselno prenehati gospodariti s to vrsto prosto živeče divjadi, ki ni avtohtona. Poleg tega je
problematično dodatno naseljevanje novih muflonov, saj se populacija večinoma nahaja na
območju Natura 2000 (Trrnovski gozd in njegovi robni deli), kamor pa vnašanje tujerodnih
vrst ni dovoljeno.
Zaradi zgoraj podanih obrazložitev predlagamo, da ostanemo pri zastavljenih usmeritvah.

4.LD KANAL:
Potrebna je dodatna obrazložitev druge alineje na strani 72 in preglednico 4.6.2. glede
odvzema v obdobju veljavnosti dvoletnega načrta ( 20% in 23% odvzem divjega prašiča
ženskega spola starejšega od enega leta).

Predlog: v obmejnem območju med ZVK LUO in Primorskim LUO ob reki
Vipavi in tiste upravljalke lovišč, ki zahtevajo večje število krmišč oziroma odstrelnih mest (
priloga dvoletnega načrta ) je potrebno povečati delež odvzema eno in več letnih divjih
prašičev ženskega spola na najmanj 30%  doseženega celotnega odvzema divjega prašiča.

Opredelitev:
Usmeritve za odvzem divjih prašičev temeljijo na ciljih in usmeritvah Območnega načrta za
XII. Zahodno visoko kraško lovsko upravljavsko območje za obdobje 2011 - 2020.
Za preteklo šestletno obdobje velja, da ima osrednje območje divjega prašiča realizacijo
odvzema lanščakinj in svinj 2+ skupno 24% od celotnega odvzema divjih pračičev, medtem
ko za celoten ZVK LUO znaša ta delež 24%.
Odvzem lanščakinj in svinj 2+ je v osrednjem območju že sedaj večji od povprečja v LUO.
Zaradi zgoraj podanih obrazložitev predlagamo, da ostanemo pri zastavljenih usmeritvah ,
ker se lahko v okviru dovoljenih odstopanj pri skupnem doseganju oziroma preseganju
načrta (navzgor je preseganje odvzema neomejeno) absolutno število odvzema razreda
lanščakinj in svinj 2+ prekorači v vseh loviščih.
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5. Mala divjad
4.19. Načrt dodajanja divjadi: skladno z tretjim stavkom 3. odstavka se jim vlaganja
upravljalkam lovišč iz Vipavske doline ne dovoli, ker so pred leti prejeli preko 10.000,0€
nepovratnih sredstev za revitalizacijo male divjadi v Vipavski dolini. Narejeno ni nič oziroma
ni nobenih rezultatov revitalizacije,  sredstev pa tudi ni več. Nepovratna sredstva so bila
dodeljena iz razpisov Komisije za upravljanje z divjadjo pri LZS in so sredstva iz članskih
prispevkov slovenskih lovcev.

Opredelitev:
Nadzor nad dodeljenimi sredstvi imajo ustrezne institucije oziroma institucije, ki so sredstva
podelila na podlagi ustreznih meril in pogojev.
S strani obravnvave podatkov, ki se nanašajo na ukrepe za izboljšanje pogojev za malo
divjad in so prestavljeni v Dvoletnem načrtu za XII. Zahodno visoko kraško lovsko
upravljavsko območje za leti 2021 in 2022 (stran št. 4, Preglednica 3.1.1: Opravljeni ukrepi v
življenjskem okolju divjadi v obdobju 2015 – 2020; alineja Vzdrževanje remiz za malo divjad),
lahko ugotovimo, da je bi delo Vzdrževanje remiz za malo divjad  v preteklem šestletnem
obdobju realizirano skoraj 80%, za pretekli dve leti pa 100%. Podatki so za celoten LUO, po
loviščih jih nismo analizirali, ker niso poimensko navedena v vprašanju.
Tudi sicer veljajo usmeritve iz poglavja 4.19. Načrt dodajanja divjadi (stran 101): Vsi
upravljavci lovišč, so dolžni pred vlaganji zagotoviti ustrezno okolje za vloženo divjad.
Realizirana dela, ki jih v ta namen opravijo morajo biti razvidna iz letnih načrtov lovišč. Če za
izboljšanje življenjskih razmer ne storijo ničesar, vlaganje divjadi ni dovoljeno. Izboljšanje
življenjskih razmer za divjad pred vlaganjem se šteje za ukrep varstva divjadi.
Zaradi zgoraj podanih obrazložitev predlagamo, da ostanemo pri zastavljenih usmeritvah.

PRIPOMBE SKUPINE LASTNIKOV  S PRVOPODPISANIM ZDRAVKO
LESKOVEC, KALCE 17 Z, 1370, LOGATEC
Skupina lastnikov je posredovala pripombe, ki so prikazane v prilogi zapisnika.

Zahvaljujemo se za skrbno pregledan načrt in pripombe, ki smo jih podrobno preučili
in podajamo naslednje opredelitve do pripomb, ki so podane v nadaljevanju.

Opredelitev:
V poglavju - 3.2 Vpliv divjadi na njeno življenjsko okolje, podpoglavje -Vpliv rastlinojede
divjadi na gozdne ekosisteme  je podrobno opisana metodologija oziroma način ugotavljanja
vpliva rastlinojede divjadi na gozdne ekosisteme, predvsem na pomlajevanje, torej predvsem
naravno pomljajevanje, ki je eden od temeljev sonaravnega gospodarjenja z gozdovi.
Naravnemu pomlajevanju oziroma naravnemu mladju ter vplivu divjadi nanj je namenjeno
skoraj celotno poglavje. Ugotavljanje vpliva (objedenosti) divjadi na gozdno mladje je
narejeno na osnovi metodologije, ki je predpisana in jo moramo sestavljlci načrtov upoštevati
takšno, kot je zastavljena.
Na osnovi popisa objedenosti gozdnega mladja v letu 2020, je bila narejena študija za
celotno Slovenijo, po popisnih enotah, kot so predstavljene v načrtu. Rezultati popisa
gozdnega mladja so tudi osnova za  načrtovanje ukrepov v populacijah posameznih vrst
divjadi. Tako so konkretne ugotovitve za področje Logatca in okolice, ki spada v popisno
enoto Trnovski gozd, podrobno predstavljene in analizirane na straneh od 23 do 25.
Povzetek teh ugotovitev je: Povzetek za popisno enoto Trnovski gozd: Delež poškodovanih
osebkov (vse drevesne vrste skupaj) v populaciji gozdnega mladja popisne enote se je v letu
2017 zmanjšal glede na leti 2010 in 2014. Delež poškodovanih osebkov (bukev) v populaciji
gozdnega mladja popisne enote se je v letih 2017 in 2020 zmanjšal glede na leto 2014.
Glede višine načrtovanega odvzema za področje, ki obsega lovišča Vrhnika, Logatec,
Planina in Hotedršica, velja poudariti, da odvzem v teh štirih loviščih predstavlja četrtino
(25%) celotnega odvzema v ZVK LUO. Načrtovan letni odvzem za vsa štiri lovišča skupaj, se
je z novim načrtom še nekoliko povečal (iz 161 na 167), kljub temu, da lovišča v skupnem
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načrta v letu 2020 niso dosegla (skupaj odvzem za vsa štiri lovišča znaša 97% načrtovanega
odvzema, presegla sta ga lovišči Planina (102%) in Hotedršica (103), lovišči Logatec  (86%)
in Vrhnika (92%) ga nista dosegli). Iz tega izhaja tudi, da si lovišča prizadevajo za doseganje
(in če je mogoče tudi presegajo) načrtovanega  odstrela, odvzema. Upoštevati je potrebno
tudi ugotovitve iz osnutka načrta, poglavje 4.2 Jelenjad, podpoglavje Ocena stanja populacije
(strani 44, 45).
Zato predlagamo, da zaradi zaostrenih omejitev (manjša odstopanja navzdol (-15% namesto
-25%), kljub prisotnosti zveri, ki otežujejo realizacijo odvzema) in ugotovitev (osnutek načrta,
poglavje 4.2 Jelenjad, podpoglavje Ocena stanja populacije na straneh 44 in 45) načrt
odvzema jelenjadi ostaja na enakem nivoju, katerega pa lovišča kljub vsemu lahko presegajo
za 15%.
Vpliv žledoloma in sanacije podlubnikov je z vidika pomlajevanja opisan na straneh 31 in 32.
Podrobneje je bil vpliv na izvajanje lova opisan v letnih načrtih lovišč med leti 2014 in 2020,
kjer so bile opredeljene tudi omejitve in dopustna odstopanja glede izvajanja lova zaradi
oteženih razmer. Ker so se razmere z vidika izvajanja lova v preteklih šestih letih stabilizirale,
smo tudi odpravili dopustna odstopanja, ki so bila dovoljena zaradi težav pri izvajanju lova
zaradi žledoloma. Lovišča morajo zaradi tega tudi dosegati višji odstotek načrtovanega
odstrela.

PRIPOMBA KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
KGZS  je podal pripombe, ki so prikazane v prilogi zapisnika.

Zahvaljujemo se za skrbno pregledan načrt in pripombe, ki smo jih podrobno preučili
in podajamo naslednje opredelitve do pripomb, ki so podane v nadaljevanju.

Opredelitev:
Pri interpretaciji rezultatov popisa je potrebno upoštevati osnove statistične obdelave
podatkov, ki vam jih podajamo v nadaljevanju.
Koncem leta 2020 smo izdelali Analizo stanja poškodovanosti gozdnega mladja od
rastlinojede parkljaste divjadi v letih 2010, 2014, 2017 in 2020. V njej so izdelane tudi analize
po popisnih enotah. V vsakokratni (za vsako popisno enoto) so prikazani rezultati statističnih
testov o značilnosti razlik v stopnji objedenosti med posameznimi popisi (leti) v populaciji
gozdnega mladja popisne enote. Prikazani so statistični podatki za vse drevesne vrste
skupaj in za bukev (za vse višinske razrede skupaj R1-R4). Rezultati popisa z ugotovitvami s
prikazanimi preglednici so eden od kazalnikov kontrolne metode in pomemben podatek za
določitev ukrepov tudi pri letošnjem načrtovanju.
Posredujemo vam sledeča pojasnila:
Za vse drevesne vrste skupaj in za bukev smo v okviru popisne enote in vse višinske razrede
skupaj (R1-R4) postavili ničelno in alternativno hipotezo:
H0= Deleži poškodovanih osebkov se med štirimi popisi ne razlikujejo
Ha= Deleži poškodovanih osebkov se med štirimi popisi razlikujejo
Kaj smo s statističnim preizkušanjem hipotez, o značilnosti razlik v deležih poškodovanih
osebkov (stopnji objedenosti) med posameznimi popisi v populaciji gozdnega mladja popisne
enote, naredili?
S preizkušanjem hipotez o deležih poškodovanih osebkov med posameznimi popisi smo
omogočili posploševanje iz (našega reprezentativnega) vzorca (x ploskev v vsaki popisni
enoti) na osnovno množico (gozdno mladje v popisni enoti) v pogledu deleža poškodovanih
osebkov (vse drevesne vrste skupaj, bukev) med vsemi štirimi popisi (izdelali smo tudi parne
primerjave med posameznimi popisi). Če smo s preizkusom ugotovili značilne razlike (s tem
smo potrdili alternativno hipotezo in zavrnili ničelno hipotezo), potem smatramo, da se v
osnovni množici (populaciji gozdnega mladja popisne enote) delež poškodovanih osebkov
med vsemi štirimi popisi razlikuje (je lahko večji ali manjši). Če s preizkusom nismo odkrili
značilnih razlik, potem alternativne hipoteze ne moremo potrditi.
Kaj smo dosegli s preizkušanjem hipotez o značilnostih razlik v deležih poškodovanih
osebkov med leti-popisi?
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S testiranjem deleža poškodovanih osebkov med popisi smo dosegli pogoje za
argumentirane trditve o povečanju ali zmanjšanju deleža poškodovanih osebkov v osnovni
množici gozdnega mladja v popisni enoti in s tem boljšo kakovost načrtov oziroma poglavja o
objedenosti. Na osnovi rezultatov preizkusa hipotez torej z določeno verjetnostjo lahko
trdimo, da se je npr. delež poškodovanih osebkov (v populaciji gozdnega mladja popisne
enote) zmanjšal ali povečal, ali pa (če razlike niso značilne) teh trditev ne moremo
postavljati.

Povzetek rezultatov je zapisan na koncu vsake popisne enote npr.:Povzetek za popisno
enoto Trnovski gozd: Delež poškodovanih osebkov (vse drevesne vrste skupaj) v populaciji
gozdnega mladja popisne enote se je v letu 2017 zmanjšal glede na leti 2010 in 2014. Delež
poškodovanih osebkov (bukev) v populaciji gozdnega mladja popisne enote se je v letih
2017 in 2020 zmanjšal glede na leto 2014.

Pri interpretaciji rezultatov objednosti po posameznih drevesnih vrstah je potrebno vedeti, da
se je študija osredotočila na vrsto, ki je z vidika povezanosti med pomlajevanjem in gostoto
populacije parklarjev najbolj merodajna, to je bukev. Bukev je drevesna vrsta, ki je med
divjadjo srednje priljubljena, naraščanje njene stopnje poškodovanosti pa je glede na
populacijske gostote divjadi (jelenjadi) v primerjavi z drugimi drevesnimi vrstami še najbolj
linearno. Prav tako je bukev prostorsko kot tudi v deležu v večjem delu Slovenije (tudi ZVK
LUO) zelo dobro zastopana. Zaradi navedenih razlogov jo v analizah prikazujemo ločeno.
Posledično bi lahko veljala za vrsto, ki bi bila (med drevesnimi vrstami) še najboljši kazalnik
velikosti vpliva in sprememb gostot rastlinojede parkljaste divjadi na gozdno mladje.
Primerjava popisov kaže, da se je objedenost pri bukvi med popisi močneje spreminjala. Leta
2010 je bila 20 in več odstotna poškodovanost ugotovljena v dveh popisnih enotah, ob
popisu leta 2014 pa je bila poškodovanost nad 20% evidentirana v vseh štirih popisnih
enotah. Nato je objedenost upadla, tako da leta 2017 v nobeni popisni enoti ni bilo več
zaznati objedenost nad 20%. Enako velja tudi za leto 2020. Če vzamemo bukev za kazalnik
vpliva rastlinojedih parkljarjev na gozdno mladje ugotovimo, da je na vseh popisnih enotah
po letu 2017 objedenost nižja od 15 %.
Nižja stopnja objedenosti mladja, zlasti bukve, kot ključne drevesne vrste za ugotavljanje
gostot populacij jelenjadi je znak, preko katerega lahko sklepamo, da se je naraščanje
številčnosti populacije mogoče umirilo.

Glede predlaganega povišanja odvzema (za 10%) jelenjadi vas moramo opozoriti, da če ste
načrt podrobno prebrali in primerjali s preteklimi načrt (odvzemi jelenjadi in možnimi
odstopanji), boste ugotovili, da smo vaš predlog v tem načrtu posredno že upoštevali. Če
primerjate dopustna odstopanja za lovišča (skoraj vsa lovišča osrednjega območja jelenjadi),
ki so v območju prisotnosti velikih zveri (ris, volk) boste ugotovili, da odstopanja navzdol niso
več -25% ampak so po novem -15, kar predstavlja na letnem nivoju obvezno realizacijo na
nivoju vašega predloga za povečanje odvzema. Lovišča v območju prisotnosti volka morajo
torej za doseganje, realizacijo, ustrezne višine načrta zagotavljati 10% večji odvzem, kot v
preteklem načrtu. Poleg tega je potrebno poudariti, da si lovišča zelo prizadevajo za
doseganje (in če je mogoče tudi preseganje) načrtovanega odstrela, odvzema. Upoštevati je
potrebno tudi ugotovitve iz osnutka načrta, poglavje 4.2 Jelenjad, podpoglavje Ocena stanja
populacije (strani 44, 45). Potrebno je vedeti, da bi ob povečanju odvzema za 10%, torej na
660 živali letno, minimalni odvzem, ki bi ga morala lovišča letno zagotoviti v naslednjih dveh
letih, da bi bila znotraj dopusnih odstopanj (-15%), znašal 561 živali, kar je več, kot je znašal
dosedanji največji realiziran dosežen letni odvzem, to je 557 v letu 2017. V strukturi odvzema
je potrebno tudi poudariti, da se močno posega v reproduktivni razred (košute 2+), katerega
realizacija znaša 22% vsega odvzema jelenjadi v zadnjih šestih letih.
Zato predlagamo, da zaradi zaostrenih omejitev (manjša odstopanja navzdol, kljub
prisotnosti zveri, ki otežujejo realizacijo odvzema) in ugotovitev (osnutek načrta, poglavje 4.2
Jelenjad, podpoglavje Ocena stanja populacije na straneh 44 in 45) načrt odvzema jelenjadi
ostaja na enakem nivoju, katerega pa lovišča kljub vsemu lahko presegajo za 15% (690
živali).
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ZAVOD ZA VARSTVO NARAVE RS OE NOVA GORICA
Zavod za varstvo narave je načrt pregledal in nanj podal eno pripombo in sicer: Na osnutek
nimamo bistvenih pripomb, predlagamo pa, da se na str. 11 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.

Zahvaljujemo se za skrbno pregledan načrt in pripombe, ki smo jih podrobno preučili in
upoštevali.

Opredelitev:
Pripombo smo upoštevali in dopolnili tekst v načrtu.

Lepo pozdravljeni!

Pripravila:
Jože Kovač,  univ. dipl. inž. gozd.

mag. Iztok Koren, univ. dipl. inž.
gozd.

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

Priloge: seznam vabljenih in pregled pripomb
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naslov prvo ime ulica pošta
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Pri hrastu 18 5000 NOVA GORICA
Kmetijsko svetovalna služba Kosovelova 8 5280 IDRIJA
Društvo rejcev drobnice Kosovelova 8 5280 IDRIJA
Društvo govedarjev Sivka Zadlog 9 5274 ČRNI VRH
Podružnica kmečke zveze Slavko Strel Idrijske Krnice 35 5281 SPODNJA IDRIJA
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Vojkova 2 5280 IDRIJA
Kmetijsko svetovalna služba Pri hrastu 18, Kromberk 5000 NOVA GORICA
Društvo goriških živinorejcev Pri hrastu 18, Kromberk 5000 NOVA GORICA
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dunajska 22 1000 LJUBLJANA
Zavod za varstvo narave Območna enota Nova Gorica Delpinova 16 5000 NOVA GORICA
Območno združenje upravljavcev lovišč ZVK LUO Maro Brus Kosovelova 35 5280 IDRIJA
Kmetijsko svetovalna služba Goriška cesta 23 b 5270 AJDOVŠČINA
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Grčna 1, p.p. 7 5000 NOVA GORICA
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Goriška cesta 23 b 5270 AJDOVŠČINA
Dolores Čarga Lovska inšpektorica Trg Edvarda Kardelja 1 5000 Nova Gorica

Občina Tolmin Padlih borcev 2 5220 TOLMIN
Občina Kanal Trg svobode 23 5213 KANAL
Občina Brda Trg 25. maja 2 5212 DOBROVO
Občina Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1 5000 NOVA GORICA
Občina Šempeter - Vrtojba Cesta Goriške fronte 11 5290 ŠEMPETER PRI GORICI
Občina Ajdovščina Cesta 5. maja 6 a 5270 AJDOVŠČINA
Občina Vipava Glavni trg 15 5271 VIPAVA
Občina Logatec Tržaška cesta 15 1370 LOGATEC
Občina Vrhnika Tržaška cesta 1 1360 VRHNIKA
Občina Postojna Ljubljanska 4 6230 POSTOJNA
Občina Idrija Mestni trg 1 5280 IDRIJA
Društvo kmečkih žena Idrija - Cerkno Silva Rupnik Zadlog 36 5274 ČRNI VRH
Društvo rejcev drobnice Goriške in Vipavske Goriška cesta 23 b 5270 AJDOVŠČINA
Društvo živinorejcev zgornje Vipavske Goriška cesta 23 b 5270 AJDOVŠČINA
Upravna enota Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1 5000 NOVA GORICA
Upravna enota Ajdovščina Vipavska cesta 11 b 5270 AJDOVŠČINA
Upravna enota Tolmin Tumov drevored 4 5220 TOLMIN
Upravna enota Vrhnika Tržaška cesta 1 1360 VRHNIKA
Upravna enota Logatec Tržaška cesta 15 1370 LOGATEC
Upravna enota Postojna Ljubljanska cesta 4 6230 POSTOJNA
Upravna enota Idrija Študentovska ulica 2 5280 IDRIJA
Zavod za gozdove Slovenije Večna pot 2 1000 LJUBLJANA
Vsem krajevnim enotam na ZGS OE Tolmin (6)
Vodja ZGS OE Tolmin
Vodja odseka I
Vodja odseka II

Vsa lovišča v ZVK LUO (31) posreduje OZUL
IO OZUL (8) posreduje OZUL
Vsem članom sveta ZGS OE Tolmin (9)
Zavod za gozdove Slovenije OE Ljubljana Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana
Zavod za gozdove Slovenije OE Postojna Vojkova 9 6230 Postojna
Zavod za gozdove Slovenije OE Sežana Partizanska 49 6210 Sežana
Zveza lastnikov gozdov Slovenije zveza.lastnikov@gmail.com
Sindikat kmetov Gospodinjska ulica 6 1000 LJUBLJANA
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
DIREKTORAT ZA GOZDARSTVO IN LOVSTVO
Sektor za lovstvo

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 91 44
F: 01 478 90 21
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Tolmin

Številka: 3410-7/2021/3
Datum: 6. 4. 2021

Zadeva: Pripombe na osnutek Dvoletnega načrta za XII. Zahodno visoko kraško 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 XII. Zahodno visoko kraško 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 XII. Zahodno visoko kraško 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 » 3.1 Ukrepi v življenjskem okolju divjadi« na strani 9 v izogib morebitnim napačnim
interpretacijam predlagamo, da se drugi odstavek črta in nadomesti z naslednjim besedilom: »V
skladu s 13.členom ZNUAPK je na vseh krmiščih za prostoživeče živali, do katerih lahko dostopajo
divji prašiči, prepovedano krmljenje z živalskimi stranskimi proizvodi. Na krmiščih za zveri je dovoljeno
krmljenje z živalskimi stranskimi proizvodi le v primeru pridobljenega dovoljenja UVHVVR. «
Zadnji odstavek (preprečevalno krmljenje) naj se črta in nadomesti z naslednjim besedilom: »V skladu
s prvim odstavkom 13. člena preprečevalno krmljenje divjega prašiča v času trajanja visoke stopnje
ogroženosti ni predvideno in glede na namen zakonodajalca (v celoti urediti krmišča, do katerih lahko
dostopajo divji prašiči) tudi ni dovoljeno.«

Ustrezno je treba črtati tudi preprečevalno krmljenje divjega prašiča na str. 10 in 11. Prav tako je treba
ustrezno prilagoditi tudi prilogo 1.

4. V podpoglavju »Načrtovani ukrepi za preprečevanje škod v letih 2021 in 2022« na strani 14 (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
dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št: 65/2020 in 97/20 – popr.) še vedno v
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pristojnosti države (MKGP), in sicer v prehodnem obdobju petih let od 1. 5. 2020. Škodo bo ocenjeval
ZGS.«

5. V poglavju »4.6 Divji prašič (Sus scrofa)« pri podpoglavju »Ukrepi in usmeritve” naj se za
odstavkom o dopustnih odstopanjih doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»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.«.

Na strani 73 naj se v zadnji alineji tretjega odstavka na koncu stavka črta besedilo: » in uporabo
umetnih virov svetlobe«. Uporaba umetnih virov svetlobe je dovoljena že z 12. členom ZNUAPK.

6. V poglavju »5 Evidence« se v prvem 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,
Pripravili:
mag. Urška Srnec
vodja sektorja

Sašo Novinec
višji svetovalec I

mag. Urška Srnec
vodja sektorja

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

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