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1 UVOD 
 
Letni lovsko upravljavski načrt za XIII. Zasavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2010 je izdelan v skladu 
z Zakonom o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št.16/04), Odločbo US (Ur.l. RS, št. 120/06) ter Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št. 17/08). Zakon predpisuje izdelavo letnih 
načrtov lovsko upravljavskih območij (Ur.l. RS, št. 110/04) za lovsko upravljavska območja, ki so nadomestila 
nekdanja lovsko gojitvena območja. Znotraj LUO so opredeljena lovišča in lovišča s posebnim namenom (Ur.l. 
RS, št. 128/04), za katera so bile koncesije podeljene v sredini leta 2009. V letu 2010 bomo tako prvič skozi 
vse letu upravljali z lovišči, kot jih določa odlok o loviščih v RS in njihovih mejah. Stara in nova lovišča se v 
LUO bistveno ne razlikujejo, še največje razlike so v sedaj natančno določenih mejah in površinah, tako lovnih, 
kot nelovnih. V postopku izdelave tega načrta upravljavce lovišč zastopa Območno združenje upravljavcev 
lovišč (OZUL) Zasavskega LUO. Pričujoči načrt temelji na usmeritvah in ciljih Dolgoročnega načrta za XIII. 
Zasavsko LUO za obdobje 2007 - 2016.  
 
Letni načrt za Zasavsko LUO za leto 2009 je poleg zgoraj navedenih predpisov napisan tudi v skladu z: 
• Zakonom o gozdovih (Ur.l. RS, št.30/93) ter Zakonoma o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

gozdovih (Ur. L. RS, št. 76/02 in 110/07). 
• Pravilnikom o vsebini načrtov upravljanja z divjadjo (Ur.l. RS, št.111/05)  
• Gozdnogospodarskim načrtom za Ljubljansko gozdnogospodarsko območje za obdobje 2001-2010. 
• Navodili za usmerjanje razvoja populacij divjadi v Sloveniji (usklajeno LZS in ZGS 2001). 
• Uredbo o določitvi divjadi in lovnih dob (U.l. RS št. 101/04). 
• Odlokom o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur.l., RS št. 110/04). 
• Odlokom o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur.l. RS št. 128/04). 
 
Najpomembnejši dogodki, ki so vplivali na sam nastanek načrta so prikazani v spodnji preglednici: 
 
Preglednica 1.1: Kronologija nastanka letnega načrta za XIII. Zasavsko LUO za 2010 

LUO  Datum Kraj Organ Vsebina 
Zasavsko 18-27.01.2010 Litija komisija Pregled odstrela in izgub divjadi 
Zasavsko 04.03.2010 Litija IO OZUL in ZGS OE Uskladitveni sestanek 
Zasavsko 09.03.2010 Ljubljana Strokovni svet ZGS OE Določitev osnutka načrta 
Zasavsko 23.03.2010 Litija ZGS OE Javna predstavitev načrta 
Zasavsko 31.03.2010 Ljubljana Svet ZGS OE Določitev predloga načrta 

LUO 10. 04. 2010 Ljubljana MKGP Oddaja načrta na MKGP 
 
Za pogosteje uporabljene izraze so v pričujočem načrtu uporabljene naslednje okrajšave: 

• LUO – XIII. Zasavsko lovsko upravljavsko območje, 
• LN – letni načrt za LUO 
• LD – lovska družina, 
• LPN – lovišče s posebnim namenom 
• EE – ekološka enota, 
• GGO – gozdnogospodarsko območje, 
• ZGS – Zavod za gozdove Slovenije, 
• MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
• ARSO – Agencija republike Slovenije za okolje. 
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2 OPIS LUO S SEZNAMOM LOVIŠČ 
 
Območje lovišč Zasavskega LUO predstavlja vzhodni del ljubljanskega gozdnogospodarskega območja, na 
katerem opravlja javno gozdarsko službo ZGS OE Ljubljana (84 % LUO). Jugovzhodni del LUO (14 %) sega 
na območje GGO Brežice, manjši del na jugu (1 %) sega na območje GGO Novo mesto, manjši del (1 %) na 
vzhodu pa na območje GGO Celje. Površina Zasavskega LUO znaša 98.799 ha, od katere je lovne površine 
91 % ali 90.666 ha. Gozdnatost je v povprečju 64 %. Z lovišči upravlja 24 upravljavcev lovišč – lovske družine.  
 
Preglednica 2.1: Pregled lovišč 

Površina (ha) Nekdanja 
šifra 

lovišča 

Sedanja 
šifra 

lovišča 
Ime lovišča Upravna enota 

Skupna Lovna Nelovna 

338 1308 ČEMŠENIK Zagorje 2.137 2.032 105 
369 1313 DOBOVEC Trbovlje 3.373 3.285 88 
67 1314 DOL PRI HRASTNIKU Hrastnik 3.774 3.536 238 

138 1322 DOLE PRI LITIJI Litija 4.292 4.162 130 
143 1321 GABROVKA Litija 4.079 3.919 160 
68 1312 HRASTNIK Hrastnik 3.140 2.850 290 
66 1316 IVANČNA GORICA Grosuplje 4.225 3.907 318 

389 1307 IZLAKE Zagorje 2.891 2.581 310 
139 1303 KRESNICE Litija 4.503 4.231 272 
150 1302 LAZE Ljubljana 5.406 5.151 255 
140 1319 LITIJA Litija 6.401 5.945 456 
393 1306 MLINŠE Zagorje 2.266 2.142 124 
49 1304 MORAVČE Domžale 4.959 4.619 340 

392 1323 PODKUM Zagorje 2.672 2.579 93 
141 1320 POLŠNIK Litija 4.297 4.172 125 
149 1301 PUGLED Ljubljana 8.180 5.730 2.450 
127 1324 RADEČE Laško 5.014 4.744 270 
390 1309 ŠENTLAMBERT Zagorje 2.205 2.121 84 
64 1317 ŠENTVID PRI STIČNI Grosuplje 4.856 4.531 325 

144 1318 ŠMARTNO PRI LITIJI Litija 6.482 6.182 300 
370 1311 TRBOVLJE Trbovlje 2.579 2.011 568 
142 1305 VAČE Litija 2.820 2.641 179 
65 1315 VIŠNJA GORA Grosuplje 5.506 5.170 336 

391 1310 ZAGORJE Zagorje 2.742 2.425 317 
Skupna površina LUO 98.799 90.666 8.133 
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Slika 2.1: Položaj LUO v Sloveniji 
 
 
 

 
Slika 2.2: Lovišča v LUO 
 
 
 
 
 



Letni načrt za XIII Zasavsko lovsko upravljavskega območja za leto 2010 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana  4 

3 ŽIVLJENJSKO OKOLJE DIVJADI 
 
3.1 Opravljeni ukrepi v življenjskem okolju divjadi v letu 2009 
 
Upravljavci lovišč so ta dela izvajali predvsem v obliki spremljave stanja, zaščite habitatov, postavljanja valilnic, 
zimskega krmljenja ter sadnje plodonosnih drevesnih vrst. Z namenom izboljšanja prehranskih in bivalnih 
pogojev za divjad, preprečevanja večjih neskladij v okolju, strokovnejšega in lažjega opravljanja odvzema, so 
upravljavci lovišč Zasavskega LUO v letu 2009 opravili dela v sledečem obsegu: 
 
Preglednica 3.1: Opravljeni ukrepi v življenjskem okolju divjadi v letu 2009 

 
Realizacija obsega biomeliorativnih in biotehniških ukrepov v zadnjih petih letih niha. Skupen obseg ukrepov 
ostaja na približno enaki ravni. Med leti se spreminja predvsem zaradi vremenskih razmer. Poleg tega nanje 
vplivajo še okoljske možnosti za izvedbo posameznih ukrepov. 
 
Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi 
To so ukrepi, ki jih upravljavci lovišč izvajajo v okviru lovsko čuvajske službe. Vezani so na spremljanje stanja 
v habitatih posameznih vrst in njihovih populacijah. V preteklem letu so bili načrtovani ukrepi izvedeni 190 %. 
Obseg izvedbe del je tesno povezan s konkretnimi danostmi v posameznem letu. Obseg izvajanja del je 
povezan z njihovo učinkovitostjo. Rezultati opravljenega dela so pomembnejši od obsega. Menimo, da je bila 
realizacija ugodna. 
 
Biomeliorativna dela 
Dela s katerimi upravljavci lovišč izboljšujejo bivalno okolje divjadi so bila v povprečju ugodno realizirana. 
Najnižja realizacija je evidentirana pri ukrepih vzdrževanja grmišč in gnojenja travnikov. Najvišja realizacija je 
pri ukrepu sadnje in vzdrževanja plodonosnega drevja in grmovja, kar je dobrodošlo. Ocenjujemo, da so 
ukrepi dosegli svoj namen in, da so bili ustrezni. 
 
Biotehnični ukrepi 
Ukrepi s katerimi upravljavci lovišč neposredno izboljšujejo prehransko okolje divjadi so bili realizirani pod 100 
%. Vse vrste krmljenja skupaj so bile realizirane 88 %. Najslabše je bilo realizirano privabljalno krmljenem, kar 
je odraz manjše prisotnosti divjih prašičev na krmiščih. To se je poznalo tudi pri odstrelu. Krmne in 
pridelovalne njive pa skupaj 95 %. Izvedba krmljenja je odvisna od naravnih razmer, predvsem od naravne 

Vrsta ukrepa Enota Načrtovano Realizirano Stopnja 

Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi ure 1500 2850 190%

Vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja) ha 36,8 31,9 87%
Spravilo sena z odvozom ha 17,8 16,4 92%
Priprava pasišč za divjad ha 4,6 4,2 91%
Gnojenje travnikov ha 11,5 8,8 77%
Vzdrževanje grmišč ha 9,1 4,6 51%
Vzdrževanje remiz za malo divjad ha 8,3 8,3 100%
Vzdrževanje gozdnega roba ha 3 3,2 107%
Izdelava in vzdrževanje kaluž število 64 63 98%
Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira število 3 3 100%
Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja število 176 190 108%
Postavitev in vzdrževanje gnezdnic število 11 10 91%

Zimsko krmljenje kg 22.000 22000 100%
Preprečevalno krmljenje kg 100 100 100%
Privabljalno krmljenje kg 48.000 39700 83%
Krmne njive ha 19,1 17,9 94%
Pridelovalne njive ha 4,8 4,8 100%
Sol kg 1500 1600 107%

Solnice (obnova in novogradnja) število 1443 1318 91%
Lovske preže (obnova in novogradnja) število 204 207 101%
Krmišča (obnova in novogradnja) število 47 47 100%
Lovske steze (obnova in novogradnja) km 109,1 95,2 87%

1. UKREPI ZA VARSTVO IN MONITORING DIVJADI

2. BIOMELIORATIVNI UKREPI

3. BIOTEHNIČNI UKREPI

4. LOVSKI OBJEKTI
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ponudbe hrane, ki je bila jeseni zelo ugodna. Glede na realiziran odvzem divjih prašičev je bila realizacija 
privabljalnega krmljenja ustrezna. 
 
Lovski objekti 
Realizacija obnove in novogradnje lovsko tehniških objektov je bila ustrezna. Obnova solnic ni vedno potrebna. 
Če so solnice dobro ohranjene se lahko izvede le polaganje soli. Načrt predstavlja pravno podlago za izvajanje 
del na lovsko tehniških objektih. Pri preseganju le tega, gre torej za izvedbo nenačrtovanih del. Menimo, da je 
bila izvedba del ustrezna, v skladu s potrebami.   
 
 
3.2 Načrtovani ukrepi v življenjskem okolju v letu 2010 
 

Izvajanje ukrepov v življenjskem okolju divjadi je namenjeno predvsem izboljšanju prehrambenih in bivalnih 
pogojev za divjad, preprečevanju večjih neskladij v okolju ter strokovnejšemu in lažjemu opravljanju odstrela. 
Ukrepi za neposredno izboljšanje okolja divjadi pripomorejo k vzdrževanju prehranske kapacitete naravnega 
okolja za divjad. Ukrepi niso načrtovani v obsegu, da bi okolje spreminjali, kar tudi ni potrebno. Ukrepi, ki 
neposredno izboljšujejo prehranske razmere (predvsem krmljenje), vplivajo tudi na dinamiko populacij 
določenih vrst. Na te vplive moramo biti pri upravljanju s populacijami še posebej pozorni. 
 

Preglednica 3.2: Načrtovani ukrepi v življenjskem okolju divjadi v letu 2010 

 
Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi 
Ustreznost in učinkovitost teh ukrepov se kaže predvsem v pridobljenih podatkih o stanju populacij divjadi in 
preprečevanju škodljivih posledic za divjad. Sodimo, da je načrtovani ukrep ustrezen in da bo, glede na 
načrtovani obseg, učinkovit. 

Vrsta ukrepa Enota Načrt 2010

Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi ure 3000

Vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja) ha 33,5
Spravilo sena z odvozom ha 17,9
Priprava pasišč za divjad ha 2,8
Gnojenje travnikov ha 11,6
Vzdrževanje grm išč ha 6,2
Vzdrževanje rem iz za malo divjad ha 7,8
Vzdrževanje gozdnega roba ha 5,2
Izdelava in vzdrževanje kaluž število 65
Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira število 3
Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grm ovja število 166
Postavitev in vzdrževanje gnezdnic število 10

Zimsko krm ljenje kg 26.800
Preprečevalno krm ljenje kg 100
Privabljalno krm ljenje kg 43.000
Krm ne njive ha 18,2
Pridelovalne njive ha 3,4
Sol kg 1500

Solnice (obnova in novogradnja) število 1385
Lovske preže (obnova in novogradnja) število 202
Krm išča (obnova in novogradnja) število 46
Lovske steze (obnova in novogradnja) km 81

1. UKREPI ZA VARSTVO IN M ONITORING DIVJADI

2. BIOMELIORATIVNI UKREPI

3. BIOTEHNIČNI UKREPI

4. LOVSKI OBJEKTI
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Biomeliorativna dela 
So namenjena izboljšavi bivanjskega okolja divjadi. Kljub pestrosti naravnega okolja v območju je izvedba teh 
ukrepov dobrodošla. Lovske družine, ki načrtujejo vlaganje male divjadi, morajo v ta namen prej pripraviti 
okolje. Izvesti morajo ukrepe vzdrževanja remiz za malo divjad ali vzdrževanja grmišč. Ustrezen ukrep je tudi 
vzdrževanje gozdnega roba. Odvisno od naravnih danosti. Menimo, da so načrtovani ukrepi ustrezni in da 
bodo, glede na načrtovan obseg, učinkoviti.  
 
Biotehnični ukrepi 
Biotehniški ukrepi neposredno izboljšujejo prehranske razmere divjadi. V območju je naravna ponudba hrane 
dovolj pestra in bogata, da zagotavlja obstoj naravno prisotnih vrst divjadi. Biotehnični ukrepi so dopustni iz 
gospodarskega vidika upravljanja z lovišči. Menimo, da so načrtovani ukrepi ustrezni in da bodo, glede na 
načrtovani obseg, učinkoviti. 
 
Lovski objekti 
Lovsko tehniški objekti so namenjeni izvajanju lova in nekaterih biotehničnih ukrepov. Izvedba del na teh 
objektih je načrtovana na podobni ravni kot v preteklih letih. Menimo, da so načrtovani ukrepi ustrezni in da 
bodo, glede na načrtovani obseg, učinkoviti. 
 
Pri izvajanju biomeliorativnih in biotehniških del je potrebno upoštevati sledeča navodila: 
 
Ohranjanje, vzdrževanje, ponovne vzpostavitve in osnovanje novih pašnih površin sodi med 
najpomembnejše biomeliorativne ukrepe za velike rastlinojede, predvsem jelenjad. Za ta ukrep se priporoča, 
naj v več kot 55 % gozdnati krajini znašajo najmanj 0,5 % lovne površine. Te površine morajo biti redno 
(najmanj 1x letno, najbolje po cvetenju trav v zgodnjem poletju) košene, zaželeno pa je tudi občasno gnojenje, 
po možnosti z naravnim-hlevskim gnojem, in setev deteljne mešanice ali prehransko priljubljenih zelišč, vendar 
le na površinah, ki so del kulturne krajine in so bile že do sedaj obdelovane. Poleg tega pa še: 

Upravljavci lovišč naj poskusijo travniške enklave sredi gozda vzeti v najem od lastnikov zemljišč, bodisi 
privatnih ali državnih (SKZG). Pri tem lahko ZGS ponudi svojo pomoč in strokovno obrazložitev. 
Upravljavci lovišč naj poskušajo preprečiti zaraščanje danes košenih površin, zato je potrebno dela pri 
košnji izvesti vsaj v približnem obsegu, kot je bila realizacija v preteklem letu. 
Revirni gozdarji bodo nudili svojo pomoč pri izločanju teh površin v gozdu tako, da bodo le-te vnesli v 
gozdnogojitvene načrte kot posebne negovalne enote, katere je prepovedano pogozditi. 

 
Tudi vzdrževanje grmišč mora ostati pomembna naloga upravljavcev lovišč za izboljšanje prehranskih 
možnosti divjadi, seveda v okviru zmožnosti, ki jih dopušča lastništvo zemljišča. 

Upravljavci lovišč morajo težiti k temu, da povečujejo grmovne površine, namenjene za prehrano divjadi. 
Zlasti lahko koristimo v ta namen površine pod elektrovodi. V kolikor osnujemo nova grmišča jih je 
primerno gosto zasaditi s tistimi vrstami (grmovne in drevesne), ki jih divjad rada objeda in imajo veliko 
obnovitveno sposobnost (leska, topol, divji kostanj, hrasti, robinija, jerebika, vrbe, kalina, kosteničevje, 
čremsa,...). To grmičevje vsako leto pozimi-spomladi prisekujemo, da tako ustvarjamo enoletne poganjke, 
ki jih divjad najraje objeda. 
Za površine, ki bi jih radi očistili, naj se upravljavci lovišč poleg dogovora z lastnikom, dogovorijo tudi z 
revirnimi gozdarji, ki bodo te površine vnesli v gozdnogojitvene načrte kot posebno negovalno enoto, na 
kateri trajno vzdržujemo grmovni sloj. 

 
Vzdrževanje remiz za malo divjad je obveza vseh upravljavcev lovišč, ki imajo pogoje za gospodarjenje s 
temi vrstami divjadi, še posebej, ker je njihov življenjski prostor zaradi intenzivnega kmetijstva močno ogrožen. 
Remizne površine naj se podobno kot grmišča zasajajo z različnimi grmovnimi in drevesnimi vrstami, ki bodo 
nudile poleg kritja tudi hrano. Primerne vrste so torej: kalina, čremsa, bezeg, hrasti, jerebika, brogovita, 
dobrovita, različne vrbe, itd.  
 
Vzdrževanje kaluž in drugih vodnih virov je za življenje divjadi izrednega pomena, pomanjkanje vode pa 
lahko tudi neposredno vpliva na obseg in vrste nekaterih škod (lupljenje in objedanje). Le-te poleg parkljaste 
divjadi redno obiskujejo tudi druge živalske vrste (različne vrste ptic, dvoživk, nevretenčarjev, itd.). Vodne vire 
je potrebno v območjih jelenjadi in divjega prašiča stalno vzdrževati, vsaj 3 kaluže / 1000 ha. Pri tem je 
potrebno preprečiti dostop soli v vodo, zato je prepovedano postavljati solnice v bližino kaluž. Kaluže naj se 
vzdržuje izven razmnoževalnega obdobja dvoživk in drugih vodnih rastlinskih in živalskih vrst, to je konec 
septembra. Dopustno je ročno čiščenje. Vnos tujerodnih vrst v kaluže in izvire vodotokov je nedopusten. Večji 
posegi naj se zaradi negativnih vplivov na rastlinske in živalske vrste ne izvajajo brez soglasja pristojne 
naravovarstvene službe.  
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Sadnja in ohranjanje plodonosnih drevesnih in grmovnih vrst je nujno povsod, kjer je drevesna sestava 
osiromašena. Plodonosne vrste so prepotrebna naravna hrana, tako za večino vrst ptic, kot za ostale vrste, 
tudi lovne divjadi. To upošteva tudi ZGS pri strokovnem usmerjanju gospodarjenja z gozdovi. V letni strukturi 
sadik za obnovo gozdov s sajenjem predstavljajo 1 - 2 % števila vseh sadik sadike plodonosnih vrst. Pri 
izvajanju nege mladega gozda in negovalnih sečnjah je poudarek tudi na ohranjanju plodonosnih vrst. 
 
Namen časovno in prostorsko usmerjenega krmljenja je v zagotavljanju lažjega preživetja divjadi v izrednih 
vremenskih razmerah v hudih zimah, preprečevanju večje škode v njihovem življenjskem okolju (gozdne, 
kmetijske površine), opazovanju socialnih in drugih navad divjadi in lažji realizaciji načrtovanih posegov v 
populacije z odstrelom. Lokacije krmišč morajo biti usklajene znotraj LUO in s sosednjimi LUO. Gradnja novih 
krmišč in obnova starih mora biti v letnih načrtih lovišč ustrezno načrtovana. Če je letni načrt lovišča v tem 
delu nepopoln (npr. manjka parcelna številka) novogradnja, obnova ali krmljenje na tem objektu ni 
dovoljeno. Če lokacija krmišča ni ustrezno izbrana, glede na predpise tega načrta, gradnja in uporaba 
krmišča nista dovoljena. Vsa krmišča za visoko divjad in lisico morajo biti v gozdu, odmaknjena vsaj 500 m 
od zunanjega roba gozdnega kompleksa (oddaljena vsaj 500 m od kmetijskih površin). Za posamezne 
vrste divjadi velja: 
 

Srno in gamsa je zaradi primernih življenjskih pogojev in majhnih škod prepovedano krmiti. 
Upravljavci lovišč naj v primeru zelo hude zime kot pomoč srni in gamsu obsekujejo dostopno zeleno 
fitomaso (robidovje, bršljan, jelove veje iz redne sečnje, omela,...). 

 
Jelenjad je dovoljeno krmiti v delu LUO južno od reke Save (desni breg). Položena krma v lovišču 
v posameznem letu mora biti v sledečem razmerju: 

1. voluminozna krma (seno, vejniki, pesni rezanci) - 30%, 
2. sočna krma (okopavine, tropine, silaža, sadje) - 60%,  
3. močna škrobna krma (koruza, žita, kostanj, želod, briketi) - 10%. 

 
Krmljenje jelenjadi z močno škrobno krmo je omejeno z največ 100 kg na žival odvzema v 
preteklem letu. Močna krma naj bo jelenjadi na razpolago jeseni, sočna in voluminozna krma pa 
pozimi, ko je naravne hrane malo in je dostop do nje otežen. Odstrel na krmiščih, kjer se izvaja zimsko 
(dopolnilno) krmljenje je prepovedan, prav tako tudi skupni lovi v radiu 200 m okoli krmišča. 

 
Damjaka ni dovoljeno krmiti. 
 
Muflona smejo krmiti upravljavci naslednjih lovišč: Dobovec, Dol pri Hrastniku, Hrastnik, Podkum, 
Radeče in Trbovlje. Krmljenje naj bo usmerjeno predvsem v privabljalno krmljenje s ciljem 
olajšanega opazovanja in odstrela, zimsko (dopolnilno) krmljenje, kjer je odstrel prepovedan, 
pa naj se praviloma opušča. Upoštevati je potrebno še: 
 
Krmljenje muflonov je dovoljeno le s kombinacijo močne, sočne in voluminozne krme v razmerju in 
časovnem razporedu kot navadnega jelena.  
 
Krmljenje muflona s škrobno krmo je omejeno z največ 50 kg na žival odvzema v preteklem 
letu.  
 
Divjega prašiča je dovoljeno krmiti izključno privabljalno za namen opazovanja in strukturno 
pravilnega odstrela. Krmišče mora biti oddaljeno vsaj 500 m od zunanje meje gozdnega kompleksa 
z negozdno krajino. Prašiče se krmi samo z močno krmo, in sicer največ 100 kg na eno iz narave 
odvzeto žival v preteklem letu.  
 
Na rastiščih (širša vplivna cona od centra rastišča 50-60 ha ⇒ 400 m od centra ) divjega petelina 
krmljenje divjega prašiča ni dovoljeno. 
 
Mrhovišča za lisice naj se zalaga izključno za namen lažjega odvzema lisic. Mrhovišča morajo biti 
čim bolj urejena in postavljena tako, da je mrhovina večjim živalim nedostopna. Krmo se polaga na 
strnjeni površini do največ 4 m2. Ostanke mrhovine, ki jih lisice ne pojedo je potrebno redno 
odstranjevati. V loviščih je mrhovino in klavne ostanke dovoljeno polagati le na mrhovišča za lisice, ki 
morajo biti ustrezno načrtovana. Na mrhovišču za lisice je istočasno lahko največ 6 kg mrhovine, ki ne 
predstavlja kadavra divjadi ali največ en kadaver divjadi. Mrhovišče za lisice  mora biti oddaljeno vsaj 
500 m od zunanje meje gozdnega kompleksa z negozdno krajino.  
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Zaradi upadanja številčnosti male divjadi je zimsko krmljenje le-te dobrodošel ukrep. Krmi se na 
večjem področju ter z dovolj velikim številom krmišč in sicer s koruzo, korenjem, repo, gomolji in 
ostalimi plodovi. Zimsko krmljenje male divjadi je najbolj smiselno v okolici naravnih remiz oz. 
oblikovanega okolja za vse vrste male divjadi. Krma mora biti polagana na način, da je veliki divjadi 
nedostopna. 
 
Za zimsko (dopolnilno krmljenje) divjadi lahko upravljavci lovišč v posameznih loviščih postavijo največ 
sledeče število krmišč (navedeno število je potencialno, za primer, da je krmljenje dovoljeno): 

 
Preglednica 3.3: Krmišča v LUO 

Šifra Lovišče Št. krmišč  Šifra Lovišče Št. krmišč 
1308 Čemšenik 2  1304 Moravče 5 
1313 Dobovec 3  1323 Podkum 3 
1314 Dol pri Hrastniku 4  1320 Polšnik 4 
1322 Dole pri Litiji 4  1301 Pugled 6 
1321 Gabrovka 4  1324 Radeče 5 
1312 Hrastnik 3  1309 Šentlambert 2 
1316 Ivančna Gorica 4  1317 Šentvid pri Stični 5 
1307 Izlake 3  1318 Šmartno pri Litiji 6 
1303 Kresnice 4  1311 Trbovlje 2 
1302 Laze 5  1305 Vače 3 
1319 Litija 6  1315 Višnja Gora 5 
1306 Mlinše 2  1310 Zagorje 2 

 
Posamična krmišča (lokacije) so navedena v letnih načrtih lovišč. 
 

 
Krmne njive naj bi divjadi v času zimske stiske ter zgodaj spomladi nudile dopolnilno in bogato sočno 
ponudbo hrane, zlasti torej v času možnosti povečanega objedanja in lupljenja gozdnega drevja. Osnujejo in 
obdelujejo naj se v bližini stečin med osrednjimi stanišči in ogroženimi polji. Krmne njive naj bodo v prostoru 
razpršene. Zasadijo naj se s kulturami, ki so divjadi bolj priljubljene kot tiste na poljih. 
 
Sečnjo v zimskem času se v dogovoru z lastniki gozdov in revirnimi gozdarji ZGS izvede zlasti v primeru 
hudih zim, kot dopolnilno ponudbo hrane divjadi v zanjo težkih razmerah. V visokokraškem delu naj bo le-ta 
usmerjena v zadovoljevanje potreb jelenjadi v okolici zimovališč. 
 
Namen zalaganja solnic je nuditi rastlinojedi divjadi dodaten vir mineralov in olajšati spomladanske prehode 
na sočno hrano. Pri tem naj upravljavci lovišč s številom in gostoto solnic ter količino soli ne pretiravajo. Na 
eno solnico je dovoljeno do 1 kg soli. Postaviti je dovoljeno največ 2 solnici na 100 ha gozdne 
površine lovišča. Postavljanje solnic je prepovedano: 

1. V gozdnih sestojih - mladovjih in sestojih v obnovi; 
2. Ob cestah in v območju gozdnih rezervatov; 
3. Ob vodnih virih oz. le v minimalni oddaljenosti 50 m in na način, ki onemogoča vnos soli vanje;  
4. V območja ali bližino območij, kjer so prisotne redke, ogrožene in zavarovane vrste živali ter 
rastišča redkih, ogroženih in zavarovanih rastlinskih vrst in  
5. V bližino območij naravnih vrednot, v ožja zavarovana območja in v dele širših zavarovanih območij 
s strožjim varstvenim režimom (IUCN kategorija II). Izjemoma je tudi na teh območjih možna začasna 
postavitev. 
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3.3 Škode na kmetijskih kulturah in domači živini 
 
Povzročene škode v letu 2009 
 
Lovske družine so v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu ter Pravilnikom o vsebini načrtov upravljanja z 
divjadjo dolžne v okviru letnega načrta lovišča dolžne poročati o škodnih dogodkih v tekočem letu. V 
elektronski obliki (spletna aplikacija Lisjak) so bili tako v letu 2009 že drugo leto zapored zbrani podatki o 
škodah. Ocenjujemo, da se je zaradi doslednosti, ki jo je prinesel način zbiranja podatkov, zanesljivost le teh 
izboljšala. Beleži se vsa denarna sredstva, ki so bila izplačana za namen odškodnin, nadomestnega material 
in vložek dela za odpravo škode. Po podatkih lovskih organizacij je bilo v letu 2009 na območju LUO Zasavje 
izplačanih v denarju za 14.354,48 EUR, v materialu povrnjenih za 5.376,25 EUR in z delom povrnjenih za (delo 
ovrednoteno v skladu z lestvico za ugotavljanje škode od zavarovanih vrst, ki jo izdaja Minister pristojen za 
varstvo okolja) 5.603,00 EUR odškodnin. V spodnji preglednici navajamo podatke o povračilu škode v denarju 
in materialu. Ta podatek je najbolj primerljiv s podatki o škodah zbranih pred uporabo spletne aplikacije 
»Lisjak«. 
 
Preglednica 3.4: Škoda, ki jo je povzročila divjad v letu 2009 

 
Največ škode je v preteklem letu povzročil divji prašič (84 %), ostalo pa srna (11 %) in navadni jelen (4 %) ter 
druga divjad. V preteklem letu je bila tako ocenjena škoda najnižja v preteklih petih letih. Najvišja je bila v letu 
2008 32.722,42 EUR. Občutno zmanjšanje škod, kljub zmanjšanju odvzema za 27 % v primerjavi z letom prej 
lahko v največji meri pripišemo neugodnim naravnim razmeram (gozdnega obroda leta 2008 skorajda ni bilo, v 
letu 2009 pa je bil obilen) in pa relativno visoki realizaciji odvzema v letu 2008. Največji obseg izplačanih 
odškodnin je bil v loviščih z večjo številčnostjo divjega prašiča t.j. Litija in Pugled. V teh dveh loviščih je nastalo 
40 % vse škode v LUO v letu 2009.  
 
Poleg škode na lovnih površinah je v bila v preteklem letu v zasavskem LUO zabeležena tudi škoda od divjadi 
na nelovnih površina (ogled in zapisnik ZGS po pooblastilu MKGP) v višini 4.500,00 EUR. Obravnavni primer 
škode je nastal na izolaciji mansarde v stanovanjski hiši v Kresnicah. Škodo je povzročila kuna belica. Kot 
škoda ne nelovnih površinah je bil sprva obravnavan tudi primer škode od poljskega zajca na pridelavi 
zelenjave v lovišču Pugled. V postopku se je izkazalo da gre za lovne površine. Škoda je bila ocenjena na 
6.500,00 EUR. Poravnava še ni bila dosežena. 
 
Neglede na vse škode, ki nastanejo na kmetijskih kulturah in na vsa sredstva, ki jih upravljavci lovišč uporabijo 
za preprečevanje škod, je bistveno, da upravljavci lovišč in pridelovalci dosežejo poravnavo. Nikakor pa ni cilj 
upravljanja s populacijami prosto živečih živali enormno izvajanje ukrepov za preprečevanje škod. Prvi in 
najpomembnejši ukrep za preprečevanje škode je ustrezen poseg v populacijo. Je tudi edini ukrep, pri 
katerem so stroški izvajanja vsaj deloma poravnani. 
 

2009 EUR / 100 ha
kulture                      2.066,05     2,28

sadno drevje                         139,00     0,15
                     2.205,05     2,43

kulture                         697,00     0,77
sadno drevje                         100,00     0,11

                        797,00     0,88
kulture                      5.284,14     5,83
travniki                    11.244,54     12,40

                   16.528,68     18,23
                   19.530,73     21,54

siva vrana                         200,00     0,22
                        200,00     0,22
                   19.730,73     21,76

skupaj
SKUPAJ PARKLJARJI

SKUPAJ OSTALO
VSE SKUPAJ

skupaj

skupaj

srna

navadni jelen

Vrsta divjadi Kultura
Povračilo škod v  EUR - ih

divji prašič
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Slika 3.1: Dinamika škod od divjadi v LUO 
 
 

Slika 3.2: Škode in odvzem divjih prašičev v LUO 
 
Opravljeni ukrepi za preprečevanje škod od divjadi v letu 2009 
 
Preglednica 3.6: Opravljeni ukrepi za preprečevanje škod od divjadi 2009 

Vrsta ukrepa Število objektov Opravljene ure 
Tehnična in kemična sredstva 27 1.968 

 
Upravljavci lovišč so v preteklem letu izvajali ukrepe za preprečevanje škod izključno v negozdnem prostoru. V 
ta namen so porabili 1.968 delovnih ur. Opravljena zaščitna dela so bila tehniške in kemične narave: nabava in 
pomoč pri postavitvi zaščitnih električnih ograj, nabavo kemičnih zaščitnih sredstev in namestitvi šumečih 
zaščitnih trakov. Poleg tega so v namen zaščite prometa pred divjadjo ob cestah postavili več kemičnih - 
vonjalnih ograj in postavili silhuete srnjaka za opozorilo ob prometnejših cestah. 
 
Nekoliko nižja realizacija ukrepov za preprečevanje škod od divjadi je predvsem posledica manjšega pritiska 
rastlinojedih parkljarjev na kmetijsko krajino, kar se kaže tudi v manj izplačanih odškodninah. Te ukrepe se 
izvaja predvsem glede na stanje v okolju tako, da so močno povezani s pojavljanjem škod. Običajno pa pride 
do časovnega zamika, saj v naprej ni poznano, kakšen bo pritisk divjadi na kmetijske površine.  
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Načrtovani ukrepi za preprečevanje škod v letu 2010 
 
Preglednica 3.7: Načrtovani ukrepi za preprečevanje škod 2010 

Vrsta ukrepa Število objektov Načrtovane ure 
Tehnična in kemična sredstva 24 2274 

 
Upravljavci lovišč bodo v letu 2010 za preprečevanje škod od divjadi na kmetijskih površinah v skladu s 
potrebami izvajali podobne ukrepe kot v preteklih letih. Najpogostejši ukrep bo nakup in pomoč pri postavljanju 
zaščitnih sredstev pred divjadjo (odvračala, električni pastirji, mreže, žica, izolatorji, šumeče folije,....).  
 
Načrtovan obseg ukrepov in potrebnih ur za njihovo izvedbo je višji od lanske realizacije. Dejanska potreba po 
izvajanju zaščitnih ukrepov za preprečevanje škode od divjadi se pokaže šele tekom leta, in je močno odvisna 
od vremenskih in prehranskih razmer v posameznem letu. 
 
 
 
Pri škodah moramo ločiti povzročitelje škod, oziroma kdo za škodo odgovarja glede na to, kje je le-ta nastala. 
 
ŠKODA NA PREMOŽENJU 
A. Za škodo, ki jo povzroči divjad, na lovnih površinah v lovišču in lovišču s posebnim namenom odgovarja 

upravljavec lovišča. Postopek prijave in sklenitve sporazuma o višini odškodnine: 
1. Oškodovanec mora v roku treh dni od dneva, ko je škodo opazil, pisno prijaviti nastalo škodo 

pooblaščencu upravljavca, katerega osebne podatke in naslov do 31. 12. tekočega leta upravljavec 
javno objavi na krajevno običajen način.  

4. Pooblaščenec lovišča ali lovišča s posebnim namenom v osmih dneh po prijavi škode opravi 
ogled kraja dogodka in ob tem svoje ugotovitve zapiše v poseben obrazec.  

2. Če se oškodovanec in pooblaščenec upravljavca, na kraju ogleda ali v osmih dneh, ne sporazumeta o 
višini odškodnine, pošlje oškodovanec pisno prijavo škode komisiji, ki jo za lovsko upravljavsko 
območje imenuje minister za dobo petih let. 

3. Komisijo za določanje višine škode na kmetijskih in gozdnih kulturah, sestavljajo predsednik ali njegov 
namestnik, ter dva člana ali njuna namestnika. En član komisije in njegov namestnik sta usposobljena 
za kmetijsko stroko, drugi član komisije in njegov namestnik pa za gozdarsko in lovsko stroko. 
Komisija zaseda v tričlanski sestavi in odloča z večino glasov. V delu komisije sodeluje tudi lovski 
inšpektor oziroma inšpektorica brez pravice glasovanja.  

4. Na podlagi ocene komisije, ki mora opraviti ogled najpozneje v petnajstih dneh od prijave, poizkusita 
oškodovanec in upravljavec skleniti sporazum o plačilu odškodnine. 

5. Oškodovanec ali upravljavec, ki se ne strinja z odločitvijo komisije, lahko s tožbo zahteva, da o 
odškodnini odloči pristojno sodišče. Tožbo morata vložiti najkasneje v treh letih od dneva, ko je 
škoda nastala. Sodišče tožbo zavrže, če oškodovanec ni vložil pisne prijave v skladu s prvim in drugim 
odstavkom tega člena. 

 
B. Za škodo, ki je nastala na nelovnih površinah od divjadi ali zaradi lova je odgovoren upravljavec lovišča, 

če je nastala po njegovi krivdi, sicer pa Republika Slovenija. Postopek prijave in sklenitve sporazuma o 
višini odškodnine z R Slovenijo: 
1. Oškodovanec mora v roku treh dni od dneva, ko je škodo opazil, pisno prijaviti nastalo škodo krajevno 

pristojni območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.  
2. Pooblaščenec za ugotavljanje škode od divjadi na nelovnih površinah v osmih dneh po prijavi škode 

opravi ogled kraja dogodka in ob tem svoje ugotovitve zapiše v Zapisnik o nastanku škode, ki jo 
povzročila divjad.  

3. Če se oškodovanec in pooblaščenec ne sporazumeta o višini odškodnine, na kraju ogleda ali v osmih 
dneh, pošlje oškodovanec pisno prijavo škode ministrstvu, pristojnemu za divjad in lovstvo. 

4. Oškodovanec, ki se ne strinja z odločitvijo ministrstva, pristojnega za divjad in lovstvo, lahko s tožbo 
zahteva, da o odškodnini odloči pristojno sodišče. Tožbo mora vložiti najkasneje v treh letih od dneva, 
ko je škoda nastala. Sodišče tožbo zavrže, če oškodovanec ni vložil pisne prijave v skladu s prvim in 
drugim odstavkom tega člena. 

 
C. Za škodo, ki jo povzročajo zavarovane vrste prostoživečih živali odgovarja R Slovenija, ki je vrste 

zavarovala. Škodo ocenjuje pooblaščeni delavec ZGS, ki sestavi predpisan zapisnik in ga posreduje na 
ARSO.  
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ŠKODA NA ZDRAVJU LJUDI 
je tista, ki jo divjad povzroči neposredno zdravju človeka in je vsa nepremoženjska škoda, ki je nastala 
oškodovancu zaradi delovanja divjadi. 
 

ŠKODA POVZROČENA Z IZVAJANJEM LOVA 
je vsaka škoda, ki so jo pri izvrševanju lova povzročili lovci, gonjači ali drugi udeleženci lova in lovski psi. 
Za škodo, povzročeno z izvrševanjem lova s strelnim orožjem, odgovarja upravljavec, ne glede na krivdo 
(objektivna odgovornost). Za ostalo škodo nastalo pri izvrševanju lova in upravljanja z loviščem ali loviščem s 
posebnim namenom, ima oškodovanec pravico neposredno uveljavljati škodo od povzročitelja.  
 

ŠKODA NA DIVJADI 
je premoženjska in ekološka škoda, povzročena z neposrednim protipravnim uničenjem, poškodovanjem ali 
prilastitvijo divjadi, njenih legel in gnezd ali povzročena posredno s protipravnimi posegi v prostor, ki spreminja, 
krči ali uničuje habitate, naravne prehode (biokoridorje) in druge za obstoj divjadi pomembne dejavnike. 
Odgovoren je tisti, ki je ravnal namenoma ali iz malomarnosti (krivdna odgovornost). 
 

Za škodo na divjadi ob trku s premikajočim se vozilom, odgovarja voznik vozila, kolikor se ugotovi, da ni vozil v 
skladu s predpisi, upravljavec lovišča, kolikor se ugotovi, da je škoda nastala zaradi dejanj upravljavca, ali 
upravljavec za škodo na divjadi in voznik za škodo na vozilu, kolikor sta oba storila vse potrebno, da do škode 
ne bi prišlo. 
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3.4 Vpliv rastlinojede divjadi na gozdne ekosisteme 
 
Leta 1996 je ZGS pričel s sistematičnim spremljanjem objedenosti gozdnega mladja. V Zasavskem LUO na 
139 ploskvah, ki so morale zadostovati v naprej določenim pogojem. Popis smo ponavljali, in sicer vsake štiri 
leta podroben popis (vse poškodbe nad statistično srednjo višino razreda v oddaljenosti od vrha poganjka) 
skupaj s hitrim popisom (poškodbe terminalnega poganjka nastale v približno enem letu) ter vsako drugo leto 
samo hitri popis. 
 

Zaradi izpada številnih ploskev, ker le te niso več izpolnjevala že omenjenih pogojev (osebki so prerasli 1,5 
metrov višine, zastor matičnega sestoja se je povečal preko 80 – 90 %), smo leta 2004 izvedli zadnji popis po 
enotni metodi. Na podlagi tega smo se odločili, da obstoječo metodo prenovimo in sicer tako, da bo za 
opravljanje popisa potrebno manj časa, da bo rezultate možno korektneje analizirati s pomočjo statističnih 
analiz, in kar je najpomembnejše, da bodo rezultati pripomoček pri odločitvah na gozdnogospodarskem, 
gozdno gojitvenem in lovsko upravljavskem področju. 
 

V letu 2008 smo v Sloveniji opravili “testen” popis v treh “ekoloških enotah”, ki predstavljajo osnovne celice za 
spremljanje objedenosti. Pri njihovem oblikovanju smo upoštevali populacijska območja rastlinojede parkljaste 
divjadi in zaokrožena gozdnata območja, ki so si podobna po drevesni sestavi, geološki podlagi, klimi, ipd. 
Popis v vseh ekoloških enotah bo ZGS dokončno izvedel po prenovljeni metodi v letu 2010, zato v 
nadaljevanju prikazujemo še podatke za obdobje 1996 – 2004. 
 
Preglednica 3.8: Objedenost po višinskih razredih v obdobju 1996 - 2004 

 
Preglednica 3.9: Objedenost po drevesnih vrstah v obdobju 1996 - 2004 

 
Kritična stopnja poškodovanosti, ki bi povzročila upočasnitev ali celo preprečila naraven razvoja gozda, ni 
enaka za vse drevesne vrste, kakor tudi ni enaka za vsa rastišča. Odvisna je predvsem od števila osebkov 
posameznih vrst v mladju in predvidenem odstotnem deležu v bodočem odraslem gozdu. To pomeni, da mora 
biti zagotovljenih dovolj nepoškodovanih osebkov za preraščanje v naslednjo razvojno fazo. Gledano drugače, 
to pomeni, da velik delež osebkov posamezne vrste v mladju dopušča višji delež objedenosti. Podrobnejša 
analiza popisa pokaže, da je objedanje divjadi še vedno preveliko za nemoten razvoj oziroma preraščanje v 
višje višinske razrede pri jelki in hrastih. Pri čemer je tudi tu potrebna določena previdnost pri razlagi, saj 
ploskve pogosto niso postavljene v razvojne faze, kjer se osnuje mlad gozd.  

1996 2000 indeks 2004 indeks 1996 2000 indeks 2004 indeks
1. do 15 cm 26576 17803 67 24034 90 13 12 92 9 69

2. od 16 do 30 cm 13571 19587 144 19656 145 32 22 69 16 50

3. od 31 do 60 cm 5039 8753 174 7713 153 39 25 64 22 56

4. od 61 do 150 cm 1646 2013 122 2310 140 38 21 55 14 37

Skupaj 1 - 4 46832 48157 103 53713 115 22 19 86 13 59

Skupaj 2 - 4 20256 30353 150 29679 147 34 23 68 17 50

Razred mladja

Število (N/ha) Objedenost (%)

1996 2000 % 2004 % 1996 2000 % 2004 %
smreka 5 4 80 5 100 7 5 71 5 71

jelka 13 8 62 0 17 3 18 0

bukev 7 7 100 6 86 12 7 58 8 67

hrasti 30 9 30 13 43 52 14 27 22 42

plemeniti listavci 34 33 97 24 71 53 34 64 36 68

drugi trdi listavci 31 26 84 21 68 43 31 72 24 56

mehki listavci 45 26 58 16 36 56 36 64 22 39

iglavci 6 5 83 5 83 7 5 71 5 71

listavci 25 22 88 15 60 39 27 69 20 51

skupaj 22 19 86 13 59 43 23 53 17 40

drevesna vrsta
0 do 150 15 do 150
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4 ŽIVALSKE VRSTE - DIVJAD 
 
4.1 Srna (Capreolus capreolus) 
 
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote 
 
Prostorski okvir obravnave srne je Zasavsko lovsko upravljavsko območje. 
 
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu 
 
V preteklem letu je bilo iz narave odvzetih 2.259 živali, kar pomeni 97 % glede na načrt. Spolna struktura je 
bila v razmerju 50 % moških in 50 % ženskih osebkov. Spolno razmerje odvzema v razredu mladičev je 49 % 
moških in 51 % ženskih osebkov, v razredu enoletnih 49 % moških in 51 % ženskih osebkov in v razredu 
starejših 51 % moških in 49 % ženskih osebkov. Starostni razred mladiči predstavlja 37 %, razred enoletnih 22 
% in razred starejših 40 % odvzema. Glede na realizirano predstavljajo ugotovljene izgube 21 %, kar je na 
ravni zadnjih petih let. Od tega je bilo 78 % nenaravnih in 22 % naravnih izgub. Nenaravnim izgubam je bil 
najpogostejši vzrok povoz, in sicer pri 51 %, naravnim pa bolezni pri 14 % od vseh izgub. Pri 8 % izgub vzrok 
ni poznan. Pri starejših osebkih je opazen večji delež izgub pri srnah kot pri srnjakih. 
 
V zadnjem petletnem obdobju znaša realizacija odvzema glede na načrt 97 %, povprečno to pomeni 2.301 
žival na leto. Spolno razmerje iz narave odvzetih osebkov srne je 49 % moških in 51 % ženskih osebkov. 
Spolno razmerje odvzema v predreproduktivnem razredu (mladiči in enoletni) je 49 % moških in 51 % ženskih 
osebkov, v razredu starejših pa prav tako 49 % moških in 51 % ženskih osebkov. Starostna struktura odvzema 
je sledeča: mladiči 37 %, enoletni 22 % in starejši 41 %. Ugotovljenih izgub v obravnavanem obdobju je bilo 
2542 živali ali 22 % odvzema. Od tega nenaravne izgube predstavljajo 77 % in naravne 23 %. Kar 49 % vseh 
izgub je bilo povzročenih s povozom, sledijo pokos (16 %), bolezni (14 %) in psi (11 %). 9 % izgubam vzrok ni 
bil poznan. V letu 2006 smo beležili večje izgube zaradi bolezni, v primerjavi s predhodnimi leti za dvakrat 
toliko. V naslednjih letih so se te izgube prepolovile. Ocenjujemo, da so bile večje izgube zaradi bolezni v letu 
2006 posledica vremenskih razmer. Indeksi telesnih mas za zadnje pet letno obdobje ne kažejo pomembnih 
sprememb. Enako velja za gibanje mas rogovja. 
 
Ocena stanja populacije 
 
Srna, kot temeljna vrsta divjadi v vseh loviščih, je v območju enakomerno zastopana. V obdobju zadnjih petih 
let izgube ne kažejo izrazitega trenda padanja ali naraščanja. Leto 2006 je izjemno. Škode od srne kažejo 
rahel trend naraščanja. V preteklem letu je 66 % škode od srne nastalo v lovišču Pugled. Po vsej verjetnosti 
gre za počasno rast populacije. Konkurenčni vrsti, ki se v tem okolju pojavljata sta navadni jelen in jelen 
damjak. Navadni jelen je v zasavskem LUO zelo razpršeno prisoten na področju južno od Save in kot tak še 
ne predstavlja resne konkurence srni. Podobno velja tudi za jelena damjaka, ki je za razliko od navadnega 
jelena prisoten še na manjšem področju v vzhodnem delu LUO. Plenilska vrsta z največjim vplivom na 
populacijo srne v tem okolju je lisica. Pleni predvsem pravkar poležene mladiče. Spolno in starostno strukturo 
ter zdravstveno stanje populacije srne v splošnem ocenjujemo za neproblematično. V loviščih Dol pri 
Hrastniku in Pugled so izgube izrazito visoke. V lovišču dol pri Hrastniku v letu 2008 kar 45 %, v lovišču Pugled 
pa 42 %. Za obe lovišči je značilna tudi izjemno nizka intenziteta odvzema. V preteklem letu v lovišču Pugled 
1,2, v lovišču Dol pri Hrastniku pa 1,7 osebkov srne na 100 ha. 
 
Prilagojeni cilj 
 
Na podlagi vseh kazalnikov, ki kažejo na splošno uravnoteženo stanje odnosa srna-okolje, je sedanja 
številčnost cilj tudi v prihodnje. Odvzem naj bo v višini petletne realizacije, pri strukturi pa se naj upošteva 
smernice za vzdrževanje številčnosti. Cilj je po spolni in starostni strukturi uravnotežena populacija. Posegi v 
populacijo ne smejo povzročati velikih nihanj velikosti populacije. Cilj upravljanja s populacijo je tudi preprečiti 
nastanke občutnih škod v okolju in na divjadi. Z doseganjem teh ciljev bo predvidoma dosežen tudi cilj 
zagotavljanja sonaravnega izkoriščanja populacije in trajnega lova te vrste divjadi. 
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Ukrepi in usmeritve 
 
V letu 2010 načrtujemo odvzem iz narave 2.280 osebkov srne, kar je nekoliko nad lansko realizacijo. 
Načrtovano spolno razmerje je 1:1, starostno pa 40% mladičev, 20% enoletnih in 40% starejših. Podrobnejša 
struktura načrtovanega odvzema je sledeča: 
 
Preglednica 4.1.1: Načrt odvzema srne 

Mladiči 912 
Lanščaki  228 Mladice 228 
Srnjaki 2+  456 Srne 2+ 456 

SKUPAJ 2280 
 
Odstopanja 
 
Razdelitev načrtovanega odvzema po loviščih se opravi po številu živali skupaj in po kategorijah (spolno 
starostno). Pri tem lahko zaradi zaokroževanja pride do odstopanj od načrtovane strukture v %. Toleranca 
realizacije se računa od števila živali po razdelilniku. 
 
Dopustno odstopanje realizacije od načrta je v višini do +- 10 % od načrtovanega števila odvzema, znotraj 
spolne in starostne strukture pa praviloma do +- 10% od načrtovanega števila odvzema v posameznem 
razredu (spolno, starostno). Izjema je v predreproduktivnem razredu, kjer se lahko odstrel lanščakov preseže 
do 30 % na račun mladičev moškega spola.  
 
Odstrel pri mladičih je po višini dovoljeno prekoračiti do 30% na račun osebkov 2+, vendar mora biti znižanje 
odstrela pri starejših obvezno v razmerju 1:1 po spolu.  
 
Vsaj 80 % načrtovanega odvzema v posameznem starostno spolnem razredu mora biti realiziranega z 
odstrelom. Odvzem mora biti realiziran v okviru zgoraj zapisanih toleranc. Morebitna preseganja načrtovanega 
odvzema v posameznem spolno starostnem razredu zaradi beleženja izgub, kjer te presegajo 15 % odvzema 
v spolno starostnem razredu, ne štejejo za kršitev tega načrta. 
 
Časovna dinamika odvzema 
 
Odstrel srn in mladičev je priporočeno čim hitreje izvršiti, predvidoma najmanj 70% do 31. oktobra.  
 
Ostale usmeritve 
 
Izvajanje načrta odvzema srnjadi je ukrep varstva divjadi. Morebitne omejitve lova srnjadi z internimi akti 
upravljavcev lovišč niso opravičilo za nedoseganje načrta odvzema. Notranji režimi lova v loviščih naj bodo 
takšni, da bodo zagotavljali dosego načrta po količini in strukturi. 
 
Priporočamo, da se odstrel prvenstveno izvaja tam, kjer škode od srne nastajajo. Lovske družine so dolžne 
organizirati lov tako, da povečajo odstrel srne na lokacijah, kjer škoda nastaja. Če to ni mogoče pa v 
neposredni bližini teh lokacij.  
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Preglednica 4.1.2: Analiza odvzema in telesnih mas srn  
Odstrel in izgube

Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %/spol %/skupaj

Mladiči M 435 408 371 425 406 2045 36,1 17,8

Lanščaki 276 258 246 235 250 1265 22,3 11,0

Srnjaki 2+ 493 482 459 451 467 2352 41,5 20,4

Skupaj SRNJAKI 1204 1148 1076 1111 1123 5662 100,0 49,2

Mladiči Ž 479 431 406 464 421 2201 37,7 19,1

Mladice 243 263 225 246 262 1239 21,2 10,8

Srne 2+ 499 507 488 455 453 2402 41,1 20,9

Skupaj SRNE 1221 1201 1119 1165 1136 5842 100,0 50,8

SKUPAJ odstrel in izgube 2425 2349 2195 2276 2259 11504 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj

Načrt - skupaj 2380 2460 2360 2300 2.330 11830

Odstrel in izgube / načrt 101,9 95,5 93,0 99,0 97,0 97,2

Delež srnjakov 49,6 48,9 49,0 48,8 49,7 49,2

Delež  srnjakov 2+ 20,3 20,5 20,9 19,8 20,7 20,4

Delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol 59,1 57,9 56,9 60,2 59,3 58,7

Izgube 

Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %

Nenaravne izgube 365 452 364 405 365 1951 76,8

Naravne izgube 107 191 89 101 103 591 23,2

Skupaj izgube 472 643 453 506 468 2542 100,0

% izgub 19,5 27,4 20,6 22,2 20,7 22,1

Odstrel 1953 1706 1742 1770 1791 8962

Vzroki izgub

vzrok / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %

1 neznan 29 85 38 29 36 217 8,5

2 bolezen 76 102 48 71 64 361 14,2

3 krivolov 5 7 0 3 3 18 0,7

4 cesta 224 276 229 246 229 1204 47,4

5 železnica 3 14 7 9 12 45 1,8

6 zveri 2 4 3 1 3 13 0,5

7 psi 59 76 50 40 48 273 10,7

8 kosilnica 74 79 78 107 73 411 16,2

9 garje 0 0 0 0,0

Telesne mase (biološka telesna mase)

Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009

Mladiči M 8,9 8,9 9,3 8,8 8,6

Indeks 100,0 100,0 104,5 98,9 96,6

Lanščaki 12,5 11,7 12,5 13,2 12,6

Indeks 100,0 93,6 100,0 105,6 100,8

Srnjaki 2+ 18,3 17,9 17,8 18,5 17,9

Indeks 100,0 97,8 97,3 101,1 97,8

Mladiči Ž 8,5 8,6 9,2 8,6 8,4

Indeks 100,0 101,2 108,2 101,2 98,8

Mladice 13 13,2 13,4 13,5 12,7

Indeks 100,0 101,5 103,1 103,8 97,7

Srne 2+ 15,8 15,3 15,6 15,3 15,2

Indeks 100,0 96,8 98,7 96,8 96,2

Masa trofej srnjakov 2+ (gr)

Povprečna masa trofej / leto 2005 2006 2007 2008 2009

Srnjaki 2+ 250 241 238 239,6 239,6

Indeks 100,0 96,4 95,2 95,8 95,8
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4.2 Navadni jelen (Cervus elaphus) 
 
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote 
 
Prostorski okvir obravnave navadnega jelena je Zasavsko lovsko upravljavsko območje. 
 
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu 
 
Odvzem navadnega jelena je bil v preteklem letu 62 živali, kar pomeni 100 % realizacijo načrta. Spolna 
struktura je bila v razmerju 52 % moških in 48 % ženskih osebkov. Spolno razmerje odvzema v razredu 
mladičev je 61 % moških in 39 % ženskih osebkov, v razredu enoletnih 15 % moških in 85 % ženskih osebkov 
in v razredu starejših 62 % moških in 38 % ženskih osebkov. Starostni razred mladiči predstavlja 44 %, razred 
enoletnih 21 % in razred starejših 35 % odvzema. Glede na realiziran odvzem predstavljajo ugotovljene izgube 
7 %, kar je 2 % nad povprečjem zadnjih petih let. Izgubljene so bile štiri živali, od tega dve zaradi povoza, ena 
zaradi bolezni, eni pa vzrok izgube ni bil poznan. Pri starejših osebkih je bilo uplenjenih 13 moških in 8 ženskih 
osebkov. Pri enoletnih pa 2 moška in 11 ženskih osebkov. Skupaj bo učinek takega odvzema v letošnjem letu 
pomenil 15 manj 2+ jelenov in 19 manj košut. 
 
Realizacija odvzema je bila v zadnjem petletju glede na načrt 94 %. Spolno razmerje izločene jelenjadi 48 % 
moških in 52 % ženskih osebkov, starostna struktura pa je sledeča: teleta 42 %, enoletni 19 %, in starejši 39 
%. Ugotovljenih izgub v obravnavanem obdobju je bilo 13 živali ali 5 % odvzema. Nenaravne izgube od tega 
predstavljajo 54 %. Kar 39 % vseh izgub je povzročil povoz, kot vzrok sledijo psi in bolezni po 15 %. Za 31 % 
izgub v tem obdobju vzrok ni bil poznan. Telesne mase osebkov nihajo. Izrazitega trenda naraščanja ali 
padanja iz razpoložljivih podatkov ni mogoče ugotoviti.  
 
Ocena stanja populacije 
 
Populacija jelenjadi se v Zasavskem LUO počasi krepi. Gostota populacije navadnega jelena je relativno 
nizka. Razporeditev v prostoru je krajevna z lokalnimi gostitvami. Pojavlja se predvsem v delu območja južno 
od reke Save. V severnem delu se pojavlja posamično predvsem osebki, ki v območje zahajajo iz sosednjih 
območji. Z jelenjadjo se v okviru Zasavskega LUO upravlja enotno. Navadni jelen z medvrstnimi odnosi ni 
ogrožen. Velike zveri v tem okolju namreč niso prisotne. Spolno in starostno strukturo ocenjujemo za 
neproblematično. Prav tako zdravstveno stanje. 
 
Prilagojeni cilj 
 
Cilj je prisotnost populacije jelenjadi v Zasavskem LUO ohraniti v takem obsegu, da le-ta ne bo povzročala 
konfliktov tako z okoljem (povečane škode na poljskih in gozdnih površinah) kot z ostalimi živalskimi vrstami 
(zasedanje podobnih ekoloških niš tu že živeče divjadi, predvsem srnjadi). Hkrati je cilj pravilna starostna in 
spolna struktura tropov in cele populacije. Z doseganjem teh ciljev bo predvidoma dosežen tudi cilj 
zagotavljanja sonaravnega izkoriščanja populacije in trajnega lova te vrste divjadi. 
 
Ukrepi in usmeritve 
 
V letu 2010 načrtujemo odvzem iz narave 65 osebkov navadnega jelena. Načrtovan odvzem je 5 % nad 
lansko realizacijo. Načrtovano spolno razmerje je 49 % moških in 51 % ženskih osebkov, odvzem po 
starostnih razredih pa 43 % telet, 17 % enoletnih in 40 % starejših osebkov. Podrobnejša struktura 
načrtovanega odvzema je sledeča: 
 
Preglednica 4.2.1: Načrt odvzema jelenjadi 

Teleta 28 
Lanščaki  5 Junice 6 
Jeleni 2-4 7 Košute 2+ 13 
Jeleni 5-9 5 
Jeleni 10+ 1 

 

SKUPAJ   65 
 
 
Dovoljena odstopanja 
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Pri realizaciji je dopustno odstopanje v višini do +- 10% od načrtovanega števila odvzema, znotraj spolne in 
starostne strukture pa do +-10% od načrtovanega števila odvzema v posameznem razredu (spolno in 
starostno). Neizvršen odvzem dvo in večletnih jelenov se lahko nadomesti s teleti, lanščaki in junicami. 
Odvzema v razredu dvo in več letnih jelenov ni dovoljeno presegati. 
 
Časovna dinamika odvzema 
 
Priporočeno je čim hitreje izvršiti odstrel telet, junic in košut, predvidoma najmanj 70% do 30. novembra. 
 
Ostale usmeritve 
 
Za lovišča Dobovec, Dole pri Litiji, Gabrovka, Podkum, Polšnik in Radeče je treba izdelati razdelilnik odvzema, 
v katerem se za posamezno lovišče določi skupen odvzem, odvzem netrofejnih in odvzem trofejnih osebkov. 
 
Upravljavci lovišč, ki uplenijo osebek jelena starejšega od enega leta so dolžni pokriti spolno strukturo 
odvzema. Če uplenijo jelena starejšega od dveh let so dolžni upleniti tudi tri osebke netrofejne jelenjadi. Če 
uplenijo lanščaka so strukturo dolžni pokriti v skladu z določili razdelilnika ukrepov, izdelanim na podlagi tega 
načrta. Pri tem so jeleni starejši od dveh let jeleni kategorij jeleni 2-4, jeleni 5-9 in jeleni 10+. Netrofejna 
jelenjad pa so teleta, junice in košute 2+. 
 
Organ LUO oz. njegovi predstavniki so dolžni po posameznih loviščih spremljati potek odvzema po spolni in 
starostni strukturi in v primeru izpolnitve načrta takoj obvestiti vse upravljavce lovišč v območju ter tako ustaviti 
lov na te kategorije jelenjadi. Zato morajo vsi upravljavci lovišč takoj po uplenitvi jelenjadi, najkasneje pa v 48 
urah, ne glede na starostni razred, o tem obvestiti Območno združenje upravljavcev lovišč. V sedmih dneh so 
dolžni spodnjo levo čeljust pripravljeno za oceno odstrela in izgub divjadi dostaviti komisiji za oceno odstrela in 
izgub divjadi pristojni za Zasavski LUO.  
 
Izvajanje načrta odvzema navadnega jelena je ukrep varstva divjadi. 
 
Priporočamo, da se odstrel prvenstveno izvaja tam, kjer škode od navadnega jelena nastajajo, to je na 
kmetijskih površinah. Na konkretnih lokacijah, kjer nastane škoda od navadnega jelena, so lovske družine 
dolžne povečati odstrel. Če to ni mogoče pa v neposredni bližini. 
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Preglednica 4.2.2: Analiza odvzema in telesnih mas navadnih jelenov 

Odstrel in izgube

Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %/spol % skupaj

Teleta M 9 15 9 13 17 63 45,0 21,7

Lanščaki 5 5 4 1 2 17 12,1 5,9

Jeleni 2-4 6 9 7 8 11 41 29,3 14,1

Jeleni 5-9 7 4 2 2 1 16 11,4 5,5

Jeleni 10 + 1 1 0 1 3 2,1 1,0

Skupaj JELENI 28 33 23 24 32 140 100,0 48,3

Teleta Ž 15 13 7 14 11 60 40,0 20,7

Junice 8 6 8 6 11 39 26,0 13,4

Košute 2+ 9 12 11 11 8 51 34,0 17,6

Skupaj KOŠUTE 32 31 26 31 30 150 100,0 51,7

SKUPAJ odstrel in izgube 60 64 49 55 62 290 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj

Načrt - skupaj 62 62 62 62 62 310

Odstrel in izgube / načrt 96,8 103,2 79,0 88,7 100,0 93,5

Delež JELENOV 46,7 51,6 46,9 43,6 51,6 48,3

Delež trofejnih jelenov 2+ in več 23,3 20,3 20,4 18,2 21,0 20,7

Delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol 61,7 60,9 57,1 61,8 66,1 61,7

Izgube

Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %

Nenaravne izgube 3 0 0 2 2 7 53,8

Naravne izgube 0 1 1 2 2 6 46,2

Skupaj izgube 3 1 1 4 4 13 100,0

% izgub 5,0 1,6 2,0 7,3 6,5 4,5

Odstrel 57 63 48 51 58 277

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %

1 neznan 1 1 1 1 4 30,8

2 bolezen 1 1 2 15,4

3 krivolov 0 0 0 0,0

4 cesta 2 1 2 5 38,5

5 železnica 0 0 0 0,0

6 zveri 0 0 0 0,0

7 psi 1 1 0 2 15,4

8 kosilnica 0 0 0 0,0

9 garje 0 0 0 0,0

Telesne mase (biološka telesna masa)

Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009

Teleta M 49,0 39,5 39,6 44,3 39,7

Indeks 100,0 80,6 80,8 90,4 81,0

Lanščaki 66,0 68,2 76,8 75,0 65,0

Indeks 100,0 103,3 116,4 113,6 98,5

Jeleni 2-4 113,0 109,1 118,1 116,3 113,7

Indeks 100,0 96,5 104,5 102,9 100,6

Jeleni 5-9 153,0 166,8 178,0 159,5 125,0

Indeks 100,0 109,0 116,3 104,2 81,7

Jeleni 10 + 181,0 165,0   

Indeks 100,0 0,0 91,2 ###### ######

Teleta Ž 40,9 38,8 40,4 43,8 41,3

Indeks 100,0 94,9 98,8 107,1 101,0

Junice 63,0 61,5 64,8 59,8 57,0

Indeks 100,0 97,6 102,9 94,9 90,5

Košute 2+ 78,3 78,8 74,4 80,2 68,6

Indeks 100,0 100,6 95,0 102,4 87,6
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4.3 Damjak (Dama dama) 
 
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote 
 
Prostorski okvir odvzema damjaka je Zasavsko lovsko upravljavsko območje. Ožje so damjaki prisotni 
predvsem v loviščih Dol pri Hrastniku in Radeče. Drugod v LUO se pojavljajo kot pobegli iz obor. 
 
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu 
 
Gospodarjenje z alohtonim damjakom v preteklem letu je glede na neomejen načrt številčno realiziran v višini 
18 živali, spolno razmerje je 44 % moških in 56 % ženskih osebkov. Mladičev je bilo skupaj iz narave odvzetih 
33 %, enoletnih 17 % in starejših 50 %. Izgube; dva osebka sta bila povožena na cesti. Damjaki so bili odvzeti 
iz narave v loviščih Dol pri Hrastniku, Radeče in Polšnik. 
 
V zadnjih petih letih je bilo v Zasavskem LUO iz narave odvzetih skupaj 70 damjakov. Od tega so bile 
ugotovljene izgube štirih živali ali 6 % odvzema. Spolno razmerje iz narave odvzetih živali je 47 % moških in 53 
% ženskih osebkov. Starostno pa: 34 % telet, 28 % enoletnih ter 38 % starejših osebkov. Trendov gibanja 
telesnih mas in mas rogovja na podlagi razpoložljivih podatkov ni mogoče ugotoviti. Gospodarjenje je glede na 
cilje, to je postopna odstranitev iz obor pobegle alohtone živalske vrste, neuspešno. 
 
Ocena stanja populacije 
 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je na osnovi iz obore pobeglih osebkov v lovišču Dol pri Hrastniku 
izoblikovala dokaj stabilna skupina osebkov, ki se je v prostoru razpršila, kljub temu, da je poseganje vanjo 
skromno. Na podlagi opažanj ocenjujemo, da ima ta stalne stike s skupinami damjakov v sosednjih območjih. 
Ima značaj lokalnega pojavljanja, znotraj teh manjših skupin se je izoblikovala stabilna socialna struktura. 
Glede na odvzem je v populaciji verjetno manjši delež starejših jelenov. V zadnjih nekaj letih se pogosto 
dogaja, da iz posameznih obor uhajajo osebki v prosto naravo. Izrazitega naravnega sovražnika, ki bi 
uravnaval velikost populacije v tem okolju ni. Predstavlja neposredno konkurenco srni. 
 
Prilagojeni cilj 
 
Cilj upravljanja s populacijo damjakov (alohtona vrsta) je njena postopna odstranitev iz naravnega okolja. 
 
Ukrepi in usmeritve 
 
V letu 2010 načrtujemo odvzem 25 damjakov iz narave. V odvzemu mora biti vsaj 6 košut 2 + in vsaj 3 junice.  
 
Od načrtovanega števila odvzema je dovoljeno odstopanje do – 10 %, navzgor je odvzem neomejen. 
 
Časovna in prostorska dinamika ter ostali kriteriji odvzema: 
 
Odvzem damjakov je navzgor neomejen. Upravljavci lovišč, kjer se ta vrsta divjadi pojavlja so dolžni dosledno 
slediti cilju upravljanja z njo, t.j. dolžni so poskrbeti, da odstranijo vse osebke damjaka iz proste narave.  
 
Upravljavci lovišč, ki uplenijo osebek damjaka starejšega od enega leta so dolžni pokriti spolno strukturo 
odvzema. Če uplenijo lanščaka so dolžni upleniti tudi en osebek netrofejne jelenjadi, če pa uplenijo jelena 
starejšega od dveh let so dolžni upleniti tudi tri osebke netrofejne jelenjadi. Pri tem so jeleni starejši od dveh let 
jeleni kategorij jeleni 2-4, jeleni 5-8 in jeleni 9+. Netrofejna jelenjad pa so teleta obeh spolov, junice in košute 
2+.  
 
Določilo iz prejšnjega odstavka ne velja za primere, kjer gre za odstranitev osebkov damjakov pobeglih iz obor 
v istem koledarskem letu ali pa za lov na podlagi odločbe inšpektorja pristojnega za divjad in lovstvo. 
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Preglednica 4.3.1: Analiza odvzema in telesnih mas jelena damjaka 
Odstrel in izgube

Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %/spol %/skupaj

Teleta M 1 1 2 2 2 8 24,2 11,4

Lanščaki 2 2 2 4 2 12 36,4 17,1

Jeleni 2-4 3 2 2 2 4 13 39,4 18,6

Jeleni 5-8 0 0 0 0 0,0 0,0

Jeleni 9 + 0 0 0 0 0,0 0,0

Skupaj JELENI 6 5 6 8 8 33 100,0 47,1

Teleta Ž 5 1 1 3 4 14 37,8 20,0

Junice 1 1 2 3 1 8 21,6 11,4

Košute 2+ 0 2 4 4 5 15 40,5 21,4

Skupaj KOŠUTE 6 4 7 10 10 37 100,0 52,9

SKUPAJ odstrel in izgube 12 9 13 18 18 70 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj

Načrt - skupaj neomej. neomej. neomej. neomej. neomej. 0

Odstrel in izgube / načrt - - - - - -

Delež JELENOV 50,0 55,6 46,2 44,4 44,4 47,1

Delež trofejnih jelenov 2+ in več 25,0 22,2 15,4 11,1 22,2 18,6

Delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol 75,0 55,6 53,8 66,7 50,0 60,0

Izgube

Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %

Nenaravne izgube 1 0 1 0 2 4 100,0

Naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0,0

Skupaj izgube 1 0 1 0 2 4 100,0

% izgub 8,3 0,0 7,7 0,0 11,1 5,7

Odstrel 11 9 12 18 16 66

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %

1 neznan 0 0 0 0,0

2 bolezen 0 0 0 0,0

3 krivolov 0 0 0 0,0

4 cesta 1 1 0 2 4 100,0

5 železnica 0 0 0 0,0

6 zveri 0 0 0 0,0

7 psi 0 0 0 0,0

8 kosilnica 0 0 0 0,0

9 garje 0 0 0 0,0

Telesne mase (biološka telesna masa)

Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009

Teleta M 20,0 17,0 17,0 15,8 13,8

Indeks 100,0 85,0 85,0 79,0 69,0

Lanščaki 38,0 32,5 32,5 35,4 35,3

Indeks 100,0 85,5 85,5 93,2 92,9

Jeleni 2-4 50,3 43,0 56,5 46,5 47,5

Indeks 100,0 85,5 112,3 92,4 94,4

Jeleni 5-8 0,0  

Indeks ###### ###### ###### ###### ######

Jeleni 9 + 0,0 0,0

Indeks ###### ###### ###### ###### ######

Teleta Ž 20,8 21,0 15,0 17,0 16,3

Indeks 100,0 101,0 72,1 81,7 78,4

Junice 24,0 25,8 28,3 27,0

Indeks ###### ###### ###### ###### ######

Košute 2+ 31,0 27,3 30,0 30,5

Indeks ###### ###### ###### ###### ######
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4.4 Muflon (Ovis ammon musimon) 
 
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote 
 
Prostorski okvir obravnave muflona je Zasavsko lovsko upravljavsko območje. Ožje so mufloni prisotni v 
loviščih Dobovec, Dol pri Hrastniku, Hrastnik, Podkum, Radeče in Trbovlje. 
 
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu 
 
Odvzem muflonov je bil v preteklem letu 57 živali, kar pomeni 95 % realizacijo načrta. Spolna struktura je bila 
v razmerju 47 % moških in 53 % ženskih osebkov. Jagnjeta predstavljajo 44 %, enoletni 17 % in starejši 39 % 
odvzema. Glede na realizirano predstavljajo ugotovljene izgube 4 %, kar je 15 % pod povprečjem zadnjih petih 
let. Kot izgubi sta bili najdeni dve živali. Eno so pokončali psi, pri drugi pa vzrok pogina ni bil poznan.  
 
V zadnjem petletnem obdobju znaša realizacija glede na načrt 83 %. Spolno razmerje iz narave odvzetih 
živali je 44 % moških in 56 % ženskih osebkov. Jagnjeta moškega spola predstavljajo 18 %, jagnjeta 
ženskega spola 24 %, enoletni mufloni 8 %, enoletne ovce 10 %, starejši ovni 17 % in starejše ovce 23 % 
odvzema. Ugotovljenih izgub v obravnavanem obdobju je bilo 23 živali ali 9 % odvzema. Upravljanje s 
populacijo muflonov zaenkrat še preprečuje širjenje populacije v prostoru. Telesne mase muflonov v zadnjem 
petletnem obdobju nekoliko nihajo. Trenda telesnih mas in mas rogovja na podlagi razpoložljivih podatkov ni 
mogoče določiti. 
 
Ocena stanja populacije 
 
Iz treh inicialnih izpustov oz. naselitev je nastala današnja populacija, ki je osvojila zahodno območje 
Zasavskega LUO. Mufloni in odvzem muflonov iz narave se pojavlja v šestih loviščih, in sicer: Dobovec, 
Podkum in Radeče (dobovško-podkumsko-radeška subpopulacija) ter Hrastnik, Dol pri Hrastniku in Trbovlje 
(trboveljsko-hrastniška subpopulacija). Ločuje ju reka Sava. Muflon se je kljub neavtohtonosti dokaj hitro 
prilagodil na novo življenjsko okolje. Zaradi podobnih življenjskih zahtev ima negativen vpliv na populacijo 
gamsa. V subpopulacijah je zaznati manjši delež srednje starih in starejših osebkov. Spolna struktura 
populacije ni problematična. V letu 2005 je bila najdena breja ovca v jesenskem času. Podobni dogodki 
(majhni mladiči v jeseni) so bili opaženi tudi v lovišču Radeče v letu 2009. Običajno se to zgodi, če spomladi 
poleženi mladiči poginejo. Dogodek nakazuje neprilagojenost vrste na visok sneg v pozni zimi ali zgodnji 
pomladi. Takim razmeram smo bili priča v letih 2004 in 2005. To je imelo negativen vpliv na populacijo. V letih 
2006, predvsem pa 2007 in 2008 so bile zaradi izredno milih zim razmere za muflona ugodne. Zdravstveno 
stanje muflonov ni problematično. 
 
Prilagojeni cilj 
 
Cilj upravljanja s to vrsto je preprečiti njeno širjenje v prostoru in ohranjanje starostne in spolne strukture 
populacije čim bliže naravni. Hkrati želimo tudi zagotoviti trajno izvajanje lova na to divjad. 
 
Ukrepi in usmeritve 
 
Za leto 2010 načrtujemo odvzem iz narave 66 muflonov, kar je za 16 % več od lanske realizacije. Spolna 
struktura načrtovanega odvzema je v razmerju 49 % moških in 51 % ženskih osebkov. Starostna struktura 
načrtovanega odvzema je v razmerju 26 % jagnjet, 30 % enoletnih in 44 % starejših. Podrobnejša struktura 
načrtovanega odvzema je sledeča: 
 
Preglednica 4.4.1: Načrt odvzema muflonov 

Jagnjeta 17 
Ovni 1+    10 Ovce 1+    10 
Ovni 2+    14 Ovce 2+   15 

SKUPAJ   66 
 
Dovoljena odstopanja 
 
Za muflona je dopustno odstopanje praviloma v višini +- 15 % od načrtovanega števila odvzema, znotraj 
spolne in starostne strukture pa +-10 % od načrtovanega števila odvzema v posameznem razredu (spolno, 
starostno). 
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Odvzem jagnjet se načrtuje skupaj (preglednica 4.4.1) neglede na spol. Po realizaciji je treba spol jagnjet 
navesti v evidenci. 
 
Odvzema v razredu starejših muflonov (2+ in starejših) moškega spola se ne sme presegati. Lahko pa se 
nerealiziran odvzem v tem starostnem razredu nadomesti z odvzemom v razredu mladih muflonov (mladiči in 
1+) obeh spolov. 
 
Časovna dinamika odvzema 
 
Priporočeno je čim hitreje izvršiti odstrel netrofejnih muflonov, predvidoma najmanj 70% do 31. oktobra. 
 
Ostale usmeritve 
 
Navedeno strukturo odstrela se izvaja izključno v loviščih Dobovec, Dol pri Hrastniku, Hrastnik, Podkum, 
Radeče in Trbovlje. Načrt odstrela se razdeli po loviščih in kolonijah. V vseh ostalih loviščih se izvaja popoln 
odstrel samo t.i. mulaste živali (jagnjeta neglede na spol, ovce 1+ in ovce 2+) in sicer v okviru zakonsko 
dovoljene lovne dobe neglede na spolno in starostno strukturo.  
 
Neizvršen odvzem se s 1. 12. sprosti pravilno po starostni in spolni strukturi, tako da se zagotovi realizacijo 
načrta. Po sprostitvi razdelilnika se načrt odvzema izvaja skupaj v loviščih Dobovec, Dol pri Hrastniku, 
Hrastnik, Podkum, Radeče in Trbovlje. 
 
Priporočamo, da se v območjih stalne prisotnosti muflona v februarju ne izvaja skupnih lovov. 
 
Izvajanje načrta odvzema muflona je ukrep varstva divjadi. Morebitne omejitve lova muflona z internimi akti 
upravljavcev lovišč ne smejo biti vzrok za nedoseganje načrta odstrela. Lovske družine so dolžne organizirati 
lov tako, da bo zagotovljena realizacija načrta odvzema po količini in strukturi. 
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Preglednica 4.4.2: Analiza odvzema in telesnih mas muflonov 

Odstrel in izgube

Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %/spol %/skupaj

Jagnjeta M 11 8 10 9 10 48 41,7 18,4

Enoletni 4 4 3 4 7 22 19,1 8,4

Ovni 2+ 10 7 6 12 10 45 39,1 17,2

Skupaj OVNI 25 19 19 25 27 115 100,0 44,1

Jagnjeta Ž 15 8 11 13 15 62 42,5 23,8

Enoletne 4 8 5 5 3 25 17,1 9,6

Ovce 2+ 11 12 11 13 12 59 40,4 22,6

Skupaj OVCE 30 28 27 31 30 146 100,0 55,9

SKUPAJ odstrel in izgube 55 47 46 56 57 261 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj

Načrt - skupaj 70 65 60 60 60 315

Odstrel in izgube / načrt 78,6 72,3 76,7 93,3 95,0 82,9

Delež OVNOV 45,5 40,4 41,3 44,6 47,4 44,1

Delež ovnov 2+ 78,6 72,3 76,7 93,3 95,0 82,9

Delež mladih (mladiči, enoletni) neglede na spol 61,8 59,6 63,0 55,4 61,4 60,2

Izgube in odvzem

Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %

Nenaravne izgube 4 4 1 2 1 12 52,2

Naravne izgube 1 2 2 5 1 11 47,8

Skupaj izgube 5 6 3 7 2 23 100,0

% izgub 9,1 12,8 6,5 12,5 3,5 8,8

Odstrel 50 41 43 49 55 238

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %

1 neznan 1 1 1 3 1 7 30,4

2 bolezen 1 1 2 0 4 17,4

3 krivolov 0 0 0 0,0

4 cesta 0 0 0 0 0 0,0

5 železnica 0 0 0 0,0

6 zveri 0 0 0 0,0

7 psi 4 4 1 2 1 12 52,2

8 kosilnica 0 0 0 0,0

9 garje 0 0 0 0,0

Telesne mase (biološka telesna masa)

Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009

Jagnjeta M 12,4 11,3 12,6 12,4 12,1

Indeks 100,0 91,1 101,6 100,0 97,6

Enoletni 22,9 21,2 21,3 16,4 19,1

Indeks 100,0 92,6 93,0 71,6 83,4

Ovni 2+ 28,4 30,1 30,2 25,8 26,6

Indeks 100,0 106,0 106,3 90,8 93,7

Jagnjeta Ž 10,3 10,5 9,3 9,6 9,2

Indeks 100,0 101,9 90,3 93,2 89,3

Enoletne 16,7 14,5 13,9 14,9 16,2

Indeks 100,0 86,8 83,2 89,2 97,0

Ovce 2+ 18,4 17 17,1 18,1 18,5

Indeks 100,0 92,4 92,9 98,4 100,5
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4.5 Gams (Rupicapra rupicapra) 
 
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote 
 
Prostorski okvir obravnave gamsa je Zasavsko LUO. Zaradi prostorske ločenosti posameznih subpopulacij 
načrtovani odvzem v okviru razdelilnika ukrepov razdelimo na 6 skupin lovišč: 
- lovišči Čemšenik in Zagorje  
- lovišči Šentlambert in Izlake  
- lovišče Dol pri Hrastniku  
- lovišča Vače, Kresnice in Laze  
- lovišči Litija in Polšnik ter 
- lovišča Dobovec, Podkum in Radeče.  
 
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu 
 
Odvzem gamsa je bil v preteklem letu 28 živali, kar pomeni 96 % realizacijo načrta. Spolna struktura 
odvzema je bila v razmerju 56 % moških in 44 % ženskih osebkov. Kozli v I. starostnem razredu predstavljajo 
41 %, koze v I. starostnem razredu 30 %, kozli v II. starostnem razredu 4 %, koze v II. starostnem razredu 11 
%, kozli v III. razredu 3 % in koze v III. starostnem razredu 4 % skupnega odvzema. Evidentirani sta bili dve 
izgubi zaradi bolezni.  
 
V zadnjem petletnem obdobju znaša realizacija glede na načrt 85 %. Spolno razmerje iz narave odvzetih 
osebkov v tem obdobju je 54 % moških in 46 % ženskih osebkov. Kozli v I. starostnem razredu predstavljajo 
36 %, koze v I. starostnem razredu 34 %, kozli v II. starostnem razredu 10 %, koze v II. starostnem razredu 7 
%, kozli v III. razredu 8 % in koze v III. starostnem razredu 5 % skupnega odvzema. Ugotovljenih izgub v 
obravnavanem obdobju je bilo 6 živali ali 5 % odvzema. Upravljanje s populacijo je glede na postavljene cilje v 
večini ustrezno. Neustrezna je spolna in starostna struktura odvzema v letu 2005 in višina odvzema v letih 
2005, 2006 in 2007. Nerealizacija načrta v teh letih ni posledica slabega stanja v populaciji. Telesne mase v 
zadnjem obdobju nekoliko nihajo. Trendov telesnih mas na podlagi razpoložljivih podatkov ni mogoče določiti. 
 
Ocena stanja populacije 
 
Gams kot avtohtona živalska vrsta živi na omenjenem območju v več manjših subpopulacijah oz. skupinah, 
večinoma kot redka vrsta, s stabilnim trendom razvoja in krajevno omejenim razporedom v prostoru. 
Posamezne skupine, ki tvorijo razpršeno populacijo so med sabo povezane s posameznimi prehajajočimi 
osebki. Ti so za razvoj populacije v prihodnje ključnega pomena. Posamezne manjše skupine naseljujejo 
predvsem habitate na strmih pobočjih levega in desnega brega reke Save, v severovzhodnem delu območja. 
Populacija gamsov je v Zasavju vsaj v celoti gledano relativno stabilna, verjetno pa obstajajo razlike med 
posameznimi skupinami. Najšibkejše povezave med skupinami so verjetno preko reke Save. Zaradi relativno 
nizkega poseganja v populacijo predvidevamo, da je njena spolna in starostna struktura blizu naravni. 
Zdravstvenih težav v populaciji ne zaznavamo. 
 
Prilagojeni cilj 
 
Cilj gospodarjenja je ohraniti številčno in socialno čim bolj uravnoteženo populacijo gamsov, v kateri z 
izvajanjem lova ne bomo porušili spolne in starostne strukture. Cilj upravljanja s populacijo gamsa je tudi 
zagotavljanje trajnega sonaravnega lova. 
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Ukrepi in usmeritve 
 
V letu 2010 načrtujemo odvzem iz narave 30 gamsov, kar je 7 % nad načrtom 2009 in 11 % nad realizacijo 
2009. Načrtovana spolna struktura odvzema je v razmerju M:Ž 1 : 1, starostna struktura pa : 67 % osebkov 
mlajših od treh let, 13 % osebkov starih od tri do sedem oz. deset let in 20 % starejših osebkov. Podrobnejša 
struktura načrtovanega odvzema je sledeča: 
 
Preglednica 4.5.1: Načrt odvzema gamsov 
Kozli 0 – 2+  10 Koze 0 – 2+  10 
Kozli 3+ - 7+ 2 Koze 3+ - 10+ 2 
Kozli 8+ 3 Koze 11+ 3 

Skupaj  30  
 
Dovoljena odstopanja 
 
Za gamsa je dopustno odstopanje pri realizaciji v višini +- 10 % od načrtovanega števila odvzema, znotraj 
spolne in starostne strukture pa +-10 % od načrtovanega števila odvzema v posameznem razredu (spolno, 
starostno). Nerealiziran odvzem v II. starostnem razredu se lahko nadomesti z odvzemom v prvem in tretjem 
starostnem razredu. Nerealiziran odvzem v tretjem starostnem razredu se lahko nadomesti z odvzemom v 
prvem starostnem razredu.  
 
Časovna dinamika odvzema 
 
Lov na gamsa se začne izvajati takoj po začetku lovne dobe. 70 % odstrela naj se realizira do konca oktobra. 
 
Ostale usmeritve 
 
Zaradi nizkega odvzema ni možno dosegati starostne in spolne strukture znotraj enega lovišča, zato se mora 
predpisano strukturo dosegati po posameznih skupinah. Neizvršen odvzem se s 1. 12. prerazporedi pravilno 
po starostni in spolni strukturi.  
 
Iz populacije naj se praviloma izloča podpovprečno telesno in trofejno razvite osebke iz I. in II. starostnega 
razreda. Gamse iz srednjega starostnega razreda in koze vodnice se praviloma varuje, razen telesno šibkih, 
neprebarvanih, ali če koze vodijo zelo šibkega mladiča.  
 
Izvajanje načrta odvzema gamsa je ukrep varstva divjadi. Morebitne omejitve lova gamsa upravljavcev lovišč 
ne smejo biti vzrok za nedoseganje načrta odstrela. Notranji režimi lova v loviščih naj bodo takšni, da bodo 
zagotavljali dosego načrta po količini in kvaliteti. 
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Preglednica 4.5.2: Analiza odvzema in telesnih mas gamsov  
Odstrel in izgube

Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %/spol %/skupaj

Mladiči M 2 5 3 5 2 17 28,3 15,3

Kozli 1+ 3 2 3 4 5 17 28,3 15,3

Kozli 2+ 0 1 1 4 6 10,0 5,4

I. starostni razred 5 7 7 10 11 40 66,7 36,0

Kozli 3+ do 7+ 8 1 0 1 1 11 18,3 9,9

Kozli 8+ in več 1 3 2 3 9 15,0 8,1

Skupaj KOZLI 14 8 10 13 15 60 100,0 54,1

Mladiči Ž 3 2 4 6 4 19 37,3 17,1

Koze 1+ 2 4 2 2 3 13 25,5 11,7

Koze 2+ 0 2 1 2 1 6 11,8 5,4

I. starostni razred 5 8 7 10 8 38 74,5 34,2

Koze 3+ do 10+ 2 1 2 3 8 15,7 7,2

Koze 11+ in več 0 2 2 0 1 5 9,8 4,5

Skupaj KOZE 7 10 10 12 12 51 100,0 45,9

SKUPAJ odstrel in izgube 21 18 20 25 27 111 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom

Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj

Načrt - skupaj 26 26 24 26 28 130

Odstrel in izgube / načrt 80,8 69,2 83,3 96,2 96,4 85,4

Delež KOZLOV 66,7 44,4 50,0 52,0 55,6 54,1

Delež kozlov 2+ in več 42,9 5,6 20,0 16,0 29,6 23,4

Delež koz 2+ in več 9,5 22,2 20,0 16,0 18,5 17,1

Delež mladih (mladiči, 1+)  ne glede na spol 47,6 72,2 60,0 68,0 51,9 59,5

Izgube 

Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %

Nenaravne izgube 1 0 0 0 0 1 16,7

Naravne izgube 2 0 0 1 2 5 83,3

Skupaj izgube 3 0 0 1 2 6 100,0

% izgub 14,3 0,0 0,0 4,0 7,4 5,4

Odstrel 18 18 20 24 25 105

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %

1 neznan 0 0 0 0,0

2 bolezen 2 1 2 5 83,3

3 krivolov 0 0 0 0,0

4 cesta 0 0 0 0,0

5 železnica 0 0 0 0,0

6 zveri 0 0 0 0,0

7 psi 1 0 0 1 16,7

8 kosilnica 0 0 0 0,0

9 garje 0 0 0 0,0

Telesne mase (biološka telesna masa)

Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009

mladiči M 9 13 10 10,8 8

Indeks 100,0 144,4 111,1 120,0 88,9

kozli 1+ 15,0 11,8 16,7 15,7 14,5

Indeks 100,0 78,7 111,3 104,7 96,7

kozli 2+ 25,0 24,0 18,0

Indeks ###### ###### ###### ###### ######

kozli 3+ do 7+ 24,0 24,0 23,0 24,0

Indeks 100,0 100,0 0,0 95,8 100,0

kozli 8+ in več 28,0 21,7 21,3 21,7

Indeks 100,0 0,0 77,5 76,1 77,5

mladiči Ž 8,8 9,0 11,3 10,3 9,0

Indeks 100,0 102,3 128,4 117,0 102,3

koze 1+ 16,5 15,0 13,5 14,5 16,0

Indeks 100,0 90,9 81,8 87,9 97,0

koze 2+ 18,5 14,0 16,5  

Indeks ###### ###### ###### ###### ######

koze 3+ do 10+ 16,0 17,0 17,3 18,8

Indeks 100,0 0,0 106,3 108,1 117,5

koze 11+ in več 22,5 15,5  17,0

Indeks ###### ###### ###### ###### ######
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4.6 Divji prašič (Sus scrofa) 
 
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote 
 
Prostorski okvir obravnave divjega prašiča je Zasavsko lovsko upravljavsko območje. 
 
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu 
 
Odvzem divjih prašičev je bil v preteklem letu 441 žival, kar predstavlja 79 % realizacijo načrta. Nizka 
realizacija načrtovanega odvzema je v tem primeru posledica vzrokov, na katere upravljavci lovišč nimajo 
vpliva. Predvsem zelo nizek gozdni obrod leta 2008 in relativno neugodne razmere za vzrejo mladičev v zimi 
2008 – 2009. Spolno razmerje je bilo 44 % moških in 56 % ženskih osebkov. V razredu starejših (2+) je bilo 
spolno razmerje 30 % moških in 70 % ženskih osebkov, pri enoletnih 44 % moških in 54 % ženskih osebkov, 
pri ozimcih pa 46 % moških in 51 % ženskih osebkov. Mladiči so predstavljali 56 % odvzema, enoletni 36 % in 
starejši 7 %. Ugotovljenih izgub je bilo 7 živali kar predstavlja 2 % odvzema in je na ravni petletnega povprečja. 
 
Odvzem se je v preteklih petih letih gibal med 470 živali leta 2006 in 633 leta 2005. Povprečen odvzem je bil 
v tem obdobju 539 živali. Delež moških v odvzemu znaša 44 %. V preteklosti, pred tem petletnim obdobjem je 
bil odvzem izrazito močnejši v moškem delu populacije. V odvzemu po starostni strukturi je delež mladičev 64 
%, lanščakov 28 % in starejših 8 %. Ugotovljenih izgub je bilo 54 živali, kar predstavlja 2 % odvzema. 
Najpogostejše izgube so v prometu (50 %), 24 % izgubam pa vzrok ni poznan. Upravljanje s to vrsto v 
zadnjem obdobju kaže napredek. Konfliktov v prostoru zaradi škode od divjih prašičev je manj. Na drugi strani, 
pa je precej več kot v preteklosti izvedenih ukrepov za preprečevanje škode. Zaradi načina življenja vrste se 
tem ukrepom ne moremo odreči. Cilj gospodarjenja še ni dosežen. Telesne mase prašičev, predvsem 
ozimcev so močno odvisne od časovne dinamike izvajanja načrta odvzema iz narave in deleža ozimcev v 
odvzemu. Na podlagi zbranih podatkov lahko zaključimo le, da telesne mase v zadnjem obdobju nihajo, 
izrazitih trendov pa ne moremo ugotoviti.  
 
Ocena stanja populacije 
 
Divji prašič se pojavlja že v vseh loviščih LUO. Najbolj pogost je v loviščih Pugled, Laze, Kresnice in Litija. 
Prehrambeni in bivalni pogoji za divjega prašiča so zelo ugodni. V letu zadnjih dveh letih je prišlo do 
zanimivega pojava, ki je imel močan negativen vpliv na populacijo divjega prašiča. V letu 2008 je bil zelo nizek 
gozdni obrod, zimo iz leta 2008 v 2009 pa so zaznamovale nizke temperature. Upravljavci lovišč so poročali, 
da se je zaradi tega po več letih zopet zgodilo, da ozimke in lanščakinje niso polegale. Ozimcev je bilo precej 
manj, kar se je odrazilo tudi na odstrelu 2009 in se bo najbrž deloma tudi na odstrelu 2010. Število uplenjenih 
živali je v zadnjem obdobju 15 - ih let močno poraslo, zato je moč ugotoviti, da je bil le-to tudi odraz stanja v 
populaciji. V populaciji je veliko mladih živali, odraslih (zrelih) merjascev in starih svinj je manj. Taka struktura 
populacije je odraz visoke natalitete vrste in močnega poseganja z lovom. Ukrepi v populaciji divjih prašičev se 
v okviru LUO obravnavajo enotno. Pri tem je potrebno opozoriti, da je prašič v določenih okoliščinah tudi 
izrazito migratorna vrsta. Povedano drugače, prašič je v nekaterih loviščih stalno prisoten, tu je odvzem 
relativno enostavno in zanesljivo načrtovati, v drugih pa je le prehoden. V teh, prehodnih območjih, je lov nanje 
otežen tudi zaradi njihove izrazite nočne aktivnosti. Zdravstveno stanje populacije ni problematično. 
 
Prilagojeni cilj 
 
Cilj upravljanja s populacijo divjega prašiča v prihodnje je zmanjšati številčnost te vrste na nivo, ki bo zaradi 
škod na poljščinah za ostale souporabnike prostora še sprejemljiv, obenem pa z ukrepi - odstrelom, doseči 
ugodno strukturo populacije.  
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Ukrepi in usmeritve 
 
V letu 2010 načrtujemo odvzem iz narave 500 divjih prašičev, kar je 11 % pod lanskim načrtom in 13 % nad 
lansko realizacijo. Načrtovana spolna struktura odvzema starejših od enega leta je v razmerju 37 % moških in 
63 % ženskih osebkov, starostna struktura pa: 60 % živali starih do enega leta, 27 % enoletnih osebkov in 13 
% starejših osebkov. Podrobnejša struktura načrtovanega odvzema je sledeča: 
 
Preglednica 4.7.1: Načrt odvzema divjih prašičev 

Mladiči - ozimci 300 
Lanščaki 50 Lanščakinje 85 
Merjasci 2+ 25 Svinje 2+ 40 

SKUPAJ   500 
 
Dovoljena odstopanja  
 
Pri realizaciji je obvezno odvzeti iz narave vsaj 100 živali v razredih lanščakinj in svinj skupaj ter v ostalih 
kategorijah vsaj 400 živali skupaj. 
 
Časovna dinamika odvzema  
 
Skupni lovi - brakade na divje prašiče se praviloma izvajajo od 15.9. do 31.1., razen kadar je snežna odeja 
višja od 40 cm ali poledenela.  
 
Ostale usmeritve 
 
Izvajanje načrta odvzema divjega prašiča je ukrep varstva divjadi. Morebitne omejitve lova divjega prašiča 
upravljavcev lovišč ne smejo biti vzrok za nedoseganje načrta odvzema. Notranji režimi lova, kot ga vodijo 
lovske družine, morajo biti takšni, da bodo zagotavljali dosego načrta po količini in kvaliteti. Upravljavcem 
lovišč priporočamo, da stimulirajo odstrel divjih prašičev na čakanje. 
 
Upravljavci lovišč so dolžni organizirati lov na divje prašiče tako, da povečajo odstrel divjih prašičev na krajih, 
kjer ti povzročajo škodo. Če to ni mogoče pa v neposredni bližini teh krajev. 
 
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 Veterinarske uprave Republike Slovenije. 
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Preglednica 4.7.2: Analiza odvzema in telesnih mas divjih prašičev 

 
 
 
 

Odstrel in izgube
Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %/spol %/skupaj
Mladiči M 211 150 188 193 114 856 71,6 31,8
Lanščaki 60 55 50 63 71 299 25,0 11,1
Merjasci 2+ 6 7 9 9 10 41 3,4 1,5
Skupaj PRAŠIČI 277 212 247 265 195 1196 100,0 44,4
Mladiči Ž 212 138 189 199 133 871 58,1 32,3
Lanščakinje 100 89 74 94 90 447 29,8 16,6
Svinje 2+ 44 31 36 46 23 180 12,0 6,7
Skupaj SVINJE 356 258 299 339 246 1498 100,0 55,6
SKUPAJ odstrel in izgube 633 470 546 604 441 2694 100,0

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom
Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj
Načrt - skupaj 530 598 520 560 560 2768
Odstrel in izgube / načrt 119,4 78,6 105,0 107,9 78,8 97,3
Delež PRAŠIČEV 43,8 45,1 45,2 43,9 44,2 44,4
Delež mladičev ne glede na spol 66,8 61,3 69,0 64,9 56,0 64,1
Delež lanščakov ne glede na spol 25,3 30,6 22,7 26,0 36,5 27,7
Delež večletnih - 2+ ne glede na spol 7,9 8,1 8,2 9,1 7,5 8,2

Izgube in odvzem
Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %
Nenaravne izgube 9 6 8 8 4 35 64,8
Naravne izgube 4 3 2 7 3 19 35,2
Skupaj izgube 13 9 10 15 7 54 100,0
% izgub 2,1 1,9 1,8 2,5 1,6 2,0
Odstrel 624 464 538 596 437 2659

Vzroki izgub
vzrok / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %
1 neznan 1 3 2 4 3 13 24,1
2 bolezen 3 3 0 6 11,1
3 krivolov 0 1 0 0 1 1,9
4 cesta 7 6 7 4 3 27 50,0
5 železnica 1 4 0 5 9,3
6 zveri 0 0 0 0,0
7 psi 1 0 1 2 3,7
8 kosilnica 0 0 0 0,0
9 garje 0 0 0 0,0

Telesne mase (biološka telesna masa)
Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009
Mladiči M 26,3 26,5 27,3 25,5 29
Indeks 100,0 100,8 103,8 97,0 110,3
Lanščaki 58,8 54,8 59,6 66,8 49,4
Indeks 100,0 93,2 101,4 113,6 84,0
Merjasci 2+ 99,2 101,4 99,2 108 95
Indeks 100,0 102,2 100,0 108,9 95,8
Mladiči Ž 26,7 27,3 27,1 23,2 27,1
Indeks 100,0 102,2 101,5 86,9 101,5
Lanščakinje 50,1 47,2 54,3 55,9 45,2
Indeks 100,0 94,2 108,4 111,6 90,2
Svinje 2+ 75,5 76,0 79,5 75,6 70,0
Indeks 100,0 100,7 105,3 100,1 92,7
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4.7 Lisica (Vulpes vulpes) 
 
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote 
 
Prostorski okvir obravnave lisice je Zasavsko lovsko upravljavsko območje. 
 
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu 
 
Odvzem lisic je bil v preteklem letu 577 živali, kar pomeni 105 % realizacijo načrta. Od tega je bilo 51 % 
lisjakov in 49 % lisic. Ugotovljene izgube so glede na odvzem znašale 12 %, kar je 3 % pod petletnim 
povprečjem. Kot vzroka izgub sta se pojavila predvsem povoz (45 %) in garje (45 %).  
 
V zadnjem petletnem obdobju znaša realizacija glede na načrt 96 %. Spolna struktura odvzema v tem obdobju 
je 50 % : 50 %. Ugotovljenih izgub v obravnavanem obdobju je bilo 426 živali ali 15 % odvzema. Vzrok največ 
izgubam sta predstavljala povoz (50 %) in garje (37 %).  
 
Ocena stanja populacije 
 
Lisica je prisotna v celotnem področju LUO. Številčnost njene populacije zaznamujejo nihanja, ki nastajajo 
predvsem kot posledica stekline ali garij. Odkar poteka oralna imunizacija lisic proti steklini, ki jo izvaja 
Veterinarska uprava RS, ima steklina na populacijo lisic zelo majhen vpliv. To je tudi glavni vzrok za relativno 
gosto populacijo lisic v območju. V zadnjem obdobju na to populacijo poleg odstrela zelo močno vplivajo garje. 
S svojo prisotnostjo v okolju lisice vplivajo na stanje male divjadi in srnjadi. 
 
Prilagojeni cilj 
 
Cilj je populacija lisic, ki ne bo omogočala epidemičnih izbruhov nevarnih bolezni in ne bo imela prevelikega 
vpliva na vrste, ki jih pleni (mala divjad in srnjad). 
 
Ukrepi in usmeritve 
 
V letu 2010 načrtujemo odvzem iz narave 550 lisic, kar je 5 % pod realizacijo v preteklem letu. To je minimalni 
odvzem, ki pa ga je dovoljeno in zaželeno presegati za neomejeno število živali.  
 
Za odvzem lisic ni posebej predpisana spolna in starostna struktura odvzema. 
 
Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom 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 Veterinarske uprave Republike Slovenije. 
 
Zakon o divjadi in lovstvu in njegove spremembe v primeru suma na pojav bolezni (steklina, garje), zaradi 
katere osebek ne bi bil sposoben preživeti v naravnem okolju upravljavcu lovišča dovoljuje, da v takem 
primeru izvede izredni poseg v populacijo lisic. Izredni poseg v populacijo pomeni odvzem živeli iz narave v 
skladu z lovsko zakonodajo, vendar ne glede na lovno dobo. O izvedenem izrednem posegu je upravljavec 
lovišča dolžan takoj obvestiti lovskega inšpektorja in naknadno še pristojnega veterinarja.  
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Preglednica 4.8.1: Analiza odvzema lisic 
 

 
 

Odstrel in izgube

Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj

Samci 291 252 273 300 295 1411

Samice 298 255 248 312 282 1395

Skupaj odstrel in izgube 589 507 521 612 577 2806

Načrt - skupaj 670 590 550 550 550 2910

Odstrel in izgube / načrt 87,9 85,9 94,7 111,3 104,9 96,4

Izgube in odvzem

Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %

Nenaravne izgube 55 35 46 52 32 220 51,6

Naravne izgube 24 42 47 54 39 206 48,4

Skupaj izgube 79 77 93 106 71 426 100,0

% izgub 13,4 15,2 17,9 17,3 12,3 15,2

Odstrel 510 430 428 506 506 2380

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %

1 neznan 1 4 4 5 1 15 3,5

2 bolezen 9 4 7 7 6 33 7,7

3 krivolov 0 0 0 0,0

4 cesta 53 35 46 50 32 216 50,7

5 železnica 1 0 0 1 0,2

6 zveri 0 0 0 0,0

7 psi 1 2 0 3 0,7

8 kosilnica 0 0 0 0,0

9 garje 14 34 36 42 32 158 37,1
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4.8 Jazbec (Meles meles) 
 
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote 
 
Prostorski okvir obravnave jazbeca je Zasavsko lovsko upravljavsko območje. 
 
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu 
 
Odvzem jazbeca je bil v preteklem letu 72 živali, kar pomeni 85 % realizacijo. Spolna struktura odvzema je 58 
% moških in 42 % ženskih osebkov. Ugotovljene izgube so glede na odvzem znašale 32 %, kar je 2 % pod 
petletnim povprečjem. 78 % izgubljenih živali je bilo povoženih, 19 % pa je jih je poginilo zaradi bolezni. V 
zadnjem petletnem obdobju znaša realizacija 430 živali, kar je 87 % načrta. Ugotovljenih izgub v 
obravnavanem obdobju je bilo 125 živali ali 34 % odvzema (povoz 73 %, bolezen 15 % in ostalo 12 %). Glede 
na cilje upravljanja s to vrsto je upravljanje ustrezno.  
 
Ocena stanja populacije 
 
Velikost populacije jazbeca v območju niha. Živali so razpršeno, a dokaj pogosto prisotne v vsem območju. 
Večjih bolezenskih izbruhov ni zaznati. Izrazitih negativnih vplivov populacije na okolje ne beležimo. Glede na 
nizko koncentracijo odvzema (manj kot eno žival na 1000 ha lovne površine) predvidevamo, da sta starostna 
in spolna struktura populacije blizu naravni. 
 
Prilagojeni cilj 
 
Cilj upravljanja s populacijo jazbeca je zagotavljati populacijo v obsegu, ki bo omogočal uravnotežen odnos do 
okolja in do drugih vrst, predvsem tistih, ki jih omenjena vrsta pleni. Prav tako mora velikost populacije trajno 
zagotavljati ugodne razmere za obstoj vrste in izvajanje lova. 
 
Ukrepi in usmeritve 
 
V letu 2010 načrtujemo odvzem iz narave 85 jazbecev, kar je 15 % nad lansko realizacijo. Od načrtovanega 
odvzema je pri realizaciji dovoljeno odstopanje +- 30 %. 
 
Za odvzem jazbecev ni posebej predpisana spolna in starostna struktura odvzema. 
 
Z razporeditvijo odvzema v LUO naj se poskrbi za večji odvzem jazbecev tam, kjer povzročajo več škode na 
njivskih kulturah.  
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Preglednica 4.9.1: Analiza odvzema jazbecev 

 
 

Odstrel in izgube

Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj

Samci 47 47 39 48 42 223

Samice 37 23 28 31 30 149

Skupaj odstrel in izgube 84 70 67 79 72 372

Načrt - skupaj 80 95 85 85 85 430

Odstrel in izgube / načrt 105,0 73,7 78,8 92,9 84,7 86,5

Izgube in odvzem

Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %

Nenaravne izgube 23 17 21 19 18 98 78,4

Naravne izgube 11 6 4 1 5 27 21,6

Skupaj izgube 34 23 25 20 23 125 100,0

% izgub 40,5 32,9 37,3 25,3 31,9 33,6

Odstrel 50 47 42 59 49 247

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %

1 neznan 3 3 0 1 7 5,6

2 bolezen 8 5 1 1 4 19 15,2

3 krivolov 0 0 0 0,0

4 cesta 22 16 17 18 18 91 72,8

5 železnica 0 0 0 0,0

6 zveri 0 0 0 0,0

7 psi 1 1 1 1 0 4 3,2

8 kosilnica 3 0 0 3 2,4

9 garje 1 0 0 1 0,8
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4.9 Kuna belica (Martes foina) in kuna zlatica (Martes martes) 
 
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote 
 
Prostorski okvir obravnave kune zlatice in kune belice je Zasavsko lovsko upravljavsko območje. 
 
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu 
 
Odvzem kun je bil v preteklem letu 83 živali (74 belic in 9 zlatic), kar pomeni 73 % realizacijo (82 % pri belici in 
38 % pri zlatici). Ugotovljenih je bilo 23 (28 %) izgub kar je 4 % pod nivojem zadnjih pet let. V zadnjem 
petletnem obdobju znaša realizacija 396 živali, kar je glede na načrt 70 %. Izgube v tem obdobju so 126 živali 
ali 32 % odvzema. V okolju ni zaznati izrazitih znakov neusklajenosti s populacijama kune belice in zlatice.  
 
Ocena stanja populacije 
 
Vrsti sta prisotni na celotnem področju LUO. Večjih bolezenskih izbruhov ni zaznati, zato sklepamo, da je 
zdravstveno stanje ugodno. Kuna zlatica, kot manj prilagodljiva vrsta od obeh je vse manj prisotna. Kuna 
belica se dobro prilagaja na okolje in se številčno krepi. Obe vrsti sta pogosti in razpršeno do krajevno prisotni. 
Za kuno belico je značilno, da se zadržuje tudi v bližini naselij in zahaja na podstrešja hiš, kjer lahko v izolaciji 
povzroči znatno škodo. Spolna in starostna struktura je zaradi majhnega poseganja v populacijo zelo blizu 
naravni.  
 
Prilagojeni cilj 
 
Cilj upravljanja s kunama je ohraniti odporne populacije omenjenih vrst v primerni številčnosti, ki bo 
zagotavljala tudi uravnotežen odnos do drugih vrst v okolju, predvsem tistih, ki jih omenjeni vrsti plenita.  
 
Ukrepi in usmeritve 
 
V letu 2010 načrtujemo odvzem iz narave 24 kun zlatic in 90 kun belic, kar je enako lanskemu načrtu. Od 
načrtovanega odvzema kune belice je pri realizaciji dovoljeno odstopanje +- 20 %. Pri kuni zlatici je načrtovan 
največji dovoljen odvzem. 
 
Za odvzem kun ni posebej predpisana spolna in starostna struktura odvzema. 
 
Lovci naj pri lovu dajo manjši poudarek lovu kune zlatice (razen na območju habitatov ogroženih gozdnih kur), 
medtem, ko naj odvzem kun belic intenzivneje izvaja v bližini urbanih okolij. 
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Preglednica 4.10.1: Analiza odvzema kun 
 

 
 
 

Odstrel in izgube

2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj

Kuna zlatica 16 17 6 7 9 55

Kuna belica 86 76 50 55 74 341

Skupaj odstrel in izgube 102 93 56 62 83 396

Načrt - skupaj 110 114 114 114 114 566

Odstrel in izgube / načrt 92,7 81,6 49,1 54,4 72,8 70,0

Izgube in odvzem

Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %

Nenaravne izgube 22 23 18 24 20 107 84,9

Naravne izgube 5 8 1 2 3 19 15,1

Skupaj izgube 27 31 19 26 23 126 100,0

% izgub 26,5 33,3 33,9 41,9 27,7 31,8

Odstrel 80 70 38 38 63 289

Vzroki izgub

Vzrok / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %

1 neznan 1 1 1 0 3 2,4

2 bolezen 4 7 0 2 13 10,3

3 krivolov 0 0 0 0,0

4 cesta 22 23 18 24 19 106 84,1

5 železnica 0 0 0 0,0

6 zveri 0 0 0 0,0

7 psi 0 1 1 0,8

8 kosilnica 0 0 0 0,0

9 garje 1 1 1 3 2,4
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4.10 Navadni polh (Glis glis) 
 
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote 
 
Prostorski okvir obravnave polha je Zasavsko lovsko upravljavsko območje. 
 
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu 
 
V preteklosti je polha lahko lovil vsakdo, z Uredbo o določitvi divjadi in lovnih dob pa je postal divjad in s tem 
predmet lovsko upravljavskega načrtovanja in upravljanja z lovišči. Lov na polha je od takrat naprej v 
pristojnosti upravljavcev lovišča. Lov na polha lahko izvajajo le osebe, ki si od upravljavca lovišč pridobijo 
polharsko dovolilnico. Za preteklo leto upravljavci lovišč poročajo o odvzemu 15 polhov iz narave. Pred tem 
odvzem iz narave ni bil evidentiran.  
 
Ocena stanja populacije 
 
Vrsta je prisotna v celotnem območju, najbolj ji ustrezajo listnati in mešani gozdovi. Vrsta je pogosta s 
krajevnimi gostitvami. Gostota populacije je močno odvisna od trenutne ponudbe hrane v okolju in s tem od 
gozdnega obroda. Značilna so izrazita letna nihanja, ki so posledica izredne potencialne natalitete polha, ki se 
izkaže ob ustrezni ponudbi hrane. Težav v populaciji polha ni zaznati. 
 
Prilagojeni cilj 
 
Cilj gospodarjenja s polhom je ohraniti njegovo prisotnost v območju in ohraniti trajno možnost izvajanja lova 
te vrste divjadi. 
 
Ukrepi in usmeritve 
V letu 2010 načrtujemo navzgor neomejen odvzem polhov iz narave, ki bo pogojen s številčnostjo/rodnostjo 
ta pa s ponudbo prehrane v okolju. Struktura načrtovanega odvzema ni predpisana. Upravljavci lovišč naj 
usmerjajo lov polha tako, da ta ne bo imel negativnih posledic na populacijo in njeno okolje. Dosledno naj 
zainteresiranim izdajajo dovolilnice, v okviru lovsko čuvajske službe nadzirajo izvajanje lova in zahtevajo 
poročila o odvzemu osebkov navadnega polha iz narave.  
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4.11 Pižmovka (Ondatra zibethia) 
 
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote 
 
Prostorski okvir obravnave pižmovke je Zasavsko lovsko upravljavsko območje. Ožje se pižmovka pojavlja ob 
večjih vodotokih. 
 
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu 
 
V preteklem letu je bila iz narave odvzeta ena pižmovka. Izgube niso bile evidentirane. V zadnjem petletnem 
obdobju odvzem pižmovke iz narave močno niha. Skupaj so bile v tem obdobju iz narave odvzete 4 pižmovke. 
Izgube niso bile evidentirane. Upravljanje s populacijo pižmovke je glede na cilje zadovoljivo.  
 
Ocena stanja populacije 
 
Pižmovka se v zasavskem LUO pojavlja predvsem v lovišču Pugled, ki meji z Ljubljanskim barjem in ob reki 
Savi. Številčno stanje populacije niha. Poseganje z lovom je ne ogroža oz. nanjo nima znatnega vpliva. Vrsta 
se pojavlja ob mirnejših vodotokih. Populacija narašča. Ima veliko potencialno nataliteto. V primeru gostejše 
naseljenosti lahko povzroči znatno škodo v kmetijstvu. Izrazitih naravnih sovražnikov, ki bi uravnavali velikost 
populacije ni. Škod v kmetijstvu še ne beležimo. Struktura populacije je (majhno poseganja z lovom) naravna. 
Zdravstvenih težav v populaciji ne beležimo.  
 
Prilagojeni cilj 
 
Cilj je preprečitev širjenja vrste v Zasavskem LUO. 
 
Ukrepi in usmeritve 
V letu 2010 načrtujemo navzgor neomejen odvzem pižmovk iz narave. Struktura načrtovanega odvzema ni 
predpisana. Odvzem naj se izvaja zlasti v loviščih, kjer je vrsta močneje zastopana. Upravljavci lovišč so 
pojavljanje pižmovke v okolju dolžni spremljati. Če se pojavijo jih je treba čim prej odstraniti iz naravnega 
okolja. 
 
Preglednica 4.13: Analiza odvzema pižmovk  

Odstrel in izgube
Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009 skupaj
Skupaj odstrel in izgube 1 0 1 1 1 4
Načrt - skupaj 14 10 neomej. neomej. neomej. 24
Odstrel in izgube / načrt 7 0 - - - 17
Izgube in odvzem
Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 skupaj %
Nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0
Naravne izgube 0 0 0 0 0 0
Skupaj izgube 0 0 0 0 0 0
% izgub 0 0 0 0 0 0
Odstrel 1 0 1 1 1 4
Vzroki izgub
vzrok / leto 2005 2006 2007 2008 2009 skupaj
1 neznan 0 0 0
2 bolezen 0 0 0
3 krivolov 0 0 0
4 cesta 0 0 0
5 železnica 0 0 0
6 zveri in ujede 0 0 0
7 psi 0 0 0
8 kosilnica 0 0 0
9 garje 0 0 0
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4.12 Poljski zajec (Lepus europaeus) 
 
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote 
 
Prostorski okvir obravnave zajca je Zasavsko lovsko upravljavsko območje. 
 
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu 
 
Odvzem poljskega zajca je bil v preteklem letu 98 živali, kar pomeni 89 % realizacijo. Ugotovljene izgube so 
glede na odvzem znašale 17 %, kar je 16 % manj od petletnega povprečja. Najpogostejši vzrok izgubam je 
povoz (76 %). Realizacija načrta je primerna. Glede na določila načrta je nerealno pričakovati realizacijo nad 
100 %. V zadnjem petletnem obdobju znaša realizacija glede na načrt 88 %. Ugotovljenih izgub v 
obravnavanem obdobju je bilo 148 živali ali 33 % odvzema (povoz 85 %, kosilnica 8 % in ostalo 7 %). Glede 
na zastavljene cilje upravljanja s populacijo je upravljanje v zadnjem obdobju ugodno. Evidence deleža starih 
in mladih zajcev v odvzemu ne posedujemo, čeprav so jo bili upravljavci lovišč dolžni voditi skladno z določili 
lanskoletnega načrta LUO. 
 
Ocena stanja populacije 
 
Poljski zajec je prisoten v vsem območju. Pojavlja se redko do pogosto, krajevno pa pogosto. Populacija zajca 
v zadnjem obdobju stagnira. Njena rast je odvisna predvsem od razmer v okolju (načinov kmetovanja, delež 
kmetijskih površin, uporabe fitofarmacevtskih sredstev) in stanja plenilskih vrst, predvsem lisice. Večjih 
bolezenskih izbruhov v populaciji ni zaznati. Največji problem predstavljajo izredno visoke izgube, ki nastajajo 
predvsem v prometu. Manjša prisotnost lisice ima ugoden vpliv na razvoj populacije zajca. Predvidevamo, da 
je zaradi relativno majhnega poseganja v populacijo in slučajnostnega izbora osebkov za odstrel, spolna in 
starostna struktura populacije blizu naravni. Zdravstvenih težav v populaciji ne beležimo. 
 
Prilagojeni cilj 
 
Cilj je ohraniti poljskega zajca vsaj v takšni številčnosti, da je sposoben kot populacija preživeti. 
 
Ukrepi in usmeritve 
 
V letu 2010 načrtujemo čisti odstrel iz narave v višini 95 poljskih zajcev, kar je 3 % pod lansko realizacijo. 
Realizacija odstrela lahko odstopa navzgor do 20 %, jo pa ni potrebno dosegati.  
 
Struktura načrtovanega odvzema zajcev ni posebej predpisana. 
 
Dosledno se vodi evidenca vseh ugotovljenih izgub po vzrokih in evidenca starih in mladih zajcev ob odstrelu. 
Loči se jih na podlagi ugotavljanja starosti s pomočjo Strohovega znamenja 
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Preglednica 4.14: Analiza odvzema poljskih zajcev. 
 

 

 

Odstrel in izgube
Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj
Skupaj odstrel in izgube 84 86 88 90 98 446
Načrt - skupaj 95 100 100 100 110 505
Odstrel in izgube / načrt 88,4 86,0 88,0 90,0 89,1 88,3

Izgube in odvzem
Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %
Nenaravne izgube 34 31 29 32 13 139 93,9
Naravne izgube 1 2 1 1 4 9 6,1
Skupaj izgube 35 33 30 33 17 148 100,0
% izgub 41,7 38,4 34,1 36,7 17,3 33,2

Odstrel 49 53 58 57 81 298

Vzroki izgub
vzrok / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %
1 neznan 1 0 2 3 2,0
2 bolezen 1 1 1 3 2,0
3 krivolov 0 0 0 0,0
4 cesta 26 26 28 32 13 125 84,5
5 železnica 0 0 0 0,0
6 zveri in ujede 1 1 0 1 3 2,0
7 psi 1 1 0 0 2 1,4
8 kosilnica 8 4 0 0 12 8,1
9 garje 0 0 0 0,0



Letni načrt za XIII Zasavsko lovsko upravljavskega območja za leto 2010 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana  41 

4.13 Fazan (Phasianus colchicus) 
 
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote 
 
Prostorski okvir obravnave fazana je Zasavsko lovsko upravljavsko območje. 
 
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu 
 
V preteklem letu je bil načrtovan odvzem 25 fazanov iz narave. Uplenjenih je bilo 46. V preteklih petih letih je 
bilo v območju iz narave odvzetih 70 fazanov, kar predstavlja 47 % realizacijo načrta. Izgube niso bile 
evidentirane. Odvzem fazanov iz narave je glede na predpisane tolerance sprejemljiv, z izjemo preteklega leta. 
Lani je ena lovska družina presegla dovoljena vlaganja in tudi dovoljen odstrel.  
 
Ocena stanja populacije 
 
Fazana je najti v območju predvsem v loviščih, kjer imajo večji delež nižinskega ravninskega sveta (zahodni 
del območja) oz. tam kjer ga umetno vlagajo. Populacija fazanov v tem okolju brez umetnega dodajanja po 
vsej verjetnosti ni sposobna preživeti. Pomembno je tudi, da se fazanu dodatno s pomočjo oblikovanja remiz 
za malo divjad izboljša življenjske razmere in s tem poveča možnost za preživetje. Možnosti za preživetje se 
mu povečajo tudi ob intenzivnem odvzemu njegovih naravnih plenilcev, predvsem lisice in kun. Spolna in 
starostna struktura ter zdravstveno stanje populacije ni problematično. 
 
Prilagojeni cilj 
 
Cilj upravljanja s fazanom v območju je zagotoviti možnosti za trajnostno rabo populacije, t.j. izvajanje lova na 
to vrsto. 
 
Ukrepi in usmeritve 
 
V letu 2010 načrtujemo odvzem iz narave 115 fazanov ali največ 50 % vlaganj, če vlaganja ne dosegajo vsaj 
230 osebkov. Načrtovanega odvzema ni dovoljeno presegati, višine načrta odvzema pa ni potrebno dosegati.  
 
Struktura načrtovanega odvzema ni posebej predpisana. 
 
Odvzem fazanov je dovoljen le tam, kjer je izvedeno vlaganje. Vlaganje fazanov se izvaja vsaj en mesec pred 
začetkom lovne dobe, kar je ukrep varstva divjadi. Vlaganje je dovoljeno le na vnaprej primerno pripravljene 
objekte t. j. remize za malo divjad, grmišča ali gozdni rob. 
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Preglednica 4.15: Analiza odvzema fazanov 

 
 
 

Odstrel in izgube
Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj
Skupaj odstrel in izgube 0 23 1 0 46 70
Načrt - skupaj 50 20 30 25 25 150
Odstrel in izgube / načrt 0,0 115,0 3,3 0,0 184,0 46,7

Izgube in odvzem
Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %
Nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 0,0
Naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0,0
Skupaj izgube 0 0 0 0 0 0 0,0
% izgub 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Odstrel 0 23 1 0 46 70

Vzroki izgub
vzrok / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %
1 neznan 0 0 0 0,0
2 bolezen 0 0 0 0,0
3 krivolov 0 0 0 0,0
4 cesta 0 0 0 0 0 0,0
5 železnica 0 0 0 0,0
6 zveri in ujede 0 0 0 0 0 0,0
7 psi 0 0 0 0,0
8 kosilnica 0 0 0 0,0
9 garje 0 0 0 0,0
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4.14 Raca mlakarica (Anas platyrhynchos) 
 
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote 
 
Prostorski okvir obravnave race mlakarice je Zasavsko lovsko upravljavsko območje. 
 
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu 
 
Odvzem je bil v preteklem letu 149 živali, kar pomeni 75 % realizacijo načrta. Izgube niso bile evidentirane. V 
zadnjem petletnem obdobju znaša realizacija glede na načrt 70 %. Ugotovljenih izgub v obravnavanem 
obdobju je bilo 5 živali ali 1 % odvzema. Vse povoženo na cesti. Upravljanje s populacijo race mlakarice je bilo 
v preteklosti glede na zastavljene cilje ugodno. Realizacija zadnjih let je nizka, vendar v okviru toleranc. V letu 
2005 je na realizacijo načrta deloma vplival tudi pojav aviarne influence.  
 
Ocena stanja populacije 
 
Raca mlakarica je prisotna v zasavskem območju ob vseh večjih vodotokih, najštevilčnejša pa je ob reki Savi, 
kjer ima tudi najugodnejše pogoje za svoj razvoj. Razvoj populacije je ugoden, saj je ta stabilna. Življenjski 
prostor si deli s kormoranom in sivo čapljo. Razvoj populacije bo tudi v prihodnje v primeru nepojavljanja 
aviarne influence ali drugih vrsti nevarni bolezni zelo ugoden. Predvidevamo, da je zaradi relativno majhnega 
poseganja v populacijo in slučajnostnega izbora osebkov za odstrel, spolna in starostna struktura populacije 
blizu naravni. Zdravstvenih težav v populaciji ne beležimo. 
 
Prilagojeni cilj 
 
Cilj je ohranitev ugodnega stanja populacije, ki nima izrazitih negativnih vplivov na okolje in na stanje 
populacije same. Cilj je tudi trajno zagotavljati lov na to vrsto divjadi. 
 
Ukrepi in usmeritve 
 
V letu 2010 načrtujemo odvzem iz narave 170 rac mlakaric, kar je 15 % manj kot v preteklem letu. Načrtovani 
odvzem je dovoljeno presegati za 20 %, višine načrta odvzema pa ni potrebno dosegati. 
 
Raco mlakarico se lahko lovi tudi na organiziranih skupnih lovih – v skladu s sprejetim načrtom lova. 
Priporočamo, da se raco mlakarico skladno z dogovorom na OZUL lovi le dva dneva v tednu. 
 
Posamezni upravljavci lovišč naj od odobrene letne količine divjadi za lov predvidijo število divjadi za šolanje 
lovskih psov.  
 
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 Veterinarske uprave Republike Slovenije 
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Preglednica 4.17: Analiza odvzema race mlakarice 

 
 
 

Odstrel in izgube
Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj
Skupaj odstrel in izgube 118 148 150 139 149 704
Načrt - skupaj 200 200 200 200 200 1000
Odstrel in izgube / načrt 59,0 74,0 75,0 69,5 74,5 70,4

Izgube in odvzem
Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %
Nenaravne izgube 1 2 1 1 0 5 100,0
Naravne izgube 0 0 0 0 0 0 0,0
Skupaj izgube 1 2 1 1 0 5 100,0
% izgub 0,8 1,4 0,7 0,7 0,0 0,7

Odstrel 117 146 149 138 149 699

Vzroki izgub
Vzrok / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %
1 neznan 0 0 0 0,0
2 bolezen 0 0 0 0,0
3 krivolov 0 0 0 0,0
4 cesta 1 2 1 1 0 5 100,0
5 železnica 0 0 0 0,0
6 zveri in ujede 0 0 0 0,0
7 psi 0 0 0 0,0
8 kosilnica 0 0 0 0,0
9 garje 0 0 0 0,0
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4.15 Sraka (Pica pica), šoja (Garrulus glandarius) in siva vrana (Corvus cornix) 
 
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote 
 
Prostorski okvir obravnave srake, šoje in sive vrane je Zasavsko lovsko upravljavsko območje. 
 
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu 
 
V preteklem letu je bilo odvzetih iz narave 31 srak, 71 šoj in 268 sivih vran. Načrt je bil dosežen 78 % pri sraki, 
79 % pri šoji in 89 % pri sivi vrani. Načrt odvzema srake in šoje je bil realiziran v okviru toleranc, načrt 
odvzema sive vrane pa ne. Izgube niso bile evidentirane. V preteklem petletju je bilo iz lovišč odvzeto 112 
srak, 263 šoj in 1113 sivih vran. Skupno je bila realizacija 75 %. Evidentiranih je bilo 18 izgubljenih živali ali 1 
% odvzema. Upravljanje s populacijama srake in šoje je bilo v zadnjem obdobju glede na zastavljene cilje 
ugodno, upravljanje populacije sive vrane pa ne.  
 
Ocena stanja populacije 
 
Omenjene vrste so prisotne na celotnem področju LUO. Populaciji srak in šoj sta razpršeni po vsem območju, 
populacija sivih vran pa se v nekaterih ravninskih predelih združuje v večje skupine, ki so močno vezane na 
urbaniziran del prostora. Za te predele je značilna intenzivna kmetijska proizvodnja, med drugim tudi 
integrirana pridelava zelenjave. Na kulturah zelja in solate ter objektih lahko sive vrane povzročajo znatno 
škodo. Za vse tri vrste je značilno, da nimajo izrazitega naravnega sovražnika, ki bi uravnaval njihovo 
številčnost. V primeru več razpoložljive hrane (odprta smetišča) se njihove populacije koncentrirajo in se lahko 
prekomerno povečajo. Predvsem siva vrana lahko izrazito negativno vpliva na razvoj populacij drugih manjših 
ptic v okolju kjer živi. Spolna in starostna struktura populacije je zelo blizu naravni. Poseganje v populacije je 
relativno majhno. Izbor osebkov za odstrel pa povsem slučajnosten. Zdravstvenih težav v populacijah srake, 
šoje in sive vrane ne beležimo. 
 
Prilagojeni cilj 
 
Cilj je ohraniti populacije zgoraj navedenih vrst v takem obsegu, da opravljajo svoje poslanstvo v naravnih 
ekosistemih in pri tem ne povzročajo znatne škode v kmetijstvu in na objektih. Populacijo sivih vran je 
potrebno zmanjšati. 
 
Ukrepi in usmeritve 
 
V letu 2010 načrtujemo odvzem iz narave 40 srak, 90 šoj in 300 sivih vran. Načrt odvzema srake in šoje je 
enak kot v lanskem letu. Odstopanja od načrtovanega števila odvzema pri sivi vrani navzdol ni, navzgor pa 
neomejeno. Pri sraki in šoji je dovoljeno odstopanje +- 30%.  
 
Načrtovan odvzem sivih vran je nujno doseči in ga zaželeno presegati za neomejeno število živali. Upravljavci 
lovišč so pri izvedbi tega ukrepa dolžni slediti ciljem upravljanja s to vrsto divjadi, t.j. zmanjšati njeno 
populacijo. Upravljavci lovišč so dolžni povečati odstrel na krajih, kjer siva vrana povzroča škodo. Če to ni 
mogoče pa v neposredni bližini. Izvajanje načrta odstrela sive vrane je ukrep varstva divjadi. 
 
Upravljavcem lovišč priporočamo, da stimulirajo odvzem sivih vran iz narave na kmetijskih površinah 
in da v okviru možnosti, ki jih daje Zakon o divjadi in lovstvu k lovu na sive vrane pritegnejo tudi potencialne 
oškodovance.  
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Preglednica 4.18: Analiza odvzema srak, šoj, sivih vran 

 
 
 

Odstrel in  izgube
Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj
Sraka 23 16 11 31 31 112
Šoja 65 23 44 60 71 263
Siva vrana 249 177 204 215 268 1113
Skupaj odstrel in izgube 337 216 259 306 370 1488

Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom
Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj
Načrt - skupaj 390 390 390 390 430 1990
Odstrel in izgube / načrt 86,4 55,4 66,4 78,5 86,0 74,8

Izgube in odvzem
Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj
Nenaravne izgube 1 1 0 0 0 2
Naravne izgube 12 2 1 1 0 16
Skupaj izgube 13 3 1 1 0 18
% izgub 3,9 1,4 0,4 0,3 0,0 1,2

Odstrel 336 215 259 306 370 1486

Vzroki izgub
Vzrok / leto 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj %
1 neznan 11 2 1 1 0 15 83,3
2 bolezen 1 0 0 1 5,6
3 krivolov 0 0 0 0
4 cesta 1 1 0 0 2 11,1
5 železnica 0 0 0 0
6 zveri in ujede 0 0 0 0
7 psi 0 0 0 0
8 kosilnica 0 0 0 0
9 garje 0 0 0 0
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4.16 Nutrija (Myocastor coypus) 
 
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote 
 
Prostorski okvir obravnave nutrije je Zasavsko lovsko upravljavsko območje. Ožje se nutrija pojavlja ob večjih 
vodotokih. 
 
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu 
 
V preteklem letu je bilo iz narave odvzetih osem nutrij. Izgube niso bile evidentirane. V zadnjem petletnem 
obdobju odvzem nutrije iz narave močno niha. Skupaj je bilo v tem obdobju iz narave odvzetih 19 nutrij. Izgube 
niso bile evidentirane. Upravljanje s populacijo nutrije je glede na cilje zadovoljivo.  
 
Ocena stanja populacije 
 
Nutrija se v zasavskem LUO kot alohtona vrsta pojavlja predvsem v lovišču Pugled, ki meji z Ljubljanskim 
barjem in ob reki Savi. Številčno stanje populacije niha, dolgoročno pa počasi narašča. Poseganje z lovom v 
sedanjem obsegu je ne ogroža in ne vpliva na dinamiko populacije. Vrsta se pojavlja ob mirnejših vodotokih. 
Ima veliko potencialno nataliteto. V primeru gostejše naseljenosti lahko povzroči znatno škodo v kmetijstvu. 
Izrazitih naravnih sovražnikov, ki bi uravnavali velikost populacije ni. Škod v kmetijstvu še ne beležimo. Spolna 
in starostna struktura populacije sta zaradi relativno nizkega poseganja v populacijo blizu naravne. 
 
Prilagojeni cilj 
 
Cilj je preprečitev širjenja alohtone vrste v Zasavskem LUO. 
 
Ukrepi in usmeritve 
 
V letu 2010 načrtujemo navzgor neomejen odvzem nutrij iz narave. Struktura načrtovanega odvzema nutrije ni 
predpisana. 
 
Odvzem naj se izvaja zlasti v loviščih, kjer je vrsta močneje zastopana. Upravljavci lovišč so pojavljanje nutrije 
v okolju dolžni spremljati. Če se pojavijo jih je treba čim prej odstraniti iz naravnega okolja. Pri izvajanju lova 
na to vrsto divjadi so upravljavci lovišč dolžni slediti načrtu upravljanja z njo. 
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Preglednica 4.19: Analiza odvzema nutrij 

 
 
 

Odstrel in izgube
Starostna in spolna kategorija/leto 2005 2006 2007 2008 2009 skupaj
Skupaj odstrel in izgube 1 1 3 6 8 19
Načrt - skupaj 0 0 neomej. neomej. neomej. 0
Odstrel in izgube / načrt - - - - - -

Izgube in odvzem
Kategorija / leto 2005 2006 2007 2008 2009 skupaj %
Nenaravne izgube 0 0 0 0 0 0 -
Naravne izgube 0 0 0 0 0 0 -
Skupaj izgube 0 0 0 0 0 0 -
% izgub 0 0 0 0 0 0
Odstrel 1 1 3 6 8 19

Vzroki izgub
vzrok / leto 2005 2006 2007 2008 2009 skupaj %
1 neznan 0 0 0 -
2 bolezen 0 0 0 -
3 krivolov 0 0 0 -
4 cesta 0 0 0 -
5 železnica 0 0 0 -
6 zveri in ujede 0 0 0 -
7 psi 0 0 0 -
8 kosilnica 0 0 0 -
9 garje 0 0 0 -
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4.17 Načrt dodajanja divjadi 
 
V letu 2010 načrtujemo z namenom ohranitve vrst (poljski zajec) in zagotavljanja lova (fazan) dodati omenjene 
vrste iz umetne vzreje.  
 
Način vlaganja fazanov in poljskega zajca iz umetne reje je stvar spoštovanja določil lovske etike, ter 
spoštovanja določil veljavne zakonodaje (ZON - Ur.l. RS, št. 56/1999 (31/2000 - popr.) in spremembe) in je v 
domeni upravljavcev lovišč – dodajanje divjadi v lovišče neposredno pred lovom pa je prepovedano. Dovoljeno 
je dodajanje kvalitetne divjadi, sposobne preživetja v naravi (Zakon o zaščiti živali Ur.l. 98/99). Fazana je 
dovoljeno dodajati v razmerju - 1 fazan : 4 fazanke.  
 
Preglednica 4.21: Vlaganje divjadi 
Lovišče Vrsta divjadi Število 
Hrastnik Fazan 40 
Kresnice Fazan 40 
Moravče Fazan 20 
Litija Fazan 80 
Trbovlje Fazan 50 
Trbovlje Poljski zajec 20 
 
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. Posamezno divjad je dovoljeno vlagati v lovopustu, vsaj en mesec pred začetkom 
lovne dobe. S tem načrtom so dovoljena največja možna vlaganja divjadi.  
 
Vlaganje poljskega zajca se s tem načrtom dovoljuje izjemoma v lovišču Trbovlje, kjer gre za nadaljevanje 
projekta revitalizacije populacije poljskega zajca na nekdanjih rudniških površinah, za katerega je bila izdelana 
tudi ustrezna projektna dokumentacija. 
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5 EVIDENCE 
 
Izdelava načrta je potekala v skladu s Pravilnikom o vsebini načrtov upravljanja z divjadjo (Ur.l. RS, št. 
111/2005) in usmeritev iz Dolgoročnega načrta za XIII. ZASAVSKO LUO za obdobje 2007 – 2016, ki ga je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s pravilnikom (Ur. l. 99/2007) sprejelo dne 30.10. 2007. 
Podatki o odvzemu so bili zbrani v skladu s Pravilnikom o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o 
imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju (Ur.l. RS, št. 120/2005). 
Obseg opravljenih del za leto 2009 in načrt za leto 2010 ter drugi podatki so bili pridobljeni iz letnih načrtov 
lovišč za lovišča LUO. Podatki o odvzemu v letu 2009 so bili v elektronski obliki posredovani prek spletne 
aplikacije Lisjak. Podatki so bili oddani pravočasno. 
 
Za prizadevnost in dobro voljo pri oddaji letošnjih podatkov pa gre vsem upravljavcem lovišč in vodstvu OZUL 
izraziti priznanje in zahvalo. 
 
Izhodišča za izdelavo LN v letu 2011: 
Pridobivanje podatkov za LN za leto 2011 bo predvidoma podobno kot v letošnjem letu. Njihovo zbiranje bo 
predvidoma v skladu z zgoraj omenjenima pravilnikoma ter morebitnimi spremembami in dopolnili: 
 
Pregled odstrela in izgub divjadi v loviščih za obdobje od 1.1. 2010 do 31.12. 2010 pred komisijo za LUO 
mora biti opravljen najkasneje do 31.1.2011. To je tudi skrajni rok, do katerega so upravljavci lovišč dolžni 
komisiji dostaviti trofejne liste materialne dokaze o opravljenem odstrelu in izgubah. Komisija za pregled 
odstrela in izgub divjadi mora biti ena za celotno LUO. Član komisije je tudi predstavnik ZGS, ki ob končanem 
pregledu v posameznem lovišču dobi izvod seznama odvzema in izgub divjadi in kategorizacijskega zapisnika. 
Komisiji se ob pregledu predloži za vsak odstreljen ali izgubljen osebek kot navaja zgoraj navedeni pravilnik: 
 
(1) Komisiji se, poleg seznama odvzema, ob pregledu, predloži za vso parkljasto divjad levi del spodnje čeljusti 
in trofeje za kategorije, ki imajo trofejo, razen za gamsa , kjer se predloži samo trofeja ter za divjega prašiča, 
kjer je potrebno predložiti samo spodnjo čeljust oziroma njen prednji del, pri starejših osebkih (vključno z 1+) 
obeh spolov pa tudi čekane.  
 
(2) Za malo divjad komisiji ni potrebno predložiti materialnih dokazov.  
 
(3) Komisiji se, če je bil odstrel opravljen z lovskim gostom, ki je trofejo odpeljal s seboj, predloži trofejni list in 
spodnjo čeljust v skladu s petim odstavkom tega člena. Trofejni list sestavi komisija za ocenjevanje trofej iz 
posameznega lovišča. Komisiji se v primerih ko trofeje in čeljusti zaradi poškodovanja, uničenja, odtujitve 
ali drugih razlogov ni bilo možno dostaviti na pregled, predloži drug ustrezen materialni dokaz (fotografija, 
trofejni list, zapisnik ipd.), ki jih komisija lahko upošteva.  
 
Pojasnilo: Zaradi napačne interpretacije predvsem navedenega sedmega odstavka petega člena zgoraj 
navedenega pravilnika v imenu Komisije za pregled odstrela in izgub divjadi v Zasavskem LUO navajamo 
dodatna pojasnila o dokazih predloženih v skladu s tem odstavkom.  
- Kot odstrel opravljen z lovskim gostom se upošteva tisti odstrel, kjer je uplenitelj lovec, ki ni član Lovske 

družine, ki upravlja lovišče. To mora biti razvidno tudi iz evidenc. 
- V sedmem členu je eksplicitno navedeno, da je komisiji tudi v primeru, ko trofejo odnese lovski gost 

potrebno predložiti spodnjo levo čeljust.  
- V posebnih primerih, ko spodnje leve čeljusti ni mogoče dobiti zaradi poškodovanja, uničenja, odtujitve ali 

drugih razlogov LAHKO (ni pa nujno) komisija prizna tudi druge ustrezne materialne dokaze. 
- Drugi ustrezni materialni dokazi, ki jih bo komisija upoštevala so; 

- Fotografija z datumom, trofejni list in izjava preparatorja, če je trofeja oddana v preparacijo; 
- Fotografije(a) z datumom s katerih je razvidno, da čeljusti ni bilo mogoče dobiti v primeru 

poškodovanja oz. uničenja živali in čeljusti pri povozu; 
- Ustrezen zapisnik po možnosti podpisan s strani povzročitelja pri pokosu. 

 
 
Evidenčna knjiga: 
 
Evidenčne knjige je potrebno voditi tako, da je vanje vpisan kronološko vsak izločen kos, poleg odstrela tudi 
vse izgube (naravne in nenaravne). Izgube posameznih vrst je potrebno ločiti po vzrokih, pri »veliki« divjadi še 
po starostnih kategorijah, pri ostalih vrstah le s skupnim številom.  
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Za odstreljeni del populacije posameznih vrst velike divjadi je potrebno za vsako starostno kategorijo izračunati 
povprečno biološko telesno maso (z glavo, trofejo, nogami, a iztrebljeno) na dve decimalki natančno (npr. 
srnjad, moški mladiči, povprečna telesna masa vseh uplenjenih v lovišču v zadnjem lovskem letu - 9,67 kg, 
...), pri trofejnih srnjakih in jelenih je potrebno izračunati tudi povprečno maso suhega rogovja vseh odvzetih v 
lovišču za preteklo lovsko leto. Voditi je potrebno tudi evidenco transportnih telesnih mas in geokoordinate 
odvzema za visoko divjad. 
 
Letni načrti lovišč in lovišč s posebnim namenom: 
Do 10. 2. 2011 morajo upravljavci lovišč posredovati ZGS letne načrte gospodarjenja z divjadjo za leto 2010 
(realizacija) in preliminarne načrte za leto 2011. Zadostuje le elektronska oblika posredovana preko spletne 
aplikacije Lisjak. 
 
Lovske družine opozarjamo na dosledno izpolnjevanje letnih načrtov lovišč, saj so osnova za LN. Nujno je 
potrebno navesti konkretne lokacije posegov v okolje v obliki katastrskih občin in parcelnih številk. Upoštevajo 
naj tudi pripombe, ki jih bomo pripisali k posameznim načrtom lovišč. Več pozornosti naj lovske družine 
posvetijo tudi zasledovanju trenda številčnosti in prostorske prisotnosti posameznih vrst divjadi, saj lahko na 
podlagi teh podatkov, k izboljšanju življenjskih pogojev divjadi pripomorejo tudi posamezni ukrepi oz. režim 
gospodarjenja z gozdovi.  
 
Za uspešno realizacijo LN območja je potrebno v tekočem letu (predvidoma sredina novembra) opraviti 
usklajevalni sestanek s pregledom realizacije načrta odvzema do 1. 11. 2010.  
 
Usklajevalni sestanek med ZGS in Območnim združenjem upravljavcev lovišč LUO, na katerem se uskladi 
odvzem lovnih vrst ter dela v loviščih na nivoju LUO in/ali po loviščih se skliče najpozneje do sredine marca 
prihodnjega leta. 
 
Po potrebi se lahko izven načrtovanega skliče tudi več usklajevalnih sestankov. 
 
 
 
 
 
 
 

Sestavil: 
Viktor MIKLAVČIČ, univ.dipl.inž.gozd. 
Vodja odseka za gozdne živali in lovstvo 

Vodja ZGS OE LJUBLJANA: 
Mag. Boštjan JURJEVČIČ, univ.dipl.inž.gozd. 

 
 
     Žig ZGS OE 
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6 PRILOGE 
 
1. Zapisnik sestanka Strokovnega sveta Območne enote Ljubljana 

2. Vabilo na javno predstavitev Letnega načrta za XIII ZASAVSKO lovsko upravljavsko območje za leto 2010 

3. Zapisnik javne predstavitve Letnega načrta za XIII ZASAVSKO lovsko upravljavsko območje za leto 2010 

4. Odgovor(i) (ne)upoštevanje pripomb na osnutek Letnega načrta za XIII ZASAVSKO lovsko upravljavsko 
območje za leto 2010 

5. Zapisnik seje Sveta Območne enote Ljubljana 


