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1 Uvod 
 
V okviru projekta Carnivora Dinarica - "Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve 
za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih" je bila naročena 
študija Režim usmerjanja obiska v NP Risnjak. 

Cilj te projektne naloge je izdelava zemljevida antropogenega pritiska in definiranje 
mirnih con znotraj narodnega parka Risnjak. Glede na projektno nalogo je na podlagi 
obstoječih obremenitev obiskovalcev in motornih vozil, štetja obiskov, vstopnic, 
podatkov iz planinskih točk in empiričnih izkušenj lovcev, gozdarjev in zaposlenih ter 
podatkov NP Risnjak in pridruženih partnerjev, potrebno izdelati karte antropogenega 
pritiska in opredeliti mirne cone znotraj NP Risnjak.  

Za izdelavo te projektne naloge so bili uporabljeni naslednji podatki:  
 
1. Prostorski načrt območja narodnega parka Risnjak 

• za potrebe projekta je bil digitaliziran prostorski zemljevid 

2. Načrt upravljanja NP Risnjak 

• za potrebe projekta je bil digitaliziran prostorski zemljevid 

3. Pohodniške poti 

• za potrebe projekta so bile uporabljene poti, ki so dostopne na bioportal.hr, ter 

potrebne podlage pa dodatno digitalizirane 

4. Ceste in poti (tudi gozdne) na širšem območju NP Risnjak 

5. Karte primernosti habitatov za velike zveri (Vir: Kusak J. et al. 2016). 

6. Podatki o prodanih vstopnicah v NP Risnjak 

7. Načrt upravljanja z obiskovalci v NP Risnjak 

8. Podatki o infrastrukturi v NP Risnjak 

• lokacije naselij, informacijskih točk, vhodov v park, planinskih koč, lovske koče 

in gozdarske hiče so bile digitalizirane po planinskem zemljevidu NP Risnjak 

• Kolesarska pot po planinski karti Narodnega parka Risnjak je digitalizirana 

9. Podatki iz knjige obiskovalcev NP Risnjak iz planinskega doma Schlosser 

• podatki so organizirani v bazo podatkov in so prostorsko opredeljeni z 

nadaljnjimi analizami  



 

 

2 Narodni park Risnjak  
 
Narodni park Risnjak se nahaja v Gorskem kotarju. S površino 63,5 km² zavzema 
osrednji del masivov Risnjak in Snežnik ter zgornji tok reke Kolpe z izvirskim delom. 
Zračna razdalja od vrha Velikega Risnjaka (1528 m) do morja je 15 km. Za to zelo 
majhno območje so značilne izrazite podnebne razlike. Na območje narodnega parka 
Risnjak tako vplivajo podnebne značilnosti jadranskega in celinskega podnebja, ki se na 
tem območju spopadata in določata posebnost podnebja. Prijetno zmerno topla poletja 
s srednjimi temperaturami do 20 °C se izmenjujejo z deževnimi jeseni in pomladi do 
dolgih, snežnih in mrzlih zim. Za sistem obiska je vsekakor pomembno opozoriti na 
veliko količino padavin in snega v določenih delih leta. 
NP Risnjak je naravni habitat za vse 3 vrste velikih zveri: medved, volk in ris. To je tudi 
območje ekološkega omrežja, v katerega cilj je ohranitev teh vrst,  zato je treba 
zagotoviti način obiska, ki na njih ne bo vplival. 

  



 

 

3 Velike zveri na obmoc ju Narodnega parka Risnjak 
 

3.1 Pomen habitata za prez ivetje 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 brloge 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, navezuje na analizo primernosti habitata 
na širšem območju NP Risnjak, glede na modele primernosti habitatov za velike zveri, 
volka, risa, medveda in medvedje brloge, ki so prikazani v raziskavi Kusak in sodelavci 
(2016). 
Ti modeli prikazujejo verjetnost prisotnosti velikih zveri, rezultati pa so razdeljeni v 9 
razredov občutljivosti habitata, kar kaže na ustreznost habitata. Spodnja tabela 
pojasnjuje razmerje med posameznimi razredi občutljivosti habitata in kategorijami 
primernosti.

 
 



 

 

 
Slika 3-1. Primernost habitata za velike zveri v primerjavi z varstvenimi območji po prostorskem načrtu območja NP 
Risnjak 



 

 

 
Slika 3-2. Primernost habtata za velike zveri v primerjavi z varstvenimi območji po prostorskem načrtu območja NP 
Risnjak 

Modeli primernosti habitata za vse 3 vrste velikih zveri na območju NP Risnjak kažejo, 
da so bili  višji deli narodnega parka (Veliki Risnjak, Snježnik, Guslica, Bijele stijene) in 
območje okoli Razloga (območja z izjemno velikimi nakloni) ocenjeni kot neprimerni ali 
slabo primerni habitati, medtem ko je preostali del narodnega parka ocenjen kot zelo 
primeren. Glede na podolgovato obliko območja narodnega parka Risnjak in dolgo mejo 
je bilo v nadaljevanju analize obravnavano širše območje narodnega parka (tj. območje 
enake razdalje na vseh točkah t.i. puferja ni bilo upoštevano). Določen je bil kvadrat, ki 
vključuje eno enoto 16 km x 15,5 km, ki pokriva večji del NP Risnjak (Slika 3-1). Pregled 
porazdelitve primernih habitatov v okolici NP Risnjak (Slika 3-3 in Slika 3-4) kaže, da je 
na širšem območju NP Risnjak več habitatov, ki so bili po tem modelu ocenjeni kot 
primerni. Zato je pri analizi treba upoštevati način uporabe posameznih območij okoli 
NP Risnjak, saj ima tu obisk lahko večji vpliv na populacije velikih zveri kot v manj 
primernih območjih NP Risnjak. Na širšem območju NP Risnjak je za 22 % več »zelo 
primernega habitata«, oziroma 18 % manj »nizko primernega in neprimernega 
habitata«. 
(Opomba: Model primernosti habitaov ocenjuje koliko je posamezni habitat pomemben 
za vse tri vrste velikih zveri. Za območja, ki so označena kot "neprimerna" ali "nizka 
primernost", velja, da je manj verjetno, da jih bodo veliki zveri uporabljale, vendar to ne 
pomeni, da na tem prostoru ne bomo našli nobene velike zveri. 



 

 

 Prav tako je potrebno upoštevati, da je bila analiza opravljena za celo območje Hrvaške 
in tako morda ne prikazuje dovolj natančno lokalne posebnosti terena na območju NP 
Risnjak). 
 

 
Slika 3-3. Porazdelitev deleža habitatov znotraj posameznih kategorij za ustreznost prostora za velike zveri na območju 
NP Risnjak 

 

 
Slika 3-4. Slika 3-5. Porazdelitev deleža habitatov znotraj posameznih kategorij za ustreznost prostora za velike zveri v 
bližini zunaj območja NP Risnjak. 

 



 

 

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

 
Slika 3-6. Primernost habitata za risa glede na varstvena območja po načrtu upravljanja NP Risnjak 



 

 

 
Slika 3-7. Primernost habitata za volka glede na varstvena območja po Načrtu upravljanja NP Risnjak. 

 
Slika 3-8. Predvidena območja tropov volkov na območju NP Risnjak leta 2015. 



 

 

 
Slika 3-9. Primernost habitata za medveda glede na varstvena območja po Načrtu upravljanja NP Risnjak.

 

Slika 3-10. Primernost habitata za medvedje brloge glede na varstvena območja po Načrtu upravljanja NP Risnjak. 



 

 

3.2 Monitoring velikih zveri – obstojec i podatki 
 
Na območju Gorskega Kotarja se z različnimi metodami spremlja populacije velikih 
zveri, vendar le del teh raziskav pokriva območje narodnega parka Risnjak. 
Na zemljevidu (slika 3-10) so prikazane lokacije zabeleženih osebkov po metodi foto-
pasti, izzivanja oglašanja in beleženja sledi na terenu. Glede na metodologijo zbiranja 
podatkov je bila večina podatkov zabeležena v bližini infrastrukturnih objektov (ali so 
bile tu postavljene fotopasti ali pa je metoda vključevala ogled terena z avtomobilom 
ipd.), zato teh podatkov nismo analizirali ločeno. Večina podatkov je bila namreč 
zabeležena ob cestah ali na kakšnem opazovalnem mestu, kar je največkrat ob cestah. 
Za jasnejšo analizo vpliva obiskovalcev / obiska na velike zveri so potrebne raziskave, 
ki so zasnovane tako, da zmanjšajo vpliv pristranskosti metode na rezultat. 
Predstavljenih je 65 opazovanj, vendar je to zaradi različnih metod zbiranja podatkov 
razmeroma majhen vzorec za izvajanje statistične analize.  

 
Slika 3-11. Podatki o potrjenih opaženjih velikih zveri na širšem območju NP Risnjak. 

 
Dosedanje raziskave kažejo, da se na območju Leska pogosto nahajajo divje zveri 
(volkovi in risi), ki jih pritegnejo plenske vrste, ki se zbirajo na tem območju. 
Drugo mesto, kjer je prisotnost velikih zveri pogosta, je na območju Lasca in Japetove 
Šegine, kjer je poleg zadostne količine plena tudi vodni izvir, do katerega prihajajo 



 

 

živali. Zato je treba na tem območju zagotoviti mirnejše razmere v obdobju 
razmnoževanja  od 1.5. do 1.9., v času somraka (zjutraj in zvečer). 
Podatki o gibanju živali, označenih z GPS ovratnicami, bi omogočili bolj podrobnejšo 
analizo vpliva obiska območja NP Risnjak. 
 
3.3 Analiza vpliva bliz ine infrastrukture za obiskovalce na primernost habitatov 

za velike zveri 
Na območju Narodnega parka Risnjak je več vhodov, ki so povezani z obstoječo cestno 
infrastrukturo (večinoma lokalne in gozdne ceste) in pohodnimi potmi (Slika 3-11.).

 
Slika 3-12. Infrastruktura za obiskovalce glede na planinski zemljevid narodnega parka Risnjak. 



 

 

 
Slika 3-13. Cestna infrastruktura na območju NP Risnjak (vir: načrt upravljanja NP Risnjak) 

 

3.4 Vstopne toc ke 
 
Večina vhodov v park in pripadajoče infrastrukture se nahaja na območjih, ki so bila 
ocenjena kot zelo primerna za velike zveri (7 -9). Da bi lahko ocenili pomen območja, je 
bila narejena analiza na širšem območju vsakega objekta (v polmeru 250 m). Vse 
gozdne hiše in lovske koče se nahajajo na območju, ki je izjemno primerno za velike 
zveri (povprečna vrednost = 9). Večina teh objektov se nahaja zunaj območja NP 
Risnjak in ni mogoče upravljati z režimom njihove uporabe. V obrobnem območju 
parka se nahajajo koče Lazac, Japetova Šegina in Larmina koča, ki so v določenih delih 
leta prepoznana kot območja, ki so primerna za divje zveri, zato je potrebno razmisliti, 
kako ta območja izkoristiti , hkrati pa preprečiti nezakonito kampiranje. 
Vhodi v narodni park se večinoma nahajajo v gozdnem habitatu in so zato zelo primerni 
za divje zveri. Ti vhodi se večinoma uporabljajo kot prehodi ali vsebujejo parkirišče 



 

 

(npr. Vilje) in njihov vpliv bomo podrobneje obravnavali pri analizi uporabe pohodnih 
poti. 
Info-centri se večinoma nahajajo na območjih z nižjo stopnjo primernosti za velike zveri 
(7), razen Uprave parka, ki se nahaja na območju, ki je po modelu zelo primerno za 
velike zveri. Vendar glede na razvito infrastrukturo in bližino naselja, s tega vidika ni 
potrebe po posebnih varstvenih ukrepih na tem območju. 
Planinski domovi v narodnem parku (Risnjak in Snježnik) se nahajajo na območju z 
nizko primernostjo za velike zveri in s tega vidika ni potrebe po uvajanju posebnih 
režimov obiskovanja. 
Tablica 3-Error! No sequence specified. Pregled razredov primernosti habitatov za 
velike zveri. 

id naziv vhod opis 

Vrednost 
primerno
sti 
habitata 
za velike 
zveri  

Ocenjen
a 
vrednos
t v 
polmer
u 250m 
od 
objekta 

7 Cajtige DA parkirišče, vhod 9 

9.0 

8 Velo Vilje DA parkirišče, vhod 9 

12 Lividraga  lovska koča 9 

13 Larmina bajta DA gozdarska koča, vhod 9 

14 Šijsko križanje  gozdarska koča 9 

15 Vršićak  gozdarska koča 9 

15 lovačka kuća  lovska koča 9 

22 lugarnica Smrekova 
draga 

 gozdarska koča 9 

24 Lugarnica  gozdarska koča 9 

23 Planinarski dom Sušak  planinski dom na Platku 9 
8.8 

27 Gašparac DA Japetova Šegina 9 

11 ulaz Rimska cesta pod 
Snježnikom 

DA gozdna cesta 9 

8.7 
26 Planinarski dom 

Platak 
 planinski dom 9 

20 Podgrič - kod Kupari DA vhod 7 8.0 

1 Uprava NP Risnjak DA uprava, hotel, vhod; gostilniški 
objekt 

9 
7.8 

31 Malo Selo  naselje 7 6.8 

9 ulaz pod Snježnikom DA planinarska staza 8 
6.7 

32 Bela Vodica   5 



 

 

30 Crni Lug  naselje 7 
6.3 

2 Razloge DA info-centar 7 

6 Lazac DA planinarsko sklonište 4 5.3 
10 Planinarski dom 

Snježnik 
 planinarski dom, sklonište, 

zapušten 
1 

3.8 

3 Kupari DA info-centar, parking 2 3.0 

4 Schlosserov dom  planinarski dom, info-centar 1 
1.0 

16 Gerovo   1 

21 Hrvatsko DA    

17 Osilnica  Slovenija   

 

 

3.4.1 Pohodnis ke poti 
V tej analizi so prikazane le glavne in najpogosteje uporabljene pohodniške poti na 
območju NP Risnjak. Manjše poti, ki jih je na območju parka več, vendar se po ocenah 
redko uporabljajo, zato niso bile vključene v ta prikaz (Slika 3 13). 
Osnovne in najpogosteje uporabljene pohodniške poti so: 

1. Pot od Ville do Schlosserjeve hiše 
2. Horvatova pot 
3. Pot čez Medvedja vrata in Markov brlog 
4. Pot od Snježnika do Schlosserjevega doma 
5. Pot od Schlosserjevega doma do Lasce (še vedno proti Gerovu) 

Od Schlosserjevega doma do Platka vodita dve poti: 
6. Pot skozi Cajtig direktno proti Platku oz 
7. Pot, ki vodi v Cajtig in nato na Snježnik 

Sem so vključene tudi (pohodniške) učne poti: Leska in poti, ki vodijo do izvira Kolpe - 
bodisi iz Razloga bodisi iz Kuparja 



 

 

 
Slika 3-14. Glavne pohodniške poti na območju NP Risnjak 

  



 

 

3.4.2 Kolesarske poti 
Kolesarske poti na tem območju so opisane na spletni strani in tukaj izpostavljamo tri 
vire: 

1. Planinska karta NP Risnjak 
2. http://gorskikotarbike.com/ 
3. http://www.kvarner.hr/biciklizam/gorski.html 

Na območju narodnega parka Risnjak s prostorskim načrtom ali načrtom upravljanja ni 
predvidenih kolesarskih poti. Planinska karta definira krožno kolesarsko pot od Uprave 
parka po cesti nad Leskom do Markovega brloga in naprej proti Vršiću do Železnih vrat. 
Pot se naprej spušča proti Razloškemu okraju in se vrača proti Malemu Selu in nato 
proti Beli Vodici, tj. upravi parka. Pot v veliki meri poteka na območju, ki je zelo 
primerno za velike zveri (predvsem na delu  območja Leska), zaradi se zaradi varnosti 
obiskovalcev priporoča izogibanje uporabi poti v času največje aktivnosti velikih zveri, 
torej ob zori in mraku. 
 
 Skozi park poteka krožna pot "Velika tura po Gorskem kotarju" po obstoječih (javnih) 
cestah od Lokve do Crnega Luga, Gerovega, Broda na Kupi proti Delnicam do Lokve. 
 

 
Slika 3-15. Prikaz kolesarske poti „Velika tura po Gorskem kotarju“(vir: http://www.kvarner.hr/biciklizam/gorski.html) 

"Gorski kotar bike" (http://gorskikotarbike.com/) ponuja informacije o: 
a) 6 etapah 
b) 4 izletih 
c) 9 povezav 

Te poti uporabljajo obstoječe ceste in gozdne ceste. O intenzivnosti uporabe teh poti ni 
podatkov. Ena izmed poti je krožna pot v in okoli NP Risnjak: Crni Lug - Mrzla Vodica - 
Gornje Jelenje - Lividraga - Gerovo - Crni Lug. Pot poteka večinoma (Crni Lug - Mrzla 
Vodica - Gornje Jelenje in Gerovo - Crni Lug) po obstoječih asfaltiranih cestah (okrajne 
in državne ceste). Na območju Gornje Jelenje - Lividraga - Gerovo poteka pot po gozdni 

Prikaz


 

 

cesti, ki je v najvišji kategoriji primernosti za velike zveri, intenzivnejša uporaba te poti 
(v daljšem obdobju pri večjem številu kolesarjev ) lahko vpliva na velike zveri. 
 

 
Slika 3-16. Kolesarske steze na širšem območju NP Risnjak. 

 
  



 

 

4 Pregled obiska v NP Risnjak v c asu od 2012 do 2019 
 
 Pregled obiska narodnega parka Risnjak je bil narejen na podlagi analize prodanih 
vstopnic na 4 lokacijah v narodnem parku in na podlagi analize uporabe pohodnih poti 
do Schlosserjevega doma. 
Lokacija Schlosserjev dom je bila izbrana iz dveh razlogov: ker gre za eno od glavnih 
destinacij planincev v narodnem parku Risnjak in ker ima vpisno knjigo, ki je dragocen 
kazalnik smeri posameznih obiskovalcev (lahko dobimo okvirno predstavo. o tem, 
koliko so posamezne pohodniške poti v NP Risnjak uporabljane). 
  

4.1 Analiza dinamike prodanih vstopnic  
 
Tablica 4-Error! No sequence specified. Lokacije prodanih ulaznica u 2019. godini  

 CRNI LUG 
-info-točka 

P.DOM  
RISNJAK 

KUPARI
-vhod 

RAZLOGE-
vhod 

E-TICKET 

Broj prodanih 
ulaznica  

15.464 1.068 1.201 1.178 23 

 
Največje število vstopnic, zato lahko sklepamo, da največ obiskovalcev pride v Crni Lug. 
Glavni kraj obiska v tem primeru je učna pot Leska, le malo teh obiskovalcev pa obišče 
sam vrh Risnjaka (tj. Schlosserjev dom). 
Analiza skozi leta kaže, da je največ obiskovalcev v mesecu maju in juniju, kar je 
povezano s šolskimi ekskurzijami. Vendar pa je opazno povečanje števila obiskovalcev 



 

 

v juliju, avgustu, septembru in oktobru (Slika 4 1). Prav tako je bila dinamika sezonskih 
obiskov štirih lokacij enakomerno razporejena med letnimi časi (Slika 4 2 in Slika 4 3). 
 

 
Slika 4-1. Sezonska (jan-dec) dinamika obiska v NP Risnjak v letih2012 - 2019 

 

 
Slika 4-2. Sezonska dinamika prodanih vstopnic po lokaciji prodaje za leto 2016 
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Slika 4-3. Sezonska (jan-dec) dinamika prodanih vstopnic po lokaciji prodajeza leto 2018 

 
Sezonska dinamika prodaje vstopnic za leto 2019 ni prikazana, saj je bil Schlosserjev 
dom zaradi velikega števila ilegalnih migrantov na območju, zaprt do začetka junija. 
Zato leto 2019 ne kaže tipičnega gibanja obiskovalcev na tem območju. 
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4.2 Analiza dinamike uporabe pohodnih poti v vis inskem delu NP Risnjak 
 
Za analizo dinamike uporabe pohodnih poti so bili uporabljeni podatki iz vpisnih knjig 
HGSS Doma Schlosser za obdobje 2015 do 2018. Vpis v te knjige je prostovoljen, zato 
niso vpisani vsi obiskovalci. Za analizo smo predvidevali, da je delež nevpisanih enak 
med obiskovalci iz vseh smeri prihoda. 
V tej analizi so bile uporabljene naslednje predpostavke 
1. prazno polje za odhod – predpostavlja se, da je smer povratka enaka smeri prihoda 
2. Snježnik - predpostavljamo, da se vedno konča na Platku oziroma se začne s Platka 
3. Crni Lug - Leska - domnevamo, da je bila uporabljena pot Crni Lug - Medvedova vrata 
4. Medvedja vrata - predpostavljalo se je, da je obiskovalec uporabil smer Markov Brlog 
-Crni Lug. 
5. če so zapisali, da je domnevna destinacija "Risnjak", se je domnevalo, da se vračajo po 
isti poti 
Analiza podatkov kaže, da je bila uporaba planinskih poti v preteklih letih podobna. 

 
Slika 4-4. Intenziteta koriščenja posameznih planinskih poti za obisk planinskega doma in vrha Veliki Risnjak. 

 



 

 

Analiza kaže, da je obiskovalci najpogosteje prihajajo iz smeri Vile in Črnega Luga, pri 
tem pa je pot z največjim številom uporabnikov Vilje-Schlosserjev dom (ki se uporablja 
tudi za smer prihoda iz Gornjega Jelenja).. 

 
Slika 4-5. Distribucija števila obiskovalcev po smeri prihoda na Schlosserjev dom po mesecih (2015-2018) 

 
Za namene te analize (zaradi premalo natančnih podatkov o lokaciji prihoda 
obiskovalcev) je bilo predvideno, da so obiskovalci enako uporabljali obe poti iz Črnega 
Luga: Horvatovo pot in pot čez Markov brlog. Obe poti sta pogosto uporabljeni 
pohodniški poti. 
Pogosta je tudi smer prihoda iz smeri Platka - čeprav je smeri prihoda več, ni bilo 
mogoče ugotoviti, katera smer je bila uporabljena in se je domnevalo, da gre za pot na 
Cajtigo in nato na Snježnik. Pot od Cajtiga do Snježnika kot tudi pot na Lasc poteka skozi 
območje, ki je bilo prepoznano kot zelo primerno za velike zveri. Lahko pa domnevamo, 
da je v primeru, da se obiskovalci držijo označenih poti vpliv, njihov vpliv sprejemljiv. 
Še posebej zato, ker gre za poti, katerih intenzivnost uporabe je v primerjavi z drugimi 
smermi (Vilje in Crni Lug) nižja. 
Pregled števila obiskovalcev po mesecih kaže, da v času največje turistične sezone v 
juliju in avgustu, največ obiskovalcev prihaja iz smeri Črnega Luga. Iz smeri Platka je 
največ obiskovalcev v juniju in maju, kar je verjetno povezano s tem, da je Platak 
priljubljeno izletniško mesto reških planincev. 
Viljska pot je kot najkrajša pot za »osvajanje Risnjaka« najbolj priljubljena pot v 5. in 6. 
mesecu. 

  



 

 

5 Pregled ugotovljenih antropogenih pritiskov  
5.1 Definiranje mirnih con znotraj nacionalnega parka 
 
V upravljalskem načrtu NP Risnjak so opredeljene cone, ki določajo način obiska: 

1.a) Območje najstrožje zaščite – območje posebnega pomena z 
nespremenjeno splošno naravo, visoko biološko in krajinsko pestrostjo ter 
velikim pomenom ohranjanja, v katerem dostop obiskovalcem ni dovoljen. 
Znanstveno raziskovalna dejavnost je dovoljena. 
1.b) Območje stroge zaščite – območje z nespremenjeno in/ali rahlo 
spremenjeno naravo, visoko biološko in krajinsko prestrostjo, na katerem se 
izvajajo minimalne dejavnosti gospodarjenja z namenom varovanja in 
ohranjanja biološke in krajinske pestrosti in kjer je obiskovalcem omejen 
dostop, narodni park pa mora izvajati nadzor nad obiskom.  
Opomba: skozi to območje poteka največ pohodniških poti  
 
2.a) Območje aktivne zaščite habitata – območje velikega pomena za 
varovanje habitata, v katerega se aktivno posega kot način upravljanja, s čimer 
se zagotavlja varstvo, ohranjanje, revitalizacija in ohranjanje primernega stanja 
habitata. Opomba: Načrt upravljanja ne opredeljuje sprejemljivega načina obiska, 
vendar se domneva da je obisk dovoljen.  
 
2.b) Območje aktivnega varstva gozdnih ekosistemov - območje velikega 
pomena za ohranjanje gozdnih ekosistemov, v katerega se aktivno posega kot 
način upravljanja, s čimer se zagotavlja varstvo, ohranjanje, revitalizacija in 
ohranjanje primernega stanja habitata 
Opomba: Načrt upravljanja ne opredeljuje sprejemljivega načina obiska, vendar se 
domneva da je obisk dovoljen.  
 
3.a) Območje naselij – območje naselij, tradicionalnega in ekološkega 
kmetijstva, eko turizma ter naravnih in kulturnih vrednot.  
 
3.b) Rekreacijska in turistična infrastrukturna cona - območje z naravnimi, 
kulturnimi, izobraževalnimi in turistično-rekreacijskimi vrednotami, v katerem 
je poudarek na razvoju turistične in turistične infrastrukture v skladu z 
okoljskimi standardi. 
Opomba: V tej coni so planinski domovi in območje okrog Razloga. 



 

 

 
Slika 5-1. Pregled infrastrukture za obiskovalce v zvezi z območji upravljanja.  

 
 

 
Slika 5-2. Primernost habitata za velike zveri na različnih območjih navedenih v načrtu upravljanja. 



 

 

 
Analiza različnih con znotraj nacionalnega parka Risnjak glede na model primernosti 
habitata za velike zveri kaže, da je velik del območja zelo stroge zaščite (1b) zelo 
primeren habitat za velike zveri. Prav tako se večji del območja aktivnega varstva 
gozdnih ekosistemov nahaja na območju, ki je zelo primerno za velike zveri, dejavnosti 
na teh območjih pa je treba prilagoditi dnevni in sezonski dinamiki rabe tega območja s 
strani velikih zveri. Po obisku je to širše območje okoli učne poti Leska in območja, 
skozi katerega poteka kolesarska pot »nad Lesko«. Predlaga se, da se čas obiska na tem 
območju v poletnih mesecih omeji na čas med 1 uro po zori in do sončnega zahoda. 
Tudi na področju uporabe kolesarske steze bi bilo dobro uvesti občasno štetje 
obiskovalcev in spremljati stanje velikih zveri ter na podlagi teh podatkov ugotoviti, ali 
je treba uvesti še kakšne dodatne omejitve obiska tega dela narodnega parka. 
Velik delež neprimernih in manj primernih habitatov za velike zveri je na območju 
najstrožje zaščite. To so predvsem vrhovi Velikega Risnjaka, Bijelih stijen in zahodno od 
izvira Kolpe. Te območja velike zveri zagotovo uporabljajo, še posebej v poletnih 
mesecih, ko tu iščejo hrano, ter takrat, ko iščejo mirnejše predele zaradi večjega števila 
obiskovalcev na območju pohodniških in kolesarskih poti.  
Kot je bilo pojasnjeno v prejšnjih poglavjih, je treba pri določanju mirnih con upoštevati 
obmejna območja NP Risnjak (izven meja NP) in tam zagotoviti sprejemljivo stopnjo 
motnje, ki jo za velike zveri predstavljajo obiskovalci. To se nanaša predvsem na 
uporabo motornih vozil na tem področju. Marsikje na Hrvaškem postajajo štirikolesniki 
vse bolj priljubljeni za vožnjo v naravi in tako postajajo del turistične ponudbe. Vožnja v 
naravi pogosto pomeni vožnjo po gozdnih cestah. Vsa motorna vozila na fosilna goriva 
proizvajajo bistveno višjo raven hrupa kot električna vozila. Vsaka človeška prisotnost, 
ki vključuje hrup, ki ga povzročajo motorna vozila, bo predstavljala motnjo za velike 
zveri ter njihov plen. To se kaže v spreminjanju vedenja ali izogibanju območij s 
hrupom, zato lahko hrup posredno vpliva na zmanjšanje velikosti njihovega teritorija, 
pa tudi na kakovost habitatov. Zato je priporočljivo omejiti uporabo motornih vozil na 
fosilna goriva na cestah, ki potekajo skozi narodni park in niso ceste občinskega ali 
državnega pomena Vilje – Lazac. (Omejitev ne bi veljala za zaposlene in raziskovalce 
narodnega parka, čeprav je omejitev tukaj možno uveljaviti, ker zaposleni v narodnem 
parku uporabljajo hibridna vozila). 
Potrebno je dolgoročno spremljanje intenzivnosti prometa na širšem območju NP 
Risnjak (severno, južno in vzhodno od narodnega parka) in potencialno dodatno 
omejiti uporabo nekaterih cest/gozdnih cest (npr. ture z motorjem ali štirikolesniki). 
Ob povečani intenzivnosti obiska na nekaterih delih, je možna določitev občasnih 
mirnih con v drugih delih. Za prostorsko razporeditev teh mirnih con je treba pridobiti 
podatke o gibanju velikih zveri (tj. podatki o gibanju živali z GPS ovratnicami) v 
primerjavi s številom obiskovalcev v različnih delih narodnega parka in okolici. Na 
podlagi takšne analize bi lahko določili občasne mirne cone, ki bi jih bilo treba uskladiti 
tudi z načrtovanimi gozdarskimi deli in dejavnostmi lovcev v okoliških loviščih (razen 
lova in drugih dejavnosti, potrebnih za vzdrževanje lovišč). . 



 

 

Območje ekološkega omrežja, ki se nahaja okoli Narodnega parka Risnjak, upravlja 
Javni zavod Narava, način rabe tega območja in potrebne dejavnosti pa je treba 
dogovoriti z Javnim zavodom Narava. 
 

5.2 Smernice za usmerjanje obiskovalcev 
 
Sledi povzetek smernic za usmerjanje obiskovalcev:  

- Na obrobnem območju parka so koče Lazac, Japetova Šegina in Larmina 
koča, ki so prepoznana kot območja, ki so v določenih delih leta pomembna 
za velike zveri, zato= je potrebno nadzirati uporabo teh površin s strani 
obiskovalcev. Potrebno je preprečiti nezakonito kampiranje na tem območju 
ter uporabi prostora za namen piknika. V primeru postavitve počivališč za 
obiskovalce se je o lokaciji te infrastrukture potrebno posvetovati s 
strokovnjaki za velike zveri (volk, ris, medved). 

- na območju Lasca in Japetove Šegine je izvir,zato sem pogosto prihajajo 
živali. Na tem območju je zato potrebno zagotoviti mirnejše razmere v 
obdobju razmnoževanja od 1.5. do 1.9.,v času njihove aktivnosti (somrak). 

- Glede na obstoj več kolesarskih poti v bližini narodnega parka Risnjak je 
potrebno razmisliti o nujnosti krožne kolesarske steze v NP Risnjak (pot od 
Uprave parka po cesti nad Lesko - Markov brlog -Vršičak- Železna vrata- 
Razloški okoliš- Malo Selo - Bela Vodica). Zaradi varnosti obiskovalcev se 
predlaga omejitev uporabe poti v času največje aktivnosti velikih zveri, torej 
ob zori in mraku (prepoved uporabe poti 1 uro pred sončnim zahodom 
(poleti) na 2 uri po sončnem vzhodu). 

- V sodelovanju z JU Priroda izdelati sistem evidence (monitoringa) 
kolesarskih poti v okolici NP Risnjak 

- Razmisliti o uvedbi omejitev uporabe motornih vozil na fosilna goriva na 
cestah, ki potekajo skozi NP in niso ceste občinskega ali državnega pomena 
- predvsem Vilje - Lazac. (Omejitev ne bi veljala za zaposlene in raziskovalce 
NP, čeprav je tukaj možno uveljaviti omejitev, ker ima NP hibridna vozila) 

- V sodelovanju z JU Priroda spremljati intenzivnost prometa na širšem 
območju NP Risnjak (severno, južno in vzhodno od NP) in morebitno uvesti 
omejitve pri določenih vrstah uporabe cest/gozdnih cest (npr. ture z 
motornimi kolesi ali štirikolesniki). 

- V dogovoru z JU Priroda razmisliti z glavnimi deležniki (lastniki gozdov, 
hrvaškimi gozdovi in lovci) možnost izvedbe (rotacijskih) mirnih con na 
širšem območju NP, predvsem v turistični sezoni. 



 

 

- Izvajati raziskave, ki vključujejo spremljanje gibanja živali, označenih z GPS 
ovratnicami (volk, ris in medved) in spremljanje števila obiskovalcev na 
določenih delih NP. Za zbiranje informacij o številu obiskovalcev je treba 
uporabiti različne tehnike (npr. števci na progi, foto pasti, število GSM 
signalov ipd.).   
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