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1 Uvod 
 

Študija je bila naročena in pripravljena v okviru projekta Carnivora Dinarica - "Čezmejno sodelovanje in 
ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih". 

Glavni namen projekta Carnivora Dinarica je izboljšanje varstvenega stanja velikih zveri (evrazijski ris, 

volk in rjavi medved) na območjih Natura 2000. Projektno območje zajema čezmejno gozdno območje, 
edinstveno v Srednji Evropi. 

Cilj projektne naloge je izdelati zemljevid antropogenega pritiska in definirati mirne cone na območju od 

naselja Rim do naselja Zapeć na podlagi obstoječih obremenitev prostora z obiskovalci in motornimi 
vozili, štetja obiska, vstopnic (če so na voljo), podatkov podatkov planinskih točk in empiričnih izkušenj 
lovcev, gozdarjev in uslužbencev ter podatkov mesta Vrbovsko in pridruženih partnerjev, opredelitev 

režima ukrepov za usmerjanje motornega prometa po gozdnih cestah (NP Risnjak in Snežnik), opredelitev 
režima in ukrepov za usmerjanje rekreacijskih in turističnih tokov (NP Risnjak, Snežnik in Kolpa od naselja 
Rim do naselja Zapeć), predstavitev režima ciljni javnosti (NP Risnjak, Snežnik in Kolpa od naselja Rim do 

naselja Zapeć). 

Območje od naselja Rim do naselja Zapeć je za mesto Vrbovsko velikega pomena z vidika turizma, zaradi 
česar je v sklopu projekta na tem območju predvidena tudi nadgradnja poti ob Kolpi.  

Gre za območje, kjer so večinoma ostanki nekdanjih makadamskih cest oziroma kolovozov, ki so jih 

uporabljali prebivalci naselij ob Kolpi. Na teh 14 kilometrih je reka Kolpa čudovita, njena obala pa ponuja 
ogromno možnosti za sprehode ter kopanje v poletnem času. Ob poti je tudi veliko počitniških hiš. Mesto 
Vrbovsko namerava 14 kilometrov urediti tako, da bodo bolj dostopni ljubiteljem narave, ter razviti 

turistično ponudbo na območju Kolpe, od vožnje s kanujem in raftinga, pohodniških in kolesarskih poti 
do plaž in površin za piknike in rekreacijo na prostem. Ureditev bodoče edinstvene sprehajalne poti je 

razdeljena na pet delov in bo urejena v naslednjih letih. Za ta postopni pristop k urejanju okolice so se 

odločili, ker ni finančnih sredstev za sočasno popolno realizacijo vseh 14 kilometrov. Trenutno je v celoti 
urejen odsek Riblje - Lesci v dolžini 2,2 km, do koder je možen tudi dostop z avtomobilom  iz Severina na 
Kupi, kjer se nahaja stari grad - grad Zrinsko-Frankopanski v Severinu na Kupi (dotrajan in neurejen). 

Predvidena je tudi ureditev kopališča v Klancu (ki se nahaja na odseku sprehajališča), za katerega je 
izdelana idejna zasnova, v teku pa je priprava celotne projektne dokumentacije. V bližini sprehajalne poti 

je mesto Lukovdol, kjer se nahaja Hrvaški zgodovinski muzej, Memorijalni muzej I. G. Kovačić in kraj 
Vrbovsko, kjer se nahaja znamenito izletniško območje: Zavarovana pokrajina Kanjon Kamačnik (tudi del 
Nature 2000). 

Območje trenutno obiskuje zelo majhno število obiskovalcev, izletnikov, turistov in kot tako ni 
obremenjeno z velikimi pritiski, zato bi bil režim bolj usmerjen v prihodnost (ki bi vsekakor morala 
zagotoviti parkirna mesta, prometno ureditev, ter način beleženja oziroma spremljanja obiska).  

Razpolagamo z naslednjimi podatki: 

• Glavni projekt – Sprehajalna pot ob Kolpi z geodetsko podlago 

• Sklep, da je ureditev sprehajalne poti ob Kolpi na območju mesta vrbovsko ekološko sprejemljiva 

• Idejni projekt kopališče „Klanac“, 

• Dve lovski društvi na območju mesta Vrbovsko: LD "Jelenski jarak" Vrbovsko in LD "Lipov vrh" Severin 

na Kupi, 

• Planinski društvi : PD „Kozarac“ Vrbovsko i PD „Rudač“ Moravice 
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Pri pripravi te projektne naloge so bili uporabljeni naslednji podatki: 

1. Glavni projekt – Sprehajalna pot ob Kolpi z geodetsko podlago 

2. Sklep, da je ureditev sprehajalne poti ob Kolpi na območju mesta vrbovsko ekološko sprejemljiva 

3. Idejni projekt kopališče „Klanac“, 

4. Dve lovski društvi na območju mesta Vrbovsko: LD "Jelenski jarak" Vrbovsko in LD "Lipov vrh" 

Severin na Kupi, 

5. Planinski društvi : PD „Kozarac“ Vrbovsko i PD „Rudač“ Moravice 
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2 Mesto Vrbovsko na območju od naselja Rim do naselja Zapeć (T3.3.) 
 

Mesto Vrbovsko je del Primorsko-goranske županije, kjer je druga največja lokalna enota. Obsega 
površino 279,81 km2, kar je 7,79 % celotne površine Primorsko-goranske županije. Po končnih rezultatih 
zadnjega uradnega popisa iz leta 2011 je v njegovih 62 samostojnih naseljih živelo skupaj 5076 
prebivalcev, po podatkih Centralnega statističnega urada v letu 2015 pa je bilo v mestu 4578 prebivalcev. 
Povprečna gostota prebivalstva na območju mesta Vrbovsko je v letu 2001 znašala le 16,3 prebivalca na 

km2, kar je bistveno manj od povprečja v Primorsko-goranski županiji kot celoti. 

Ozemlje mesta Vrbovsko se nahaja na skrajnem severovzhodu Primorsko-goranske županije. Na zahodu 

meji na občine Brod Moravice, Skrad, Ravna Gora in Mrkopalj iz Primorsko-goranske županije. 

Mesto Vrbovsko ima dragocen prometno-geografski položaj, kot koncentracijska in vozliščna točka 

osrednjega goranskega področja oziroma delniškega koridorja, najpomembnejšega in tipičnega dela 
Gorskega kotarja, ki ga zaradi prometne odprtosti in tranzitnega pomena, kot najpomembnejše 
ekonomsko-geografske značilnosti, opredeljuje predvsem nekdanji in sodobni pomen prometno-

transportnih funkcij. 

Gre za prehodno gorsko območje med osrednjo Hrvaško in Severnim hrvaškim primorjem, torej se 
nahaja kot del najmanjšega in najožjega povezovalnega hrvaškega dinarsko gorovja na prehodu s 

hrvaškega podonavskega dela na jadranski del. Preko tega povezovalnega in ozkega "hrvaškega 
prometnega koridorja" so med seboj povezani deli države v popolno in trdno integracijo celotnega 

hrvaškega državnega ozemlja. Eden od krakov "jadranske" naravne prometne poti, tako imenovani 
"Gorski Kotar", vodi iz Zagreba in Karlovca skozi del mesta Vrbovsko in druge dele Gorskega kotarja do 
glavnega hrvaškega jadranskega pristanišča in centra mesta Rijeka v Reškem zalivu. Ker je njena severna 

meja z Republiko Slovenijo (Bela krajina) reka Kupa, predstavlja širše območje doline Kolpe v mestu 

Vrbovsko hrvaško obmejno območje (Prostorski načrt mesta Vrbovsko 2016). 

Pravi pomen delniškega koridorja se je pokazal z izgradnjo prometnic. V prvi polovici XVIII. stoletja, torej 
leta 1726  se je pričela graditi "Karolinska cesta" v smeri Bosiljevo - Vrbovsko - Ravna gora - Mrkopalj - 
Fužine - Kraljevica - (Bakar). Na začetku XIX. stoletja je bila zgrajena “Lujzinska cesta” v smeri Bosanci - 

Severin na Kupi - Vrbovsko - Moravice - Skrad - Delnice - Lokve - Gornje Jelenje - Rijeka, ki je bila kasneje 
posodobljena in prevzela glavno prometno cestno vlogo v smeri Zagreb - Reka, kot državna cesta D-3. 

Leta 1873-74 je bilo območje mesta Vrbovsko na severu prek železnice povezano s Karlovcem in 
Zagrebom, preko Delnic z Rijeko na morju, leta 1925 pa preko sosednjih Oštarije in Like  še z 
dalmatinskimi mesti in pristanišči (Split, Šibenik in kasneje Zadar). 

Treba je opozoriti, da s tem prometni pomen tega območja še ni izčrpan. Sodobna, hitra in varna 
štiripasovna avtocesta Zagreb - Karlovac - Bosiljevo - Vrbovsko - Ravna gora - Kupjak - Delnice - Reka z 
enim od priključkov pri Vrbovskem, ki deloma uporablja koridor stare Lujzine in deloma staro Karolinsko 

cesto, je v zaključku gradnje in bo prevzela večino prometa na tem delu prometne poti Donava - Jadran. 

Prav tako še ni dokončno znano, ali bo gradnja hitre železnice Budimpešta-Zagreb-Rijeka,  potekala skozi 

del doline Kupe na območju mesta Vrbovsko  ali pa bo potekala preko »drežniške smeri«, ki to območje 
obide.  

Druge zbirne in povezovalne ceste na območju mesta Vrbovsko so državnega in regijsko-županijskega 
pomena, torej lokalnega in drugega pomena (gozdne in druge ceste). Kot že omenjeno je mesto Vrbovsko 
del Primorsko-goranske županije, kjer je po površini druga največja lokalna enota. Obsega površino 
279,81 km2, kar je 7,79 % celotne površine Primorsko-goranske županije. Glede na končne rezultate 
zadnjega uradnega popisa z dne 31.3.2001 je v njenih 62 samostojnih naseljih je živelo skupaj 6.047 

prebivalcev, kar je predstavljalo manj kot 2 % prebivalcev te občine. Povprečna gostota prebivalcev 
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območja mesta Vrbovsko je v letu 2001 znašala le 21,6 prebivalcev na km 2, kar je štirikrat manj od 
povprečja Primorsko-goranske županije kot celote (84,8 prebivalcev/km 2), a tudi bistveno manj od 

hrvaškega povprečja (77,5 prebivalcev/km 2). 

Ozemlje mesta Vrbovsko se nahaja na skrajnem severovzhodu Primorsko-goranske županije. Je 
tradicionalna enota lokalne samouprave, dolgoletna nekdanja občina, obmejno območje z Republiko 
Slovenijo (občina Črnomelj) na severu in Karlovško županijo (občina Bosiljevo in mesto Ogulin) na 
vzhodu. Območje mesta Vrbovsko na zahodu meji na območja občin Brod Moravice, Skrad, Ravna Gora 
in Mrkopalj iz Primorsko-goranske županije. 

Mesto Vrbovsko ima dragocen prometno-geografski položaj, kot posebno pomembna koncentracijska in 
vozliščna točka osrednjega goranskega območja oziroma delniškega koridorja, najpomembnejšega in 
tipičnega dela Gorskega kotarja, ki ga zaradi prometne odprtosti in tranzitnega pomena, kot 

najpomembnejše ekonomsko-geografske značilnosti, opredeljuje predvsem nekdanji in sodobni pomen 
prometno-transportnih funkcij. 

Gre torej za prehodno gorsko območje med osrednjo Hrvaško in Severnim hrvaškim primorjem, torej se 
nahaja kot del najmanjšega in najožjega povezovalnega hrvaškega dinarsko gorovja na prehodu s 

hrvaškega pročelja Donave na jadransko pročelje. Preko tega povezovalnega in ozkega "hrvaškega 
prometnega koridorja" so te velike fasade in deli države med seboj povezani, da bi v celoti in trdno 

integrirali celotno hrvaško državno ozemlje. Eden od krakov "jadranske" naravne prometne poti, tako 
imenovani "Gorski Kotar", vodi iz Zagreba in Karlovca skozi del mesta Vrbovsko in druge dele Gorskega 

kotarja do glavnega hrvaškega jadranskega pristanišča in centra mesta. Reke v Reškem zalivu. Ker je njena 

severna meja z Republiko Slovenijo (Bela krajina) reka Kupa, predstavlja širše območje Kopske doline v 
mestu Vrbovsko hrvaško obmejno območje. 

Pravi pomen delniškega koridorja se valorizira in izraža z izgradnjo sodobnih cest. Tako je v prvi polovici 

XVIII. stoletja, torej leta 1726 začeli graditi "Karolinsko cesto" v smeri Bosiljevo - Vrbovsko - Ravna gora - 
Mrkopalj - Fužine - Kraljevica - (Bakar). V začetku XIX. Stoletja je bila zgrajena “Lujzinska cesta” v smeri 

Bosanci - Severin na Kupi - Vrbovsko - Moravice - Skrad - Delnice - Lokve - Gornje Jelenje - Reka, ki je bila 
kasneje posodobljena in je prevzela glavno prometno cestno vlogo v smeri Zagreb - Reka, kot državna 

cesta D-3. Leta 1873-74 je bilo območje mesta Vrbovsko z železnico povezano s Karlovcem in Zagrebom 
na severu ter preko Delnic z Rijeko na morju, ter od leta 1925 še preko Oštarije in Like z dalmatinskimi 

mesti in pristanišči (Split, Šibenik ter kasneje Zadar). Danes skozi območje mesta Vrbovsko poteka 
štiripasovna avtocesta Zagreb - Karlovac - Bosiljevo - Vrbovsko - Ravna gora - Kupjak - Delnice - Reka z 

enim od priključkov pri Vrbovskem, ki delno uporablja koridor starega Lujzinska in deloma staro 
Karolinsko cesto, ki je prevzela večji del prometa na tem delu prometne pote Donava – Jadran (Prostorski 
načrt mesta vrbovsko 2016). 

 Druge zbirne, povezovalne in povezovalne ceste na območju mesta Vrbovsko so državnega glavnega in 
regijsko-županijskega, torej lokalnega in drugega pomena (gozdne in druge ceste) in služijo v povezovanju 

določenih delov tega mesta z neposredno okolico. območja, Vrbovsko druga naselja na območju tega 

mesta ali posamezna naselja med seboj. 

Med njimi je pomembna tudi državna cesta D-42, ki poteka od Vrbovskega preko Gomirja in Ogulina do 

Oštarij - Josipdol - Plaški - Saborsko in Plitvičkim jezerom, ki jo je treba še v celoti posodobiti, ter okrajno 
- regionalna cesta 5034 iz Vrbovskega proti Ravni gori - Kupjak in Delnice. Gre za nekoliko manj 
pomembne, a ključne ceste za lokalno povezovo Vrbovsko - Moravice - Donja Dobra - Brod Moravice, 
Vrbovsko - Hreljin Ogulinski preko Cetine, Blaževci - Lukovdol - Močile - Osojnik - Ponikve - Trošmarija in 
naprej proti Ogulinu ali Tounju. S temi cestami je mestno središče Vrbovsko oddaljeno približno 100 km 

od Zagreba, 76 km od makroregionalnega, regionalnega in okrajnega središča Reke oziroma 50 km od 
najbližjega regionalnega in okrajnega središča Karlovca. Relativno blizu sta mikroregionalna središča 

Delnice 31 km in Ogulin 20 km, še bližje pa sosednja občinska središča Bosiljevo 25 km, Ravna Gora 17 
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km, Skrad 15 km in Brod Moravice 12 km. Na območju tega mesta je mestno jedro Vrbovskega do 5 km 
oddaljeno od posameznih naselij v ožjem gravitacijskem območju, nekoliko bolj pa od krajevnih središč 

(Gomirje 7 km, Moravice in Lukovdol po 8 km ter Severin na Kupi 14 km) (Prostorski načrt mesta 
Vrbovsko, 2016). 

Na območju mesta Vrbovsko  se nahajajo naslednja območja, ki spadajo pod omrežje Nature 2000 

• HR1000019  Gorski kotar in severna Lika 

• HR5000019  Gorski kotar in severna Lika 

• HR2001333 Kupa pri Severinu 

• HR2001340 Območje okog Kuštrovke 

• HR2000642 Kupa 

Predvidene sprehajalne poti se nahajajo na območju ekološkega omrežja HR2000642 Kupa in HR2001333 
Kupa pri Severinu, za katere varstveni cilji niso velike zveri. Velike zveri so del ohranjanja ekološkega 
omrežja HR5000019 Gorski kotar in severna Lika, ki zajema (jugo)zahodni del mesta Vrbovsko. 

Predvidene poti imajo Sklep Upravnega oddelka za prostorsko urejanje, gradnjo in varstvo okolja 

Primorsko-goranske županije, po katerem je ureditev sprehajališča ob reki Kupi na območju Mestne 
občine Vrbovsko " sprejemljivo za ekološko omrežje. 

 

Območje mesta Vrbovsko je naravni habitat za vse 3 vrste velikih zveri: medved, volk in ris. To je tudi 
območje ekološkega omrežja, v katerem so te vrste cilji ohranjanja, zaradi česar je potrebno zagotoviti 
način obiska, ki ne bo vplival na ciljno vrsto. 
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3 Velike zveri na območju mesta Vrbovsko 
 

3.1 Pomen habitata za obstanek velikih zveri 
Po Kusak in sod. (2016) je potrebno za velike zveri zavarovati naslednje habitate: 

"Medved vsak večer išče hrano, praviloma na območjih nižje nadmorske višine in z večjo odprtostjo prostora, ali 

bližje ljudem, čez dan pa počiva na mirnih in gosto porastlih območjih (Roth in Huber , 1986). Povprečno dnevno 

gibanje medvedov je 1,6 km in največ 10 km (Huber in Roth, 1986). Spomladi medved potrebuje območja nižje 

nadmorske višine z zgodnjo vegetacijo in beljakovinsko hrano. V sezoni parjenja (april - maja) se samci v iskanju 

samic v estrusu premikajo po velikem območju. Jeseni, medvedi potrebujejo dostop do gozdov z velikimi količinami 

hranljivih plodov (bukev, kostanj, žiri (Cicnjak et al., 1987)). Pozimi se umaknejo na težko dostopna in mirna 

območja, kjer imajo samice tudi mladiče (Huber in Roth, 1997). V kolikor je medvedom zaradi različnih ovir 

onemogočen dostop do katerega koli dela kritičnega habitata, lahko pride do spremembe pri življenjskih ciklih: 

samice se ne parijo oziroma nimajo mladičev, mladiči v neprimernih brlogih ali zaradi nezadostne prehrane 

poginejo, zaradi nezadostne pripravljenosti za zimo pri odraslih osebkih pride do povečanje umrljivosti ali pa se 

povečajo škode na lastnini zaradi iskanja nenaravnih virov hrane za preživetje. Najmanjši habitat za posameznega 

medveda je 150 km2, za minimalno populacijo pa 15.000 km2 (Huber in Roth, 1986, 1993). 

Volk živi, lovi plen in vzgaja potomce v tropu ali družinski skupini, ki jo sestavljajo starševski par in njuni potomci iz 

enega ali dveh prejšnjih legel. Trop ima svoje teritorij, ki ga aktivno brani pred sosednjimi volčjimi tropi. Teritorij 

mora biti dovolj velik, da lahko člani tropa ujamejo dovolj plena za svojo prehrano in prehrano mladičev. Velikost 

tropov volkov na Hrvaškem se giblje od 150 km2 do 750 km2, odvisno od vrste habitata, pri čemer pa lahko nekateri 

mladi volkovi dispergirajo več kot 30 km zunaj ozemlja tropa (KUSAK, 2010a). Za vzgojo mladičev izbirajo brolge na 

mirnih mestih, ki pa so blizu območjem kjer lovijo. Pojav ovir na teritoriju tropa lahko ogrozi njegov obstanek prek 

zmanjšanja teritorija tropa, omejevanja površin kjer trop lovi, izgubo mirnih lokacij za brloge. Na premajhnem 

teritoriju, trop ne bo mogel priskrbeti dovolj hrane za vzgojo potomcev, zaradi česar lahko pride do večje škode na 

domačih živalih. Omejitev gibanja in druge spremembe v habitatu, ki so posledica izgradnje različne infrastrukture 

(npr. ceste in prometnice), ne vpliva le na velike zveri, temveč tudi na njihov plen ter druge prostoživeče živali in s 

tem na velikost njihovih populacij (večinoma parkljarje). Tako npr. Večji del avtoceste iz Bosilje do Splita v dolžini 

200km prečka teritorije najmanj 15 tropov. Če upoštevam, da ima na Hrvaškem povprečen trop 5-6 osebkov, to 

pomeni, da izgradnja te ceste vpliva na najmanj 90 volkov (približno 50% populacije). Teoretično bi izguba 

tolikšnega dela populacije lahko povzročila njeno izumrtje. 

Ris, ki je kot volk in se prehranjuje izključno z drugimi rastlinojedci, za preživetje  potrebuje dovolj velik prostor z 

dovolj visoko gostoto plena. Prav tako kot na njegov plen, imajo tudi na risa ovire (npr. avtoceste in prometnice), ki 

onemogočajo nemoten prehod med različnimi deli teritorija, močan vpliv. Če bi zaradi gradnje različne infrastrukture 

prišlo do zmanjšanja številčnosti plenskih vrst oziroma bi se zmanjšala možnost, da ris ulovi plen, bi to najprej 

povzročilo nižjo reprodukcijo, nato pa zmanjšanje populacije in tako povečalo ogroženost risa. 

Zato se analiza, narejena v okviru te študije, nanaša na analizo primernosti habitatov na širšem območju 
Vrbovskega in glede na karte primernosti habitatov za velike zveri, volkove, rise, medvede in medvedje 

brloge, ki so jih pripravili Kusak et al. (2016). 

Spodnji modeli prikazujejo verjetnost prisotnosti velikih zveri, na podlagi česar so rezultati razdeljeni v 9 
razredov primernosti habitatov, po čemer sklepamo na ustreznost habitata za velike zveri. Spodnja tabela 
pojasnjuje razmerje med posameznimi razredi občutljivosti habitata in kategorijami primernosti. 
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Slika 3-1. Primernost habitata za velike zveri pri upoštevanju planirane poti in obstoječih planinskih poti.  

Model primernosti habitata za vse 3 vrste velikih zveri območje mesta Vrbovsko prikazuje, da so večji deli 
območja ocenjeni kot zelo primerni. Z nižjo stopnjo ustreznosti (nizka in srednja primernost) so bila poleg 

območja naselja ocenjena še območja ob reki Kolpi, torej območja v bližini načrtovanih poti. 

 

(Opomba: kategorija primernosti habitata je povezana z obsegom, v katerem se ocenjuje, da je habitat 
relevanten za vse tri vrste velikih zveri. Pri tem za območja, ki so ocenjena kot "neprimerna" ali kot "nizko 

primerna", velja, da je manj verjetno, da bodo ta prostor uporabljale velike zveri, vendar to ne izključuje, 
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da se živali na tem območju občasno (redko) zadržujejo. Poleg tega je treba tudi upoštevati, da je bil ta 
model pripravljen za ozemlje celotne republike Hrvaške, zato mogoče ne prikaže dovolj natančno lokalne 

specifičnosti terena na območju mesta Vrbovsko). 

V nadaljevanju je prikazana porazdelitev modelov za posamezne vrste: ris, medved in volk ter za 
medvedje brloge. 

Slika 3-4. Primernost habitata za risa pri upoštevanju planirane in obstoječe planinske poti.  
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Slika 3-5. Primernost habitata za volka pri upoštevanju planirane in obstoječe planinske poti. 

 

Slika 3-7. Primernost habitata za medveda pri upoštevanju planirane in obstoječe planinske poti. 
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Slika 3-8. Primernost habitata za medvedje brloge pri upoštevanju planirane in obstoječe planinske poti. 
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3.2 Monitoring velikih zveri – obstoječi podatki 
 

Raziskave velikih zveri se izvajajo na območju Gorskega kotarja, vendar le del teh raziskav pokriva 

območje mesta Vrbovsko. Iz javno dostopnih podatkov so predstavljene ocene velikosti tropa volkov na 
severu Občine Brod Moravice. 

 

Slika 3-9. Prostorska razporeditev volčjih tropov ter število volkov v posameznem tropu za območje 

Hrvaške v obdobju od junija 2018 do junija 2019. (Številka pred oklepajem predstavlja oceno števila, ki je 
bila potrjena na podlagi kombinacije opazovanj C1 in C2, iz katerih je bilo mogoče oceniti število 
posameznikov. Število v oklepaju predstavlja domnevno število volkov na podlagi C3 opazovanj, ki niso 

potrjena oziroma ki ga je treba dokazati le z boljšimi opazovanji kategorije C2 in C1 v določenem tropu v 
tem obdobju); Vir: MZOE, 2020. 
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Slika 3-10. Ocenjeno področje volčjega tropa leta 2015 v primerjavi z modelom primernosti habitata za 
volka. 

Iz dosedanjih raziskav je znano, da se na območju mesta Vrbovsko pogosto nahajajo velike zveri. Podatki 
o gibanju živali, označenih z GPS ovratnicami, bi omogočili veliko bolj podrobno analizo vpliva območja 

mesta Vrbovsko. 

4 Pregled obiska mesta Vrbovsko 
 

Na območju (celotnega) mesta Vrbovsko je med letom razmeroma majhno število obiskovalcev (tabela 4-
1). 

Tabela 4-2. Turistični prihodi in nočitve na območju mesta Vrbovsko. 

Leto 
Nočitve Prihodi 

Domači  Tuji Skupaj Domači  Tuji Skupno 

2019. 4.524 5.845 10.369 1.683 1.683 1.683 

2018. 5.604 6.230 11.834 1.092 1.092 1.092 

2017. 3.872 4.638 8.510 2.775 2.775 2.775 

2016. 3.718 3.591 7.309 1.739 1.739 1.739 

2015. 5.575 2.287 7.862 1.122 1.122 1.122 

2014. 4.097 1.997 6.094 2.861 2.861 2.861 
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Na območju mesta Vrbovsko so urejene pohodniške in kolesarske poti, ki so povezane z obstoječo cestno 
infrastrukturo (večinoma lokalne in gozdne ceste) in pohodniške poti (slika 4-

1).

 

Slika 4-1. Planinske in kolesarske poti ter glavne ceste v severnem delu mesta Vrbovsko v primerjavi z 

primernostjo habitata za velike zveri.  

Kolesarske poti na tem področju so opisane na spletni strani http://gorskikotarbike.com/ in https://tz-
vrbovsko.hr/. 

Kolesarske poti na širšem območju Gorskega Kotarja, ki potekajo skozi območje Vrbovsko 
(http://gorskikotarbike.com/), so: 

• pot 2  Skrad – Severin 

• pot 3  Severin – Brod na Kupi 

• povezave  Vrbovsko-Ravna Gora  

Kolesarske poti na širšem območju Vrbovskega (https://tz-vrbovsko.hr/) so krožne poti: 

• Vrbovsko - Cetin, Ljubošina 

• Vrbovsko - pot Bijela kosa 

• Vrbovsko - pot Gomirje 
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• Vrbovsko - Orlove stijene 

• Vrbovsko - Severin na Kupi, Lukovdol 

Ter poti :  

• Vrbovsko – Lesci  

• Vrbovsko – pot Dobra 

Te poti uporabljajo obstoječe makadamske ceste. Poti Vrbovsko - Orlova stijena in Vrbovsko-Bijela kosa 
potekajo skozi zelo primeren življenjski prostor za velike zveri, zato bi večje število obiskovalcev ter 
pogostejše uporabe teh poti lahko negativno vplivale na razširjenost velikih zveri na tem območju. Za 

območje poti Vrbovsko-Orlova stijena ni natančnejših podatkov o tem, kako velike zveri uporabljajo 
prostor (katera območja so bolj pomembna za iskanje plena, razmnoževanje ipd. in v katerem delu leta), 
zato ni mogoče podati podrobnejših smernic za uporabo teh cest. 

Na območju poti Vrbovsko-Bijela kosa je zabeležena zelo visoka pogostnost vseh treh vrst velikih zveri 
(volkris in medved), v bližini pa je večje močvirnato območje. Zaradi velike aktivnosti živali na tem 

območju obstaja možnost srečanja z medvedom, ki lahko izzove obrambni napad. Za zagotovitev varnosti 
kolesarjev je priporočljivo, da se to kolesarsko stezo umakne iz turistične ponudbe in kolesarske poti 

preusmeri na območja, ki so ocenjena kot manj primernen habitat za velike zveri, to so kolesarske poti 

Gorskega kotarja in druge poti v Mestni občini Vrbovsko. Poudariti je treba tudi, da je na tem območju 

eno zadnjih rastišč divjega petelina v Gorskem kotarju, zato je v  obdobju parjenja treba posebno 
pozornost nameniti ohranjanju mirnega okolja. 

Na ostalih kolesarskih poteh na območju mesta Vrbovsko je glede na domnevno majhno število 

obiskovalcev vpliv vznemirjanja verjetno zanemarljiv, sploh glede na to, da večina kolesarskih aktivnosti 
poteka sredi dneva. Predlaga se, da turistična organizacija in/ali komunalno podjetje opravita občasno 
štetje avtomobilov z nosilci za kolesa in/ali prešteje število kolesarjev, da dobimo začetno oceno števila 

obiskovalcev na teh poteh. 

Evidenc o uporabi pohodniških in kolesarskih poti (spremljanje števila obiskovalcev) ni, ocenjujemo pa, 

da te poti uporablja majhno število obiskovalcev in da nimajo bistvenega vpliva na vznemirjanje velikih 

zveri na tem območju. Na Hrvaškem je zabeležen vse večji trend uporabe štirikolesnikov, ki se uporabljajo 

na obstoječih gozdnih cestah, zelo pogosto pa vključujejo tudi vožnjo v naravi izven prometnic. Uporaba 
teh vozil ima lahko pomembnejši negativen vpliv na velike zveri, saj ustvarijo bistveno višjo raven hrupa 
in s tem višjo stopnjo motenj kot kolesarji, pohodniki in sprehajalci.. Poleg tega vožnja v naravi izven 

prometnic dodatno poveča stopnjo vznemirjanja. 

Uradnih podatkov o uporabi pohodnih in kolesarskih poti na območju mesta Vrbovsko ni, je pa znano, da 
ni veliko obiskovalcev, ki uporabljajo pohodniške in kolesarske poti na tem območju. Temu pritrjuje tudi 
evidenca o številu prenočitev na območju mesta Vrbovsko. 
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4.1 Lovstvo 

 

Slika 4-2. Lovišča na območju mesta Vrbovsko. 

Sprehajalne poti so predvidene na obmejnem območju skupnega lovišča Lipov vrh in odprtega lovišča 
Litorić. 

Na območju obeh lovišč je prisotna lovna divjad:  srna, zajec, jelen, divji prašič in rjavi medved. 

Lovišča mejijo na Republiko Slovenijo, na obmejnem območju pa se lovska dejavnost redko izvaja, ker se 
morajo lovci prijaviti obmejni policiji. Poleg tega je Republika Slovenija v zadnjih letih na del obmejnega 
območja namestila žico in panelne ograje, ki omejujejo gibanje divjih živali. Zelo verjetno tudi zato na 
tem območju ni organiziran lov, saj obstaja tveganje, da bi se divjad panično zaletela v žico. Seveda pa 
tudi vsaka človeška prisotnost poveča stopnjo motenja divjadi in njenega pobega v smeri ograje. Lahko 

pa domnevamo, da je divjad na žico že navajena in da jo dojema kot oviro in ne bo razlog za poškodbe v 

primeru vznemirjanja živali. 
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5 Smernice za režim usmerjanja obiskovalcev 
 

Na območju mesta Vrbovsko se načrtujejo pohodne poti na območju ob reki Kolpi. Trenutno to območje 

obišče majhno število obiskovalcev. 

Ožje območje načrtovanih pohodnih poti je z modeli primernosti habitatov za velike zveri ocenjeno kot 
pretežno srednje primerno območje. Ocenjuje se, da velike zveri območja ob Kolpi ne uporabljajo kot 

pomemben življenjski prostor in da uporaba teh pohodnih poti ne bo imela pomembnega vpliva na 

populacije velikih zveri na območju mesta Vrbovsko. Do pomembnejšega vpliva bi lahko prišlo v primeru 
izjemno velikega povečanja števila obiskovalcev, ki bi (zaradi nezadostne infrastrukture) začeli obiskovati 
okoliške mirnejše cone, ki so ocenjena kot območja z večjo habitatno primernostjo za velike zveri. 
Verjetnost tako občutnega povečanja števila obiskovalcev je bila ocenjena kot majhna, vendar se 

predlaga spremljanje števila obiskovalcev z občasnim štetjem parkiranih avtomobilov (komunalna služba 
Mestne občine Vrbovsko). 

 

V nadaljevanju so povzete smernice v zvezi z režimom usmerjanja obiskovalcev na ožjem območju poti 
od naselja Rim do naselja Zapeć: 

- Razmisliti o uvedbi omejitve uporabe motociklov ali štirikolesnikov (tj. motornih vozil na fosilna 

goriva) izven glavnih cest (ceste lokalnega, občinskega ali državnega pomena) na območju mesta 
Vrbovsko. Prepovedati vožnjo izven cest in gozdnih cest za vse vrste vozil. (Omejitev ne bi veljala 

za lovce, gozdne delavce in raziskovalce). Uporaba tovrstnih vozil ima lahko pomembnejši 
negativen vpliv na velike zveri, saj imajo bistveno višjo raven hrupa in s tem višjo stopnjo 

motenja kot kolesarji, pohodniki ali sprehajalci.. Poleg tega vožnja v naravi poveča raven 
vznemirjanja. 

- Spremljati število obiskovalcev na načrtovanih poteh s štetjem parkiranih vozil (motocikli, kolesa, 
avtomobili, kombiji) na območju načrtovanih poti. Predlaga se, da komunalna služba Mestne 
občine Vrbovsko to štetje izvede 1 mesečno za konec tedna na izhodiščih poti in sprehajališč. 

Predlaga se, da se pri štetju zapiše, od kod prihajajo obiskovalci (registrske tablice) po državah in 
mestih na Hrvaškem in v Sloveniji. Predlagamo tudi, da se na vzorcu najmanj 15 avtomobilov (v 

mesecih, ko je to mogoče) naredi ocena, kolikšno je povprečno število oseb na avtomobil. 
Spremljanje števila obiskovalcev je treba izvesti med projektom in še najmanj 4 mesece po 
zaključku projekta. Prav tako je treba zabeležiti število avtomobilov na parkiriščih. 

- V sodelovanju z lovci spremljati morebitne spremembe v obnašanju divjadi in velikih zveri na 
širšem območju, do katerih bi lahko prišlo zaradi nadlegovanja obiskovalcev, oziroma zaradi 
hranjenja z odpadki (oz. zavrženih odpadkov/ hrano), zaradi česar bi živali lahko začele bolj 
uporabljati to območje. 

Zaradi zahtev, ki izhajajo iz projektnih aktivnosti, se bo namesto spremljanja števila parkiranih vozil 

število obiskovalcev spremljalo na naslednji način: 

- Predlaga se štetje obiskovalcev v 4 vikendih v letu 2021 na delu promenade Riblje-Lesci. Poleg 

števila obiskovalcev naj bi štetje vključevalo tudi beleženje, od kod prihajajo obiskovalci po 
državah in po mestih na Hrvaškem in v Sloveniji. Na podlagi podatkov, zbranih med 4 vikendi, 

bodo podatki za ostale dele poletja/leta ekstrapolirani. 
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