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Spoštovani bralci novičnika,

končuje se zelo uspešno leto 2022, Krajinski park Lahinja še 
naprej ostaja na poti hitrega in uravnoteženega razvoja. 

Za nami je najuspešnejša sezona v času upravljanja KP 
Lahinja. Postajamo vse prepoznavnejši v domačem okolju, 
predvsem pa tudi širše po Sloveniji.

Vse več ustanov se odloča za sodelovanje s KP Lahinja, 
kar je gotovo dokaz našega ustreznega dela, vendar nas to 
ne sme uspavati, še naprej je treba delati, še bolj zavzeto, 
povezovalno, dialoško in konstruktivno. 

V letu 2023 nas čaka kar nekaj izzivov, ki so usmerjeni k še 
večji rasti krajinskega parka. Povezani so z napredkom v 
povezovanju z lokalnim prebivalstvom, pa tudi z lokalnimi in 
državnimi ustanovami.

V prihodnjem letu načrtujemo prijave na nove projekte, s 
katerimi bi lažje uresničili nekatere cilje, ki smo si jih zadali. 
Upamo, da se bo na projekte mogoče prijaviti čim prej, saj bi 
to pomembno prispevalo k nenehnemu napredku in olajšalo 
delo v parku. 

Pripravili bomo javno razgrnitev upravljavskega načrta 
KP Lahinja za obdobje 2023–2033. Načrt je usmerjen 
povezovalno, predvsem pa si želimo, da bi se lokalno 
prebivalstvo na podlagi upravljavskega načrta še tesneje 
povezalo v delo KP Lahinja in tudi soodločalo pri prihodnjih 

korakih delovanja parka. Trudili se bomo, da bo delovanje 
parka čim bolj povezano z lokalnimi deležniki in ustanovami. 

Pri prijavi na nove projekte se bomo povezali z okoliškimi 
društvi in s Krajevno skupnostjo Dragatuš, saj želimo 
upoštevati želje in predloge s celotnega območja lokalne 
skupnosti. 

Organizirali bomo predavanja in delavnice, ki bodo pritegnili 
čim širši krog ljudi. Na predavanjih bomo predstavili teme 
iz zgodovine, etnologije in kmetovanja, ki pomembno 
določajo našo prihodnost. Da bi lahko v prihodnosti delovali 
čim uspešneje in povezovalno, moramo poznati lastno 
zgodovino. Tako bomo lahko tudi park usmerili k vsesplošni 
rasti in napredku.

Prav tako je treba poudariti, da je KP Lahinja tesno povezan 
s kmetovanjem. Preprečiti moramo nadaljnje zaraščanje 
prostora in še več truda posvetiti varovanju narave, saj se 
včasih premalo zavedamo, da še vedno živimo v precej 
čistem in neokrnjenem okolju.

V Krajinskem parku Lahinja bomo tudi v prihodnje delovali 
povezovalno in razvojno. Zasnovali smo velike načrte in 
menim, da je tako tudi prav, kajti samo tako lahko dosežemo 
zastavljene cilje. 

Gregor Šmalcelj, vodja KP Lahinja

Turistična sezona 
v letu 2022

Nagovor upravljalca

Za nami je najuspešnejša turistična sezona v zadnjih 
petnajstih letih. Obisk parka je letos precej zrasel. V poletnem 
delu sezone smo dežurali vse dni v tednu, veliko je bilo 
individualnih gostov, prav tako je vse leto naraščal obisk 
organiziranih skupin. To so bile v glavnem šolske skupine, 
skupine upokojencev, delavskih kolektivov in družine, bile so 
različno velike – od 10 do 50 obiskovalcev.

Obiskovalce najbolj pritegnejo črna kuhinja, podest v Nerajskih 
lugih, izvir Lahinje in Otonova pustolovščina. Navdušeni so 
nad zanimivostmi iz belokranjskega etnološkega izročila 
ter nad ohranjeno naravo, čistima reko Lahinjo in potokom 
Nerajčico. Povedo, da je vse še vedno zelo mirno in pristno.

Kljub vsemu pogrešajo nekaj stvari: želijo si, da bi lahko 
pokusili več lokalne kulinarike, si ogledali kakšen kmečki 

turizem in da bi bila kje možnost za taborjenje ali prostor 
za piknik. Prav tako so spraševali glede izposoje električnih 
koles. Njihove predloge smo skrbno spremljali in jih uvrstili v 
prihodnje načrte. Tako bo naša ponudba še bolj upoštevala 
potrebe in želje gostov. 

Še vedno se bomo v prvi vrsti trudili privabljati šolske skupine 
in manjše skupine (do 25 obiskovalcev), seveda pa bomo 
sprejemali tudi vse avtobusne skupine. Naša turistična 
ponudba bo tako ostala tesno povezana z izobraževalnim 
turizmom oz. s turizmom, ki temelji na varovanju narave. 

V letu 2023 bomo ponudbo še obogatili – s čim, naj za zdaj 
ostane še skrivnost. Vsekakor vas bomo o tem pravočasno 
obvestili.



Tudi letos smo urejali (košnja, mulčenje) celoten park, 
vključno s Plavčevo domačijo v Velikem Nerajcu. 

Februarja smo pri infocentru uredili pomožni prostor za 
delo. Tam imamo zdaj improvizirano pisarno, ki je polno 
opremljena, to nam zelo pomaga pri terenskem delu in pri 
sprejemanju obiskovalcev parka. 

Uredili smo novo dohodno pot do izvira Krnica in jo opremili 
z lesenimi stopnicami. Dostop do izvira je zdaj veliko lažji in 
predvsem varnejši tudi za upokojenske skupine in šolarje 
prvega triletja. 

V aprilu smo pripravili dvodnevno izobraževanje za lokalne 
vodnike. 

Kaj smo naredili?
Letos smo tudi obnovili ekosanitarije, ki so potrebovale 
prvo večje popravilo. Ekološka stranišča, ki jih uporabljajo 
obiskovalci, tako že skoraj vse leto delujejo brezhibno. Prav 
tako smo popravili poškodovane didaktične table in priskrbeli 
nove stebre za označitev poti in promocijsko tablo KP Lahinja. 
Stebre in tablo bomo postavili v marcu 2023. 

Nadaljevali smo urejanje izvira Okno v Malem Nerajcu. 

Pripravili smo tudi kar nekaj družabnih dogodkov, predavanj, 
pohodov in delavnic. 

Delovna akcija pri izviru Krnica (26. februar 2022): uredili smo novo dohodno pot do izvira, ki leži v bližini mokrišča Nerajski lugi. 
Za pomoč se zahvaljujemo vaščanom Velikega Nerajca. 

Otroška zimska delavnica (3. in 4. marec 2022): za otroke smo pripravili dvodnevno delavnico na temo živali v Krajinskem 
parku Lahinja.



Obisk skupine Erasmus (15. marec 2022): obiskali so nas učenci OŠ Mirana Jarca Črnomelj in njihovi vrstniki iz tujine.

Predavanja v Krajinskem parku Lahinja

7. april 2022 – Človek in gozd; predavatelj: Andrej Držaj. Obiskovalci so izvedeli marsikaj novega o vlogi in pomenu gozda 
v parku. 

14. april 2022 – Folklora in Krajinski park Lahinja; predavateljica: Zdenka Pezdirc. Obiskovalci so poslušali o nekaterih 
novostih oz. manj znanih stvareh o belokranjski noši.



21. april 2022 – Cvetni prah razkriva preteklost Bele krajine; predavateljica: dr. Maja Andrič. Obiskovalci so se seznanili 
o pomembnosti cvetnega prahu oz. o tem, da cvetni prah razkriva marsikaj zanimivega.

5. maj 2022 – Se zavedamo pomena in priložnosti kmetijstva?; predavatelj: Damijan Vrtin. Govor je bil o izjemnem 
pomenu kmetijstva v parku.

20.–21. maj 2022 – odprta vrata v Krajinskem parku Lahinja. Vsako leto v maju pripravimo dneve odprtih vrat parka, vsi 
dogodki in predavanja so tedaj brezplačni.

27.–28. maj 2022 – BioBlitz. Na dogodku BioBlitz so sodelovali znanstveniki, terenski biologi, ljubitelji narave iz različnih javnih 
ustanov, nevladnih organizacij. V 24 urah so raziskali biotsko pestrost parka.



9. julij 2022 – Pokosimo Nerajske luge. Tudi letos smo pripravili družabno prireditev Pokosimo Nerajske luge, poleg 
tekmovanja koscev smo organizirali še otroško delavnico in predavanje o odpadni embalaži.

22.–26. avgust 2022 – zabavne enotedenske počitnice. Organizirali smo celotedensko delavnico za otroke, na njej je 
sodelovalo kar 35 otrok. Pripravili jo bomo tudi v letu 2023.



1. oktober 2022 – košarkarski turnir. Prvi košarkarski turnir KPL je bil zelo uspešen, za pomoč pri organizaciji se zahvaljujemo 
Košarkarskemu klubu Črnomelj, vaščanom Malega Nerajca, Lojzetu Puhku, dragatuškim gasilcem in podjetjem Pangra, 
Mirabilis, Roberttours, Print 1A, Breza.

29. oktober 2022 – pohod od Bojancev do izvira Lahinje. Rdeči niti pohoda sta bili pomembnost vode kot vira življenja in 
sožitje različnih kultur, ki že stoletja bivajo v Beli krajini. Pohoda so se udeležili številni pohodniki. Za pomoč pri organizaciji se 
zahvaljujemo FS Dragatuš, KUD Otona Župančiča Vinica, PGD Bojanci, DKŽ Dragatuš, Zdenki Pezdirc, Rajku Vrliniču in Mateju 
Simčiču.



... v letu 2023
Predavanja in delavnice

V letu 2023 bomo pripravili druženja, predavanja in delavnice 
na temo zgodovine, etnologije, krajinske arhitekture 

in razvoja podeželja. Zvrstili se bodo od januarja do oktobra.

Seznam dogodkov v KP Lahinja
1. SVETOVNI DAN EVROPSKIH PARKOV: 19. in 20. maj 2023

2. TURNIR KPL PRI IZVIRU OKNO: julij, avgust, september 2023

3. POKOSIMO NERAJSKE LUGE: 8. julij 2023

4.CELOTEDENSKA DELAVNICA ZA OTROKE: avgust 2023

5. REKREATIVNI TEK PO KP LAHINJA: september, oktober 2023

6.POHOD OD BOJANCEV DO IZVIRA LAHINJE: 28. oktober 2023

Prebivalcem Krajinskega parka Lahinja 

in Krajevne skupnosti Dragatuš 

želimo ustvarjalno, uspešno in 

sreče polno leto 2023.



Družabno življenje 
Belokranjcev se 
je proti koncu 19. 
stoletja postopo-
ma spreminjalo s 
prihodom in z uve-
ljavljanjem diato-
nične harmonike, 
z njenimi razno-
vrstnimi razvoj-
nimi modeli. Pri 
terenskih raziska-
vah je FS Draga-
tuš uspelo zbrati 
več kot 200 imen 
ljudskih godcev, 
ki so zaznamovali 
družabno življenje 
v Beli krajini, to se 

je odvijalo največ na ohcetih, žegnanjih, fantovščinah, šte-
lingah, veselicah in podobno. Tudi v krajih Krajinskega parka 
Lahinja so bili zabeleženi številni ljudski godci, med njimi je bil 
tudi žal že pokojni Ivan Kambič - Lesec iz Velikega Nerajca.

Ivan Janez Kambič je prišel v dragatuško župnijo leta 1971, 
potem ko se je leta 1969 poročil z Marico Štamfelj iz Velike-
ga Nerajca in sta si ustvarila družino. Rodil se je leta 1942 na 
Črešnjevcu pri Semiču, v veliki družini je bil eden izmed osmih 
otrok. V otroštvu si je poškodoval oko, vendar to zanj ni bilo ni-
koli ovira, ne pri delu ne pri družabnem življenju. Ko je bil star 
12 let, mu je oče kupil prvo harmoniko – frajtonarico, od takrat 
je bila harmonika del njegovega življenja. To prvo harmoniko 
je zamenjal s Kapševo, dejansko je v vseh 50 letih imel samo 
tri harmonike, do katerih je imel zelo skrben odnos. 

Priženil se je na domačijo Štamfelj, po domače k Leščevim, 
ki so bili tudi vsi povezani z glasbo. Že Maričina mama in strici 
so igrali na razna glasbila, predvsem tamburice. Tudi Maričin 
brat Stanko Štamfelj je igral na tamburico, po odhodu v Av-
stralijo je tam ustanovil ansambel. Posebno nadarjenost je 
pokazala Maričina sestra Anica, ki je igrala kitaro, tamburico 
in bila izvrstna pevka, vendar je že zelo mlada zbolela in umr-
la. Vsekakor je bila Leščeva domačija iz Nerajca poznana po 
delavnosti, glasbi in druženju.

Pustili so trajne sledi: Ivan Kambič
Kambičev Ivan je bil ljudski godec, ki je največ igral in pel po 
ohcetih, ki so včasih trajale kar tri dni: v petek se je vozila bala, 
v soboto je bila ohcet na nevestinem domu in v nedeljo na že-
ninovi domačiji. Kot glavni harmonikar je prvič igral na ohce-
ti na Osojniku in sledilo je več desetletij igranja (več kot 400 
ohceti). Največkrat je igral s klarinetistoma Žanom Rožičem in 
Tonetom Flekom. Žena Marica pove, da je z dodatnim zasluž-
kom od igranja na ohcetih prispeval kar nekaj dobrodošlega 
denarja za kmetijo in izboljšanje družinskega življenja. 

Ivan Kambič je bil godec, ki je igral z dušo, rad je pel, se družil, 
bil je veseljak in ljudje so ga imeli radi. Harmoniko je imel sko-
raj zmeraj pri roki, in tako je igral tudi na raznih zabavah, pri-
reditvah, družinskih slavjih, ob odhodu fantov v vojsko. Lesec, 
kot so mu rekli domačini, je najraje igral slovenske ljudske in 
Slakove viže. Poleg igranja na harmoniko je našel čas tudi za 
prepevanje v dragatuškem pevskem zboru, ki ga je vodil Ev-
gen Cestnik.

Ivan Kambič je umrl leta 2004. Njegovo glasbeno delovanje 
nadaljujejo hčerka Janja, vnuk Boštjan, ki prav tako igra na 
harmoniko, in predvsem vnukinja Anja, ki je vsestranska lju-
biteljska umetnica. 



V tokratnem Novičniku podrobneje predstavljamo območje 
Nerajskih lugov. O tukajšnjem rastlinstvu je bilo že veliko po-
vedanega na raznih predavanjih, v člankih ali pa ob vsakok-
ratnem vodenju po terenu, zato bomo tokrat predstavili po-
men lugov z vidika zadrževanja vode.

Z imenom Nerajski lugi označujemo približno 18 ha veliko ob-
močje, ki ga ob sotočju Lahinje in Nerajčice sestavljajo mo-
krotni travniki, nizko barje, poplavni jelšev gozd, šašje in drugi 
manjši elementi. Zaradi blagih sprememb nadmorske višine 
težko opazimo, da so Nerajski lugi v nekakšni plitvi oz. neiz-
raziti kotanji. Za kotanje je značilno, da se v njih nabira voda, 
in podobno je tudi tukaj. Poleg lege v kotanji pa sta za vodne 
razmere v Nerajskih lugih pomembna še dva dejavnika.

1. Počasno odtekanje vode proti severu: Iz Nerajskih lugov 
voda proti severu odteka počasi, saj celotni lugi delujejo 
kot nekakšna velikanska spužva, ki v času visokih voda 
kopiči vodo, v suši pa jo počasi sprošča. To čutimo pred-
vsem v poletni vročini, ko je v mokriščih prijetno hladno. 
Svojevrstna ovira je tudi zelo izrazit rečni meander pri 
Pustem Gradcu. Najbolj pa počasen odtok določa zelo 
majhen strmec Lahinje na tem odseku.

2. Velik dotok vode z juga in zahoda: Skozi Nerajske luge te-
četa Lahinja in Nerajčica. Izvira Lahinje in Nerajčice sta že 
sama po sebi med najizdatnejšimi izviri v Beli krajini, poleg 
tega pa oba potoka dobita še velike količine vode iz drugih 
virov. Lahinjo napaja stalni izvir Zajm, v času visokih voda 
pa visokovodni izvir Glavica pod Knežino. Na poti proti so-
točju z Nerajčico dobi Lahinja še več manjših desnih pri-
tokov, ki se vanjo stekajo pod Knežino iz smeri Bukovja.

Po strugi Nerajčice se pretaka voda iz močnega kraškega 
izvira Okno, hkrati pa Nerajčica dobi vso vodo iz izvira Stepa-
njec. To je pomembno predvsem v času visokih voda, ko se 
tla napolnijo s padavinsko vodo. Takrat lahko vodo opazimo 
v nekaterih vodnih virih, ki so sicer večino leta suhi ali pa je 
vodni nivo v njih zelo nizek, to so: Starolipski breg, Suhorski 
breg, Gradnica, Lubešnica, Glušenka. Voda iz vseh naštetih 

Nerajski lugi in voda
vodnih virov se podzemno steka proti kotanji Zjot in nato v 
istoimensko jamo, zatem pa po podzemnih rovih do izvira 
Stepanjec, ki je desni pritok Nerajčice. Vidimo torej, da ima 
Lahinja z Nerajčico veliko zaledje, ki sega daleč zunaj obmo-
čja krajinskega parka proti jugu. Na priloženem zemljevidu je 
z modro barvo označen del prispevnega zaledja Lahinje, ki se 
odvaja skozi luge.

Glede na velikost prispevnega zaledja in količino vode, ki se 
mora zliti skozi več ozkih grl (jama Zjot, izvir Stepanjec, okljuk 
v Pustem Gradcu), ni presenetljivo, da je območje Nerajskih 
lugov nekajkrat na leto pod vodo. To ima posledice v tipu tal 
(oz. prsti), ki so se razvila na najnižjih točkah te kotanje. Gre 
za črno prst s stalno prisotnostjo talne vode in z nizko vseb-
nostjo kisika, in takšna tla niso primerna za njive. Na le nekaj 
deset centimetrov višjih legah so se razvila drugačna tla, ki 
omogočajo vzgojo njivskih kultur. Zaradi stalne prisotnosti 
vode pa velja na teh površinah posebna previdnost pri kla-
sičnem načinu kmetovanja (npr. gnojenje).

Zastajanje vode v lugih nam daje obilo koristi. Večja mokrišča 
namreč kopičijo velike količine vode in jo počasi izpuščajo 
naprej. Zelo pomembno je, da kot družba znamo prepoznati 
pomen tovrstnih območij in da ohranjamo razlivne površine 
v čim bolj naravnem stanju in nepozidane. Naravno kroženje 
vode in daljši čas zadrževanja vode v mokriščih uravnava-
ta vremenske vzorce na širšem območju, prav tako pa po-
membno prispevata k čiščenju obremenjene vode. Ker za-
radi naravnih razmer mokrišča niso primerna za drugo rabo, 
so življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste. Ne 
nazadnje so velika mokrišča zelo dobre učilnice v naravi, kjer 
lahko opazujemo bogastvo življenja in naravnih procesov v 
vsem njegovem sijaju.

Nerajski lugi imajo velik regionalni pomen v smislu kroženja 
vode – potrudimo se, da jih kot take tudi ohranimo. In ne po-
zabimo – Nerajski lugi so najlepši ob visoki vodi.

Matej Simčič, ZSVN OE Novo mesto



Zavarovana območja so prostori, ki so izjemno raznoliki, zato 
jih je treba skladno z namenom doseganja ciljev, zaradi ka-
terih so bila ustanovljena, tudi ustrezno upravljati. Glede na 
značilnosti prostora, izhodiščno stanje, težave, omejitve in ra-
zvojne potrebe so različne tudi vizije želenega stanja in uprav-
ljavskega cilja. Zato je treba vzpostaviti celovit in interdisci-
plinarno podprt sistem urejanja, ki bo vključeval načrtovanje, 
upravljanje in spremljanje izvajanja, vključno z zagotovitvijo 
finančnih virov. 

V načrtovanje prostora se zato vključuje načrt upravljanja 
Krajinskega parka Lahinja (v nadaljevanju besedila: NU 
KPL). To je dokument, ki načrtno vodi razvoj krajinskega parka 
do skladnega razvoja, ki upošteva vse ključne prostorske in 
družbene težnje ter jih hkrati usklajuje z varovanjem prosto-
ra. Dokument omogoča usklajeno upravljanje zavarovanega 
območja ter ureja in usmerja izvajanje dejavnosti v parku, ob 
predpostavki ohranjanja narave in v soglasju z lokalnim oko-
ljem. V načrtu so opredeljeni posamezni ukrepi za dosega-
nje zastavljenih razvojnih ciljev, ti pa so dodatno razdeljeni na 
vsebinski, časovni in finančni ravni. 

Načrt upravljanja zavarovanega območja mora vključevati 
(61. člen ZON):

• celovito oceno stanja narave, posegov in dejavnosti ter 
ekonomske in socialne strukture prebivalstva,

• oceno stanja naravnih vrednot na zavarovanem obmo-
čju,

• oceno stanja na vplivnem območju,

• določitev načinov uresničevanja nalog varstva na zavaro-
vanem območju in ukrepov za izboljšanje in preprečeva-
nje škodljivih vplivov na vplivnem območju,

• določitev podrobnejših razvojnih usmeritev in načine nji-
hovega uresničevanja s prednostnim upoštevanjem tra-
dicionalnih načinov rabe in opravljanja dejavnosti,

• smernice za povezovanje sektorskih načrtov gospodarje-
nja z naravnimi dobrinami,

• določitev varstvenih usmeritev za trajnostni razvoj dejav-
nosti,

• določitev načinov financiranja za zagotavljanje namenov 
varstva in razvoja,

• umestitev in konkretizacijo varstvenih režimov v prostor 
ter

• program izvajanja načrta upravljanja.

Načrt upravljanja je tudi podlaga za urejanje prostora in 
rabo naravnih dobrin.

Vloga in namen načrta upravljanja 
Krajinskega parka Lahinja

Postopek priprave načrta upravljanja 

Postopek priprave načrta upravljanja Krajinskega parka La-
hinja se je začel 12. marca 2021 s prvim sestankom projektne 
skupine. Vanjo so vključeni posamezniki iz ključnih organiza-
cij, ki vplivajo na stanje in razvoj Krajinskega parka Lahinja.

Tabela: Projektna skupina za pripravo NU KPL

KP Lahinja (upravljavec) Gregor Šmalcelj

Zavod RS za varstvo narave Matej Simčič

Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Judita Podgornik Zaletelj

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije Bernarda Stariha

Občina Črnomelj Greta Auguštin

Krajevna skupnost Leopold Perko

Zavod za gozdove Slovenije Andrej Držaj

Ribiško društvo Bojan Levai

Sapo, d. o. o. (izdelovalec) Danijela Kure Kastelc, 
Martina Auguštin

V nadaljevanju je bilo v projekt vključeno še:

• Lovsko društvo Dragatuš, predsednik Tadej Žagar.

Postopek priprave načrta se je začel s pregledom in z anali-
zo obstoječega stanja. Po terenskem ogledu prostora in se-
stanku z upravljavcem je bilo pregledano obstoječe stanje in 
opredeljene težave, ki se pojavljajo pri razvoju. Pregledani so 
bili strokovna literatura o KP Lahinja in projekti na območju 
parka. Celotna vsebina je bila združena v strokovna izhodi-
šča, ki so podlaga za pripravo NU KPL.

Posamezne strokovne službe so pripravile strokovne smer-
nice s področja varstva narave, kulturne dediščine, kmetij-
stva, ribištva in splošnega upravljanja parka. 

Vključene strokovne usmeritve:

• Zavod RS za varstvo narave: Naravovarstvena izhodišča v 
okviru novelacije načrta upravljanja KP Lahinja, septem-
ber 2021, osnutek (interno gradivo);

• Zavod RS za varstvo kulturne dediščine;

• Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije: Smernice za 
upravljavski načrt KP Lahinja – kmetijstvo in dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji (31. maj 2021);

• Zavod za gozdove Slovenije: Splošne in podrobne smer-
nice za gospodarjenje z gozdovi na območju KP Lahinja, 
3400-2/2021-2 (26. maj 2021);

• Ribiško društvo: Predlogi – smernice za izdelavo uprav-
ljavskega načrta KPL;

• anketa prebivalcev na območju KP Lahinja.

Upravljavski načrt Krajinskega parka Lahinja bo javno 
razgrnjen predvidoma v prvi polovici leta 2023. 






