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RASTLINSTVO, ŽIVALSTVO IN HABITATNI TIPI 

 
1.1 Rastlinstvo in habitatni tipi 
Podatki so bili povzeti iz obstoječih javno dostopnih podatkov in literature. Dodatni podatki o 
habitatnih tipih, prisotnih na območju občine, so bili pridobljeni tudi na terenskem ogledu v juniju 
2013, v juniju 2014 pa tudi za dvoživke. 

 
Za območje občine Sežana je značilna izjemna biotska pestrost. Večina območja je tipična kraška 
planota (karbonatna podlaga) z nadmorsko višino od 300 do 450 metrov, razen območja Vrhov na 
severovzhodu (do 670 m), kjer prevladuje fliš. Pretežni del občine, ki je na karbonatni podlagi, označuje 
odsotnost voda na površini. Edine površinske vode na Krasu so kali. Kali so večinoma opuščeni in imajo 
izjemen ekološki pomen. Na območju občine Sežana so površinski vodotoki prisotni le na 
severovzhodnem delu, ki leži na flišni podlagi. Tu so tla nepropustna, tako da tečejo potoki po površju 
in se izlivajo v dolino reke Raše na jugo-zahodni strani in v Vipavsko dolino na severno- vzhodni strani. 
Dolina reke Raše leži na prelomnici med kraškim in flišnim terenom, zato reka Raša že ob manjših sušnih 
obdobjih ponikne. 

 
Rastlinstvo in HT 
Tla na območju Krasa so plitva, skeletna, tudi z golim skalovjem na površini. Nekoč so bili na skeletnih 
tleh večinoma pašniki, danes se ta območja zaraščajo z grmičevjem (pionirja med lesnimi rastlinami sta 
brin (Juniperus communis) na globjih in hladnejših legah ter ruj (Cotinus cogygria) na toplejših in bolj 
kamnitih tleh) in s sukcesijo prehajajo v gozd. Za območje kraške planote je značilna gozdna združba 
puhastega hrasta in črnega gabra (Ostryo carpinifoliae-Quercetum pubescentis) (Marinček in Čarni, 
2003). Velik dal Krasa je bil pogozden s črnim borom (Pinus nigra). V okolici Sežane, Dutovelj, Pliskovice, 
Avberja, Križa, Kazelj in Štorij prevladuje tipičen kraški teren z borovimi pogozditvami in nizkim 
grmičevjem z brinom. Za območja Lokev, Povirja in Lipice je značilen kraški teren s pretežno listavci in 
sicer od nizkega grmičevja v okolici Lokve in Povirja, do visokih hrastov v okolici Lipice. Območje Vrhov, 
severovzhodni del občine na flišni podlagi, je poraščeno predvsem z listavci, prevladuje gozdna združba 
gradna in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae) (Marinček in Čarni, 2003). 

 
Na območju občine so bili evidentirani sledeči habitatni tipi (vir: kartiranja Kras-Sever, Kras-Lokev, Kras-
Kozina, terenski ogled območja junija 2013), ki se prednostno glede na druge habitatne tipe na 
območju Slovenije ohranjajo v ugodnem stanju (Uredba o habitatnih tipih (Ur. l. RS, št. 112/03, 36/09, 
33/13). 
Tabela 71: Seznam naravovarstveno pomembnih HT na območju občine Sežana 

 

Physi
s 
koda 

Habitatni tip 

31.88 Brinovje kot faza zaraščanja suhih travišč 
Srednjeevropska grmišča z brinom (Juniperus communis) v nižinah in montanskem pasu 
večinoma na Primorskem krasu so sukcesijske faze na suhih traviščih iz razreda 
Festuco- 
Brometea. 

34.323 Srednje Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami (*pomembna rastišča 
kukavičevk) 
Srednjeevropska zmerno suha travišča z vrstami rodu Brachypodium (Bromion erecti). 
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34.752 Submediteransko-ilirski pašniki in suhi kamniti travniki 
Sem spada večina negozdnih predelov našega Primorskega krasa ("kraška gmajna"). To so 
ekstenzivni pašniki in kamniti suhi travniki kraških planot Nizkega Krasa (pas črnega gabra, 
puhastega hrasta) in Visokega krasa (pas bukve). Gre za sekundarna travišča, ki so zaradi 
plitke plasti prsti in močne erozije močno ogolela, kamnita. Prst je bazična, z malo hraniv, 
biomasa je pičla, zaradi kamnitosti ruša ni sklenjena. Zaradi lastnosti podlage (voda 
odteče, močno segrevanje) najdemo veliko termofilnih in kserofilnih vrst. Na najvišjih 
legah najdemo tudi vrste iz subalpinskega pasu (Leontopodium alpinum, Gentiana acaulis, 
Sesleria albicans, Primula auricula). Rušo gradijo predvsem Carex humilis, Festuca rubra, 
Bromus erectus, na vetrovnih legah jih zamenja Sesleria juncifolia, na izrazito toplih in 
suhih pa Stipa eriocaulis. Na ekstremno prepihanih in visokih legah lahko tudi Carex 
mucronata in/ali Sesleria albicans. Preostale značilne vrste so: Centaurea rupestris, 
Leucanthemum liburnicum, Satureja subspicata subsp. liburnica, Satureja montana subsp. 
variegata, Plantago holosteum, Jurinea mollis, Crepis chondrilloides, Scorzonera 
austriaca, Dianthus sanguineus, Teucrium montanum, Gentiana tergestina, Potentilla 
tommasiniana, Plantago argentea subsp. liburnica, Euphorbia nicaeensis, Leontodon 
crispus, Centaurea triumfettii, Muscari botryoides, Pulsatilla montana itd. Večina površin 
je danes v zaraščanju, prva faza so visoke steblike, največ Laserpitium siler, L. latifolium, 
Dictamnus albus, Paeonia officinalis, Asphodelus albus, Gentiana lutea subsp. 
symphyandra, Geranium sanguineum itd. Zaraščajo se v toploljubna listopadna grmišča 
(npr. z rujem) ali v 
brinovja. 

34.753 Submediteransko-ilirski polsuhi travniki 

 Polsuhi travniki na nekoliko bolj globokih, zmerno vlažnih in mestoma zakisanih tleh. V 
Sloveniji je to le v submediteranskem delu in sicer vsepovsod na flišni podlagi ter na 
apnencu v ugodnejših talnih razmerah z več prsti, na dekalcificiranih tleh vrtač, dolinic, 
ipd., tudi na rožencu. Takšni travniki niso gnojeni, košnja je 1-2 krat letno, veliko travnikov 
je v opuščanju in se zaradi ugodnih talnih razmer hitro zaraščajo. Zaraščanje poteka preko 
faze visokih steblik, na flišu predvsem kobulnice Peucedanum cervaria in ruja. Na kraškem 
območju so jedra zaraščanja v depresijah. Rušo gradijo poleg vrst Bromus erectus, Briza 
media, še Chrysopogon gryllus (na nižjih legah), Danthonia alpina, Dactylis glomerata, 
značilne pa so vrste Ononis spinosa, Lathyrus latifolius, Ferulago galbanifera, Euphorbia 
verrucosa, Knautia illyrica, Scabiosa grammuntia, Centaurea weldeniana, Scorzonera 
villosa, Carex flacca, Plantago media ter številne orhideje, predvsem iz 
rodov Ophrys in Orchis. 

35.14 Sestoji navadne šašulice* 
Sestoji s prevladujočo vrsto Calamagrostis epigejos na zaraščajočih se zakisanih 
površinah. Ponekod tudi na ruderalnih rastiščih. 
Majhna zaplata na območju Črkovce (140 m2). 

37.313 Mezofilni do vlažni travniki s trstikasto stožko* 
Travniki s prevladujočo vrsto Molinia arundinacea na globljih, zakisanih tleh, večinoma na 
pobočjih, z vrstami Gladiolus palustris, G. illyricus, Potentilla erecta, Sieglingia 
decumbens. 
Tri manjše zaplate, skupaj 0,26 ha. 

37.72 Zasenčeni nitrofilni gozdni robovi (obronki) 
Nitrofilno-higrofilne združbe običajno velikolistnih zelišč ob robu gozdov na globokih 
rodovitnih tleh z vrstami Galium aparine, Glechoma hederacea, Geum urbanum, 
Aegopodium podagraria, Silene dioica, Carduus crispus, Chaerophyllum hirsutum, 
Lamium album, Alliaria petiolata, 
Lapsana communis, Geranium robertianum, Chelidonium majus, Glechoma hirsuta, Viola 
alba, Viola odorata itd. 
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38.221 Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in nagnjenih 
legah s prevladujočo visoko pahovko 
Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh se 
pojavljajo na nagnjenih legah (ne prestrmih bregovih) na rodovitnih tleh, pretežno na 
bazični podlagi. Biomase je manj, kosijo običajno 2-krat letno. Floristično bogati sestoji. 
Prevladujejo vrste Helictrotrichon pubescens, Anthoxanthum odoratum, Carex montana, 
Filipendula vulgaris, Arrhenatherum elatius, Plantago media, Lotus corniculatus, Briza 
media, Campanula patula, Veronica 
chamaedrys, Festuca rubra, Trifolium montanum. 

41.7 Toploljubna in primorska hrastovja 
Gozdovi in gozdiči submediteranskega območja in zahodnih evrazijskih step in polstep v 
katerih prevladujejo listopadne in delno listopadne termofilne vrste hrastov. Pojavljajo se 
lahko lokalno v 
ugodnih mikroklimatskih ali edafskih razmerah in nadomestijo vednozelene hrastove 
gozdove v zmernem in pravem Mediteranu. Segajo na sever v srednjo in subatlantsko 
Evropo. 

41.8 Termofilni gozdovi mešanih listavcev 
Sestoji z dominantnimi vrstami Ostrya carpinifolia, Carpinus orientalis ali raznimi vrstami 
rodov Acer, Fraxinus, Tilia in Celtis australis podgorskega in gorskega mediteranskega 
območja iz zveze Ostryo-Carpinion orientalis. 

* Prednostni habitatni tip v EU 
 

Raznovrstnost rastlinstva na območju je velika, saj se prepletajo tako suha travišča, zaraščajoče 
površine suhih travnikov z grmišči in gozdni predeli. Na območju občine so bile evidentirane tudi 
nekatere redke in ogrožene rastlinske vrste, npr.: navadna potonika (Paeonia officialis), navadni 
jesenček (Dictamnus albus) in gorski kosmatinec (Pusatilla montana). Sicer na suhih travnikih uspevajo 
tudi zavarovane vrste rastlin kot so vrste iz rodov in družin: Narcissus sp., Dianthus sp., Sempervivum 
sp., Gladiolus sp., Iris sp., Lillium sp., Ruscus aculeatus, Orchidaceae, Paeonia sp., Stipa sp., Cyclamen 
purpurascens, Helleborus sp.… 

 
Živalstvo 
Na območju občine Sežana je velika pestrost habitatov. Večina območja je porasla z grmičevjem in 
gozdom. Poleg grmišč in gozdne krajine so prisotni tudi suhi travniki, pašniki in opuščene površine, ki 
se zaraščajo z grmovjem in prehajajo v gozd. Habitati so povezani v mozaik sukcesijskih stadijev. 
Pestrost habitatov omogoča tudi obstoj pestre favne, predvsem vrst iz skupin ptic, plazilcev in metuljev. 
 
Sesalci 
Med malimi sesalci lahko na območju občine pričakujemo sledeče vrste: mala rovka (Sorex minutus), 
poljska rovka (Crocidura leucodon), gozdna voluharica (Clethrionomys glareolus), rumenogrla miš 
(Apodemus flavicollis), navadna belonoga miš (A. sylvaticus) ter vzhodni jež (Erinaceus concolor), krt 
(Talpa europaea), vrtna rovka (Crocidura suaveolens, veverica (Sciurus vulgaris), navadni polh (Glis 
glis), lokalizirana in redka je snežna voluharica (Chionomys nivalis). Verjetna je tudi prisotnost dimaste 
miši oz. njene istrske podvrste (Apodemus agrarius istrianus). Edini večji rastlinojedi, ki jih lahko 
pričakujemo na območju posega, so poljski zajec (Lepus europaeus), divja svinja (Sus scrofa) in srna 
(Capreolus capreolus). Prevladujoče zveri so podlasica (Mustela nivalis), kuna belica (Martes foina), 
jazbec (Meles meles), lisica (Vulpes vulpes). Skrajni vzhodni del občine Sežana spada v robno območje 
življenjskega prostora medveda. Posamezni osebki so bili tam tudi evidentirani v sklopu študije, 
izvedene na Biotehniški fakulteti (Jerina in sod., 2010). 
Špranje v stenah in starih kamnitih kraških hišah in zvonikih cerkva, predvsem pa jame so priljubljena 
skrivališča netopirjev. Med najbolj ogroženimi so tisti, ki vse leto živijo v jamah (Trontelj, 2000). Znana 
zatočišča in kotišča v občini (podatki iz Monitoringov netopirjev 2007 do 2012): 

- Jama v doktorjevi ogradi (kotišče in zatočišče vrstam: dolgonogi netopir (Myotis capaccinii), 
navadni netopir (Myotis myotis), ostrouhi netopir (Myotis blythii), zatočišče malemu 
podkovnjaku (Rhinolophus hipposiderus) in dolgokrilemu netopirju (Miniopterus schreibersii); 

- Lipiška jama (prezimovališče vrst mali podkovnjak (Rhinolophus hipposiderus) in veliki 
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podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum); 
- hlev za vozne in jahalne konje v Kobularni Lipica (kotišče velikega podkovnjaka (Rhinolophus 

ferrumequinum); 
- Cerkev Matere Božje vnebovzete v Šmarjah pri Sežani (kotišče vrsti usnjebradi uhati netopir 

(Plecotus macrobularis)); 
- Cerkev Sveti Mihael v Skopem (kotišče vrsti iz rodu dolgouhih netopirjev (Plecotus sp.)); 
- Cerkev Svetega Juruja v Dutovljah (zatočišče vrstam: navadni netopir (Myotis myotis), 

ostrouhi netopir (Myotis blythii)); 
- Cerkev Sveti Andrej, Merče (zatočišče vrstam: mali podkovnjak (Rhinolophus hipposiderus) in 

veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum); 
- Cerkev Sveti Križ v Križu (zatočišče vrstam: navadni netopir (Myotis myotis), ostrouhi netopir 

(Myotis blythii), veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum); 
- Cerkev Sveti Mihael, Lokev (zatočišče vrstam: navadni netopir (Myotis myotis), ostrouhi 

netopir (Myotis blythii); 
- Cerkev Sveti Tomaž, Pliskovica (zatočišče vrstam: navadni netopir (Myotis myotis), ostrouhi 

netopir (Myotis blythii); 
- Cerkev Sveta Marija Devica v Tomaju (kotišče); 
- Cerkev Sveti Peter, Britof (zatočišče). 

 
Ptice 
Območje občine je za ptice velikega pomena (na regionalnem in nacionalnem nivoju). Na celotnem 
Krasu srečamo celo vrsto ogroženih ptic, ki imajo tukaj daleč največje populacije v Sloveniji.  Največjo 
vrstno pestrost najdemo v predelih, kjer se gole površine prepletajo z grmišči in posameznimi drevesi, 
skratka tam, kjer so obsežne površine v prehodnih sukcesijskih stopnjah. V občini ni večjih površinskih 
voda, ki bi bile pomembne za ptice. V občini je bilo evidentiranih 49 kalov (vir: 1001 kal, 2007), ki pticam 
služijo kot napajališča, za gnezdišča so pa premajhni (Trontelj, 2000). 

 
Izmed ujed sta na območju občine v bolj odprtem prostoru pogosta kanja (Buteo buteo) in kačar 
(Circaetus gallicus) v bolj zaraslih predelih pa so prisotni sršenar (Pernis apivorus), kragulj (Accipiter 
gentilis) in skobec (Acciper nissus). Med nočnimi pticami se tu pojavljajo: podhujka (Caprimulgus 
europaeus), veliki skovik (Otus scops) in velika uharica (Bubo bubo). Izmed redkih in ogrožeinh vrst velja 
izpostaviti tudi smrdokavro (Upupa epops). 
Na območju občine najde ustrezne gnezditvene habitate tudi rjava cipa (Anthus campestris) (gole 
površine, kot prehodno gnezdišče tudi skladiščno parkirne površine ob mejnem prehodu Sežana). V 
odprti kraški krajini s posameznimi grmi in drevesi gnezdi prosnik (Saxicola torquata), bolj zaraščenih 
predelih pa najdejo ustrezne habitate penice: pisana penica (Sylvia nisoria), črnoglavka (Sylvia 
atricapilla), rjava penica (Sylvia communis), vrtna penica (Sylvia borin) in mlinarček (Sylvia surruca) ter 
kratkoperuti vrtnik (Hippolais polyglotta) ter rjavi srakoper (Lanius collurius). S petimi vrstami je na 
Krasu zastopana družina strnadov. Na najbolj odprtih predelih z le posameznimi drevesi ali grmiči živi 
veliki strnad (Miliaria calandra). Kjer je grmovja več, v živih mejah in na gozdnih obronkih  lahko 
srečamo rumenega strnada (Emberiza citrinella), bogata grmovna zarast, a ne pregosto drevje, ustreza 
plotnemu strnadu (Emberiza cirlus). Kjer pride na dan golo kamenje in kjer so med drevesi in grmi 
raztresene skale, se pojavlja skalni strnad (Emberiza cia).Vrtnega strnada (Emberiza hortulana) 
največkrat najdemo ob osamljenih črnih borih ali obronkih najpih sestojev, ki mejijo na kraške travnike. 
Po podatkih Strokovnega mnenja DOPPS glede naravovarstvene sprejemljivosti »Centra varne vožnje 
Povir« (DOPPS, 2010) je območje pri naselju Povir eno najpomembnejših območij za vrtnega strnada v 
Sloveniji. 

 
Plazilci 
Prisojne lege, topla, kamnita pobočja, skalovje, suhi travniki in svetli gozdovi so bivališča, ki najbolj 
ustrezajo plazilcem. Kras je s plazilci najbogatejša regija v Sloveniji. Modras (Vipera ammodytes) je na 
Krasu redek, še mnogo redkejši pa je gad (Vipera berus). Pogosta je črnica (Coluber viridiflavus 
carbonarius). Precej redkejša je njena svetlejša sorodnica belica (Coluber gemmonensis). Kjer je več 
drevja in grmovja, lahko naletimo na goža (Zamenis longissima). Na Krasu so edina slovenska najdišča 
kraške ali nabrežne kuščarice (Podarcis melisselensis). Najbolj kamnite predele brez vsakega rastja 
naseljuje črnopikčasta kuščarica (Algyroides nigripunctatus). V zaraščajoči se kraški krajini se  je njen 



230   

nekoč sklenjen areal spremenil v maloštevilne osamljene otočke. Povsem drugače je z zelencem 
(Lacerta viridis), ki je splošno razširjen in številen skoraj povsod po Krasu (Trontelj 2000). Večji del 
občine je na kraškem terenu, tam je velika gostota plazilcev, manjša je na severovzhodnem delu občine, 
ki je na hladnejši flišni podlagi. 

 
Dvoživke 
Zaradi kraškega površja na območju posega ni površinskih vodotokov in večjih stoječih voda, ki bi 
predstavljale habitat dvoživkam. Izjemnega pomena za dvoživke so kali, v katerih najdeta ustrezna 
mrestišča hribski urh (Bombina variegata) in veliki pupek (Triturus carnifex). V jamskih sistemih na 
območju občine se lahko pojavlja človeška ribica (Proteus anguinus). V jami 1 v Kanjaducah človeška 
ribica zagotovo živi (vir: http://www.katasterjam.si/, citirano 2013; smernice ZRSVN, december 2013, 
št.: 5-III-540/3-O-2013/ACG). Večjo pestrost dvoživk je pričakovati na severovzhodnem delu občine na 
območju doline reke Raše. 

 
Ribe, obloustke in raki 
Na večjem delu občine ni površinskih vodotokov in stoječih voda, ki predstavljajo habitat ribam, 
obloustkam in rakom. Površinski vodotoki se pojavljajo le na severovzhodnem delu občine (reka Raša 
s pritoki). Po podatkih Zavoda za ribištvo Slovenije v Raši in Grižanskem potoku (pritok reke Raše) živi 
pohra (Barbus balcanicus) in primorski koščak (Austropotamobius pallipes). V Raši pa živita še potočna 
postrv (Salmo trutta) in soška postrv (Salmo marmoratus). 

 
Nevretenčarji 
Na območju občine so prisotni habitati, ki se zelo primerni za obstoj več vrst metuljev. To so predvsem 
submediteranska suha travišča, grmišča in mejice, ki so mozaično razporejeni in predstavljajo primeren 
habitat različnih vrst, kot so: travniški postavnež, kraški zmrzlikar… Na območju zaradi pestrosti 
habitatov pričakujemo tudi pestro favno hroščev. Med njimi je bil evidentiran npr. rogač (Lucanus 
cervus), hrastov kozliček (Cerambyx cerdo), bukov kozliček (Morinus funereus) (Vernik, 2009). 

 

VAROVANA OBMOČJA: NATURA 2000, ZAVAROVANA OBMOČJA 

 

NATURA 2000 

 
Natura 2000 območja so določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 
(Ur. l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 08/12, 33/13, 35/13, 39/13). Na območju občine so 
4 Natura 2000 območja: 

 SCI Dolina Branice (SI3000225) 

 SCI Vrhe nad Rašo (SI3000229) 

 SCI in pSCI Kras (SI3000276) 

 SPA Kras (SI5000023) 
Tabela 72: Natura 2000 območja v občini Sežana 

 

Koda: SI3000276 

Območje: Kras 

Skupina: SCI in pSCI 

Površina [ha]: 48041,26 

http://www.katasterjam.si/
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Živalske vrste:  črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria)* 
 človeška ribica (Proteus anguinus)* 
 raznolistna mačina (Serratula lycopifolia)* 
 ozki vrtenec (Vertigo angustior) 
 travniški postavnež (Euphydryas aurinia) 
 barjanski okarček (Coenonympha oedippus) 
 hromi volnoritec (Eriogaster catax) 
 rogač (Lucanus cervus) 
 hrastov kozliček  (Cerambyx cerdo) 
 bukov kozliček (Morimus funereus) 
 primorski koščak (Austropotamobius pallipes) 
 veliki pupek (Triturus carnifex) 
 hribski urh (Bombina variegata) 
 mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
 veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) 
 južni podkovnjak (Rhinolophus euryale) 
 ostrouhi netopir (Myotis blythii) 
 dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersi) 
 dolgonogi netopir (Myotis capaccinii) 
 vejicati netopir (Myotis emarginatus) 
 navadni netopir (Myotis myotis) 
 Tommasinijeva popkoresa (Moehringia tommasinii) 
 drobnovratnik (Leptodirus hochenwarti) 
 kraški zmrzlikar (Erannis ankeraria) 
 jadranska smrdljiva kukavica (Himantoglossum adriaticum) 

Habitatni tipi:  Skalna travišča na bazičnih tleh (Alysso-sedion albi)* 
 Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem

in montanskem pasu* 
 Vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneretalia 

villosae) 
 Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) 
 Sestoji navadnega brina (Junniperus communis) na suhih 

traviščih na karbonatih 
 Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok 
 Jame, ki niso odprte za javnost 
 Gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex in Quercus 

rotundifolia 

  

Koda: SI5000023 

Območje: Kras 

Skupina: SPA 

Površina [ha]: 58751,61 
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Vrste ptic:  sršenar (Pernis apivorus) 
 beloglavi jastreb (Gyps fulvus) 
 kačar (Circaetus gallicus) 
 planinski orel (Aquila chrysaetos) 
 sokol selec (Falco peregrinus) 
 kotorna (Alectoris graeca) 
 veliki skovik (Otus scops) 
 velika uharica (Bubo bubo) 
 podhujka (Caprimulgus europaeus) 
 smrdokavra (Upupa epops) 
 hribski škrjanec (Lullula arborea) 
 poljski škrjanec (Alauda arvensis) 
 rjava cipa (Anthus campestris) 
 puščavec (Monticola solitarius) 
 rjavi srakoper (Lanius collurio) 
 vrtni strnad (Embrezia hortulana) 
 veliki strnad (Miliaria calandra) 

  

Koda: SI3000225 

Območje: Dolina Branice 

Skupina: SCI 

Površina [ha]: 6313,15 

Živalske vrste:  črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria)* 
 rogač (Lucanus cervus) 
 hrastov kozliček  (Cerambyx cerdo) 
 bukov kozliček (Morimus funereus) 
 veliki pupek (Triturus carnifex) 
 hribski urh (Bombina variegata) 
 veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) 
 vejicati netopir (Myotis emarginatus) 
 laški potočni piškur (Lethenteron zanandreai) 
 grba (Barbus plebejus) 
 laška žaba (Rana latastei) 
 močvirski krešič (Carabus variolosus) 
 veliki studenčar (Cordulegaster heros) 

Habitatni tipi:  Skalna travišča na bazičnih tleh (Alysso-sedion albi)* 
 Vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneretalia 

villosae) 
 Sestoji navadnega brina (Junniperus communis) na suhih 

traviščih na karbonatih 

  

Koda: SI3000229 

Območje: Vrhe nad Rašo 

Skupina: SCI 

Površina [ha]: 571,90 

Živalske vrste:  črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria)* 
 rogač (Lucanus cervus) 
 hrastov kozliček  (Cerambyx cerdo) 
 bukov kozliček (Morimus funereus) 
 močvirski krešič (Carabus variolosus) 

*prednostna vrsta ali habitatni tip 
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ZAVAROVANA OBMOČJA (ZO) 

 
Na območju občine Sežana je 9 zavarovanih območij – naravnih spomenikov, ki imajo lokalni pomen: 

 naravni spomenik Štanjel - Kopriva - nahajališče kraškega marmorja (Id. št. 1342) 

 naravni spomenik Sežana - Park ob vili Mirassasso (Id. št. 1334) 

 naravni spomenik Lipica - Lipiško brezno (Id. št. 1307) 

 naravni spomenik Brestovica pri Povirju - kal Globočaj (Id. št. 1280) 

 naravni spomenik Brestovica pri Povirju – Petnjak (Id. št. 1279) 

 naravni spomenik Sežana - jama v Ukmarjevem dolu ob Bazoviški cesti (Id. št. 1327) 

 naravni spomenik Orlek - Orleška draga (Id. št. 1314) 

 naravni spomenik Sežana - Sežanski dol z jamami I. in II. (Id. št. 1329) 

 naravni spomenik Divača – Bukovnik (Id. št. 1288) 
 

Na območju občine Sežana je tudi 21 zavarovanih območij (točk) – naravnih spomenikov: 

 naravni spomenik Sežana - jama Bukovnik (Id. št. 1321) 

 naravni spomenik Žirje - Belinca jama (Id. št. 1344) 

 naravni spomenik Žirje - Junčja jama (Id. št. 1345) 

 naravni spomenik Lokev pri Divači - jama Vilenica (Id. št. 1309) 

 naravni spomenik  Orlek - Golokratna jama (Id. št. 1313) 

 naravni spomenik  Sežana - Čebulcova jama (Id. št. 1322) 

 naravni spomenik Sežana - Jama v Golokračini (Id. št. 1323) 

 naravni spomenik Kazlje - Komihcova jama (Id. št. 1299) 

 naravni spomenik Lipica - kamniti gobi (Id. št. 1305) 

 naravni spomenik Lipica - Lipenjska jama (Id. št. 1306) 

 naravni spomenik Sežana - Jama v Kanjadolcah I. (Id. št. 1328) 

 naravni spomenik Sežana - Koblarska jama (Id. št. 1330) 

 naravni spomenik Sežana - Orleška in Tomaškova jama (Id. št. 1331) 

 naravni spomenik Sežana - Škamprlova ali Škamprletova jama (Id. št. 1332) 

 naravni spomenik Sežana - Ulčarjeva jama v Paredu (Id. št. 1333) 

 naravni spomenik Lokev pri Divači - jama pod Gaugami (Id. št. 1308) 

 naravni spomenik Sežana - Jama ob Bazoviški cesti na Trebanjski gmajni (Id. št. 1324) 

 naravni spomenik Dobravlje - Debela peč (Id. št. 1291) 

 naravni spomenik Gorenje - Konjičja jama (Id. št. 1293) 

 naravni spomenik Sežana - Jama ob Bazoviški cesti na Gropajski gmajni (Id. št. 1325) 

 naravni spomenik Sežana - Jama v partu pri Ogradi (Id. št. 1326) 
 

Zavarovana območja – točke oziroma jame imajo lokalni pomen. Na območju občine Sežana je tudi 
eno predlagano zavarovano območje, in sicer Kraški regijski park. 
 

 NARAVNE VREDNOTE IN EKOLOŠKO POMEMBNA  
   OBMOČJA 

 

NARAVNE VREDNOTE  

 
V občini Sežana je 494 naravnih vrednot – jam, 51 naravnih vrednot – točk in 20 naravnih vrednot – 
območij. V občini sta tudi 2 pričakovani naravni vrednoti, in sicer Karbonati in Kras. 

 

NARAVNE VREDNOTE – OBMOČJA: 

 
Brestoviški dol (Evid. št. 356) 
Bukovnik – udornica (Evid. št. 797)  
Dol pod Hrbcem (Evid. št. 1792)  
Globočaj (Evid. št. 2049) 
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Globočak – soteska (Evid. št. 1731)  
Huslov dol (Evid. št. 1949) 
Krajna vas - Velike in Male Počke (Evid. št. 4770) 
Kranjšek – soteska (Evid. št. 1732)  
Leskovec – dol (Evid. št. 1739) 
Lempurjevka (Evid. št. 1785) 
Lipica - nahajališče apnenca "fiorito" in "unito" (Evid. št. 3635) 
Lipica - pašniki in gozdovi (Evid. št. 3709) 
Orleška Draga (Evid. št. 1363)  
Raša (Evid. št. 4430) 
Sežana - botanični park (Evid. št. 274) 
Sežanski dol (Evid. št. 1998) 
Škarnik – soteska (Evid. št. 1728) 
Veliki dol (Evid. št. 4806)   
Vilenica – soteska (Evid. št. 1729)  
Zabačni hrib s Šmarješkimi jamami (Evid. št. 1753) 
 

NARAVNE VREDNOTE – TOČKE:  

 
Brestovica pri Povirju - nahajališče fosilov (Evid. št. 4488) 
Bukovnik – udornica (Evid. št. 797) 
Debela peč (Evid. št. 1717)  
Dobravlje - nahajališče fosilov (Evid. št. 4294) 
Dolenja vas pri Senožečah - stratigrafska meja (Evid. št. 4419) 
Dol pod Hrbcem (Evid. št. 1792)  
Globočaj (Evid. št. 2049)  
Globočak – soteska (Evid. št. 1731) 
Gradnje - bukev v Lehteh (Evid. št. 1716) 
Griže - lipa pred cerkvijo sv. Martina (Evid. št. 1736) 
Huslov dol (Evid. št. 1949)  
Jama v Gački (Evid. št. 3214)  
Jama v Gostih Dolinah II (Evid. št. 1741) 
Kazlje - lipa pri cerkvi sv. Lovrenca (Evid. št. 1723)  
Kazlje - nahajališče Tomajskega apnenca (Evid. št. 4324)  
Kopriva - nahajališče apnenca "kopriva" (Evid. št. 314) 
Koprivsko brezno (Evid. št. 1661)  
Krajna vas - Velike in Male Počke (Evid. št. 4770)  
Kranjšek – soteska (Evid. št. 1732) 
Kregolišče – kal (Evid. št. 4771)  
Kreplje - lipa pri cerkvi sv. Notburge (Evid. št. 1746)  
Križ - nahajališče fosilov (Evid. št. 4486) 
Križ pri Tomaju - divji kostanj pri cerkvi sv. Križa (Evid. št. 1740) 
Križmanov dihalnik (Evid. št. 798) 
Leskovec – dol (Evid. št. 1739)  
Lempurjevka (Evid. št. 1785)  
Lipica - nahajališče apnenca "fiorito" in "unito" (Evid. št. 3635) 
Lipica - nahajališče fosilov (Evid. št. 4203) 
Lipica - pašniki in gozdovi (Evid. št. 3709) 
Lipica - skladovna miza (Evid. št. 1137) 
Lokev pri Divači - lipa pred cerkvijo sv. Mihaela (Evid. št. 1787) 
Medvedjak - nahajališče fosilov (Evid. št. 4331) 
Orlek – škrapljišče (Evid. št. 1754) 
Orleška Draga (Evid. št. 1363)  
Pliskovica - lipa pred cerkvijo sv.Tomaža (Evid. št. 766) Raša (Evid. št. 4430) 
Razguri - lipa pri cerkvi sv. Ane (Evid. št. 1735) 
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Sežana - nahajališče fosilov (Evid. št. 4339) 
Sežana - nahajališče fosilov 1 (Evid. št. 2839) 
Sežana - botanični park (Evid. št. 274) 
Sežanski dol (Evid. št. 1998)  
Skopo - nahajališče fosilov (Evid. št. 3407) 
Škarnik – soteska (Evid. št. 1728)  
Senadolice - lipa pri hiši št. 1 (Evid. št. 1782) 
Šmarje - lipa pred hišo št. 5a (Evid. št. 1745) 
Štorje - lipi ob cerkvi sv. Janeza Krstnika (Evid. št. 1781)  

    Tabor nad Vrabčami - lipa ob  cerkvi Matere Božje (Evid. št. 1734) 
Veliki dol (Evid. št. 4806)  
Velika stena (Evid. št. 1789) 
Vilenica – soteska (Evid. št. 1729)  
Zabačni hrib s Šmarješkimi jamami (Evid. št. 1753)  
 
 

 

NARAVNE VREDNOTE – JAME: 

 
Alanova čurka (Evid. št. 45787)  
Bajsa Melonka (Evid. št. 48645)  
Barkonovo brezno (Evid. št. 44392)  
Bedajna jama (Evid. št. 47146)  
Belinca jama (Evid. št. 40950)  
Benčna jama (Evid. št. 44417)  
Bestažovca (Evid. št. 43630)  
Betalka (Evid. št. 40312)  
Bezgovna (Evid. št. 43720)  
Bezovska čurka (Evid. št. 46555)  
Blaževa jama (Evid. št. 43607)  
Blaževa pečina (Evid. št. 43725)  
Blaževo brezno (Evid. št. 47172)  
Brezno 1 ob Trebanjski poti (Evid. št. 43294) 
Brezno 1 pri Krepljah (Evid. št. 44786) 
Brezno 1 v Golokračini (Evid. št. 43322) 
Brezno 1 v Gostih dolinah (Evid. št. 43612) 
Brezno Gorenji Boršt (Evid. št. 48536) 
Brezno pod Ovčjim hribom (Evid. št. 43613) 
Brezno jugozahodno od Lipice (Evid. št. 48633) 
Brezno južno od železniške postaje Dutovlje (Evid. št. 47417) 
Brezno 2 pri Krepljah (Evid. št. 44785) 
Brezno 2 v Golokračini (Evid. št. 43705) 
Brezno 2 v Grdi žlebini (Evid. št. 49212) 

    Brezno 2 v Orleški smodnišnici (Evid. št. 43295) 
Brezno 2 v Velikem Dolu (Evid. št. 44102) 
Brezno 3 v gostih Dolinah (Evid. št. 44955) 
Brezno 1 jugozahodno od Štorij (Evid. št. 48535) 
Brezno 1 na Igovici (Evid. št. 46554) 
Brezno na Križki gmajni (Evid. št. 45635) 
Brezno na Križmančičevem (Evid. št. 43321) 
Brezno pod Tuplim dolom (Evid. št. 49213) 
Brezno pri Danah (Evid. št. 47538) 
Brezno pri dihalniku (Evid. št. 47136) 
Brezno pri Francovem zamašku (Evid. št. 44511) 
Brezno Pri jamah (Evid. št. 44094) 
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Brezno nad Trhlovco (Evid. št. 48733) 
Brezno ob cesti Kopriva-Štanjel (Evid. št. 44105) 
Brezno ob daljnovodu (Evid. št. 43730) 
Brezno pod Golim vrhom (Evid. št. 46547) 
Brezno na Debeli griži (Evid. št. 43624) 
Brezno na Gropajskem (Evid. št. 43293) 
Brezno na Kriški cesti (Evid. št. 49215) 
Brezno pri Sv. Antonu (Evid. št. 43615) 
Brezno pri Trhlovci (Evid. št. 45940) 
Brezno pri tunelu (Evid. št. 47141) 
Brezno pri Velikem Dolu (Evid. št. 44103) 
Brezno pri Vilenici (Evid. št. 43357) 
Brezno severovzhodno od Dutovelj (Evid. št. 47419)  
Brezno treh izgubljenih jamarjev (Evid. št. 44515)  
Brezno v Bezovčini (Evid. št. 44666) 
Brezno v Debeli griži (Evid. št. 44954) 
Brezno v Doljah (Evid. št. 46551) 
Brezno v Storšcah (Evid. št. 47125) 
Brezno v Stršinkni dolini (Evid. št. 47849) 
Brezno v Troštaricah (Evid. št. 43604) 
Brezno v Ukmarjevem dolu (Evid. št. 41938) 
Brezno v Zagrižah (Evid. št. 44957) 
Brezno v Zagriži (Evid. št. 44712) 
Brezno v Zavodih (Evid. št. 48272) 
Brezno v Zgonu (Evid. št. 44958)  
Brezno vrh Loze (Evid. št. 44782)  
Brezno za skalco (Evid. št. 48731)  
Brgevka (Evid. št. 41953) 
Brezno v Grdi žlebini (Evid. št. 45232) 
Brezno v Grubljicah (Evid. št. 47140) 
Brezno v Jamni dolini (Evid. št. 43626) 
Brezno v Kanjaducah (Evid. št. 44517) 
Brezno v Kravjaku (Evid. št. 48270) 
Brezno v Lipovnikih (Evid. št. 49210) 
Brezno v ogradah (Evid. št. 47173) 
Brezno v Ogradcah (Evid. št. 44410) 
Brezno v paredu (Evid. št. 44391) 
Brezno v Polanah (Evid. št. 45788) 
Brezno v Prelomu (Evid. št. 45785) 
Brezno v Sekijevcih (Evid. št. 45390) 
Brezno v Snati dolini (Evid. št. 44956) 
Brezno pri Jožkovi Pečini (Evid. št. 46202) 
Brezno pri Kalu (Evid. št. 44953)  
Brezno pri kamnolomu (Evid. št. 45231) 
Brezno pri Lipiškem breznu 1 (Evid. št. 43617) 
Brezno pri Lipiškem breznu 2 (Evid. št. 44510) 
Brezno pri Lipiškem breznu 3 (Evid. št. 44512) 
Brezno pri Lipiškem breznu 4 (Evid. št. 44513) 
Brezno pri Lipiškem breznu 5 (Evid. št. 44514) 
Brezno pri Lipiški jami (Evid. št. 46237) 
Brezno pri Maestozu (Evid. št. 45793) 
Brezno pri Okroglici (Evid. št. 44965) 
Brezno pri Orleški dragi (Evid. št. 43701) 
Brezno pri profilu 913 (Evid. št. 46469) 
Brundula (Evid. št. 41896)  
Bskova jama (Evid. št. 41858)  
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Burjeva jama (Evid. št. 41844)  
Buža v Huslovem dolu (Evid. št. 48047) 
Cena (Evid. št. 41890)  
Cimberovka jama (Evid. št. 45633) 
Čebarnica (Evid. št. 40953)  
Čebulčeva jama (Evid. št. 40284)  
Čerinka jama (Evid. št. 44710)  
Čorka (Evid. št. 44959) 
Čukova jama (Evid. št. 41955)  
Čurka na Gropajski gmajni (Evid. št. 46549) 
Čurka pri breznu v Doljah (Evid. št. 46557) 
Čurka v Komančni (Evid. št. 46548) 
Čurka v Sežanski Vrzeli (Evid. št. 46550) 
Debignev (Evid. št. 40406) 
Drnovca (Evid. št. 47174) 
Du 1 (Dutovlje) (Evid. št. 47149) 
Du 3 (Dutovlje) (Evid. št. 47416)  
Dve jami (Evid. št. 43623)  
Fakučeva jama (Evid. št. 49008)  
Febino brezno (Evid. št. 44960)  
Francov zamašek (Evid. št. 44516) 
Globočjak (Evid. št. 44093)  
Gustinčičev dihalnik (Evid. št. 45428) 
Gustinčičeva jama (Evid. št. 44390) 
Gustinčičeva jama v Blažčevi dolini (Evid. št. 47200) 
Godinjsko brezno (Evid. št. 44086) 
Golobivnica (Evid. št. 41022)  
Golobja jama (Evid. št. 41880)  
Golobnica (Evid. št. 41894)  
Golobnica (Evid. št. 41910)  
Golokratna jama (Evid. št. 41947) 
Gorenja jama (Evid. št. 42360)  
Gorjupova jama (Evid. št. 41856)  
Gr 1 (Gropada) (Evid. št. 47816)  
Gr 10 (Gropada) (Evid. št. 48084) 
Gr 11 (Gropada) (Evid. št. 48230) 
Gr 12 (Gropada) (Evid. št. 48358) 
Gr 13 (Gropada) (Evid. št. 48350) 
Gr 2 (Gropada) (Evid. št. 47817) 
Gr 3 (Gropada) (Evid. št. 47818) 
Gr 4 (Gropada) (Evid. št. 47819) 
Gr 5 (Gropada) (Evid. št. 47820) 
Gr 6 (Gropada) (Evid. št. 47821) 
Gr 7 (Gropada) (Evid. št. 47822) 
Gr 8 (Gropada) (Evid. št. 47824) 
Gr 9 (Gropada) (Evid. št. 48083) 
Hb 1 (Hrbec) (Evid. št. 47175)  
Helektitovo brezno (Evid. št. 43726) 
Jama 2 v Paredu (Evid. št. 44862)  
Jama pri Fernetičih (Evid. št. 45533) 
Jama pri Globočaku (Evid. št. 41861) 
Jama 3 pri Čebulcevi jami (Evid. št. 43397) 
Jama 3 v Paredu (Evid. št. 44861)  
Jama Čevelj (Evid. št. 45233)  
Jama nad Ključem ob Raši (Evid. št. 41860) 
Jama nad Kotličem (Evid. št. 41907) 
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Jama nad sežanskim kamnolomom (Evid. št. 42944)  
Jama ob Bezoviški cesti na Gropajski gmajni (Evid. št. 41940) 
Jama ob Bezovški cesti na Trebanjski gmajni (Evid. št. 40356) 
Jama ob cesti proti Orleku (Evid. št. 43727) 
Jama ob meji (Evid. št. 43702)  
Jama Olerija (Evid. št. 41887)  
Jama Petelinček (Evid. št. 45234)  
Jama počene čelade (Evid. št. 47147) 
Jama pod belo steno (Evid. št. 43323) 

     Jama pod Gavgah (Evid. št.  41023) 
Jama pod Gostimi dolinami (Evid. št. 43614) 
Jama dvojčki (Evid. št. 43163)  
Jama Furlca (Evid. št. 48543)  
Jama Globočnina (Evid. št. 43239) 
Jama Gurlca (Evid. št. 48542)  
Jama I na Petrinovem (Evid. št. 44501) 
Jama Jaroslav Šircelj (Evid. št. 48211) 
Jama jutranje zarje (Evid. št. 48548) 
Jama Kibuba (Evid. št. 43116)  
Jama Koblak (Evid. št. 45107)  
Jama Kokon (Evid. št. 48203)  
Jama Kosmatica (Evid. št. 47148)  
Jama Mali Lipovnik (Evid. št. 48954) 
Jama na Brdi (Evid. št. 43318)  
Jama na Brundlovem partu (Evid. št. 40315) 
Jama na Čotovi gmajni (Evid. št. 42942) 
Jama na Gaberku (Evid. št. 40464) 
Jama na Golem vrhu (Evid. št. 43222) 
Jama na Grački (Evid. št. 41881) 
Jama na Griškem (Evid. št. 41859) 
Jama na Guri (Evid. št. 48730)  
Jama na hribu (Evid. št. 44396)  
Jama na Jadišču (Evid. št. 49004)  
Jama na Jazbinah (Evid. št. 47123) 
Jama na Konjičih (Evid. št. 40139) 
Jama na Močilovem (Evid. št. 41899) 
Jama 1 pri Čebulcovi jami (Evid. št. 41943) 
Jama 1 pri Konfini (Evid. št. 40408) 
Jama 1 v Dolu pri Sežani (Evid. št. 40313) 
Jama 1 v Godinovcu (Evid. št. 44783) 
Jama 1 v Hrastih (Evid. št. 41930) 
Jama 1 v Kanjaducah (Evid. št. 40276) 
Jama 1 v Paredu (Evid. št. 44863)  
Jama 1 v Velikem dolu (Evid. št. 44100) 
Jama 2 na Danskem (Evid. št. 43403) 
Jama 2 na Ponikovski gmajni (Evid. št. 41933) 
Jama 2 pri Čebulcevi jami (Evid. št. 43398) 
Jama 2 pri Konfini (Evid. št. 40409) 
Jama 2 v Velikem dolu (Evid. št. 44101) 
Jama 3 na Ponikovski gmajni (Evid. št. 41934) 
Jama 3 nad Lazami (Evid. št. 44772) 
Jama pod staro cesto (Evid. št. 45124) 
Huslova pečina (Evid. št. 43704) 
Jakofčičeva jama (Evid. št. 45427) 
Jama 1 J od Pliskovice (Evid. št. 45534) 
Jama 1 na Danskem (Evid. št. 43233) 
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Jama 1 na Ponikovski gmajni (Evid. št. 41932) 
Jama na Osojni (Evid. št. 46552) 
Jama na Paradini (Evid. št. 47144) 
Jama na Pavlinovem (Evid. št. 41891) 
Jama na Rantu (Evid. št. 45226) 
Jama na Studencu (Evid. št. 49014) 
Jama na Taboru (Evid. št. 45230)  
Jama na Turkovi njivi (Evid. št. 44962) 
Jama na Zabačnem hribu (Evid. št. 40461) 
Jama pod Šprinčovim hribom (Evid. št. 44544) 
Jama pod Tomajskim Govcem (Evid. št. 49217) 
Jama pod Žeknco (Evid. št. 45531) 
Jama Podnovi kal (Evid. št. 48212) 
Jama pri drogu 15 (Evid. št. 43609) 
Jama pri drogu 70 (Evid. št. 41921) 
Jama s krampom premagane leske (Evid. št. 49007) 
Jama s tremi vhodi (Evid. št. 49006) 
Jama 2 v Dolu pri Sežani (Evid. št. 41946) 
Jama 2 v Godinovcu (Evid. št. 44784) 
Jama 2 v Kanjaducah (Evid. št. 41939) 
Jama v Bekarjevem partu (Evid. št. 41950) 
Jama v bivši sežanski smodnišnici (Evid. št. 40402)  
Jama v Bjekovniku (Evid. št. 40275) 
Jama v Borštu (Evid. št. 42943) 
Jama v Bukovniku (Evid. št. 41382) 
Jama v Černjatovem logu (Evid. št. 42952) 
Jama v doktorjevi ogradi (Evid. št. 40948) 
Jama v Dolcah (Evid. št. 41913)  
Jama v Dolincah (Evid. št. 41900)  
Jama v Fakovci (Evid. št. 47139)  
Jama v Golokračini (Evid. št. 43325) 
Jama v Gostih dolinah (Evid. št. 43603) 
Jama v Hrbci (Evid. št. 43232)  
Jama v Poduli (Evid. št. 41897)  
Jama v Ponikovskih senožetih (Evid. št. 41901) 
Jama v pustih vrtovih (Evid. št. 41937) 
Jama v robidovju (Evid. št. 43119) 
Jama v Senožeti (Evid. št. 46479)  
Jama v Stajah (Evid. št. 41920)  
Jama v Stopcah (Evid. št. 41985)  
Jama v Storžici (Evid. št. 43123)  
Jama v škrapljah (Evid. št. 47644) 
Jama v Škrlovi griži (Evid. št. 44098) 
Jama pri Koprivski cerkvi (Evid. št. 44104) 
Jama pri Koščjem dolu (Evid. št. 45104) 
Jama pri Krhnjevci (Evid. št. 40407) 
Jama pri Lozi (Evid. št. 47142)  
Jama pri Orleški smodnišnici (Evid. št. 43611) 
Jama pri raztežilniku (Evid. št. 46556) 
Jama pri Sežani (Evid. št. 48534) 
Jama pri Studencu (Evid. št. 41898) 
Jama pri Škamprlovi jami (Evid. št. 43608) 
Jama pri Štavnem dolu (Evid. št. 45537) 
Jama pri Ukmarjevem dolu (Evid. št. 40354) 
Jama v Obzidanki (Evid. št. 41906) 
Jama v Partu pri ogradi (Evid. št. 40384) 
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Jama v Ukencah (Evid. št. 40281)  
Jama v Ukmarjevem dolu (Evid. št. 40346) 
Jama v Volčjaku (Evid. št. 44389) 
Jama v Vršičkih (Evid. št. 44395)  
Jama v Zavodih (Evid. št. 44963)  
Jama v Žustkovem partu (Evid. št. 44345) 
Jamnica (Evid. št. 47150)  
Jankovičevo brezno (Evid. št. 43610) 
Jazben 1 na Avberskem (Evid. št. 41888) 
Jazben 2 na Avberskem (Evid. št. 41889) 
Jazbina Fabijanca (Evid. št. 44088) 
Jazbina v Ravni (Evid. št. 46194) 
Jebačinka 1 (Evid. št. 40403) 
Jebačinka 2 (Evid. št. 41944)  
Jeriševa jama (Evid. št. 40954) 
Jernikovo brezno (Evid. št. 44413) 
Jphova jama (Evid. št. 49005)  
Jurjeva jama pri Sežani (Evid. št. 40377) 
Kevdrc pod daljnovodom (Evid. št. 43574) 
Kovačeva jama (Evid. št. 41919)  
Kovačeva jama (Evid. št. 43195)  
Kozji rob (Evid. št. 41911)  
Kozlovka (Evid. št. 41935)  
Kraljeva jama (Evid. št. 43625)  
Krepeljcova jama (Evid. št. 44699) 
Kalčevska jama (Evid. št. 44134) 
Kavčičevo brezno (Evid. št. 48205) 
Knezova jama (Evid. št. 45225) 
Koblakovo brezno (Evid. št. 48732) 
Koblarska jama (Evid. št. 40314)  
Kocjanova jama (Evid. št. 43606)  
Kokoljčeva grižica (Evid. št. 43121) 
Komihcova jama (Evid. št. 41885) 
Koprivško brezno (Evid. št. 41895) 
Kostanjeva jama (Evid. št. 44099) 
Kurovca (Evid. št. 43319)  
Lampetova globača (Evid. št. 43622) 
Lampetovo brezno (Evid. št. 43605) 
Lapardova jama (Evid. št. 44092) 
Lenina jama (Evid. št. 45389)  
Lipiška jama (Evid. št. 40311)  
Lipiško brezno (Evid. št. 43169)  
Lk 1 (Lokev) (Evid. št. 47775) 
Lk 2 (Evid. št. 47591) 
Lk 3 (Lokev) (Evid. št. 48232) 
Lokavsko brezno (Evid. št. 45538) 
Lp 1 (Lipica) (Evid. št. 47777) 
Lp 10 (Lipica) (Evid. št. 48229) 
Lp 2 (Lipica) (Evid. št. 47418) 
Lp 4 (Lipica) (Evid. št. 47763) 
Lp 5 (Lipica) (Evid. št. 47790) 
Lp 6 (Lipica) (Evid. št. 47779) 
Lp 7 (Lipica) (Evid. št. 48070) 
Lp 8 (Lipica) (Evid. št. 48071) 
LP 9 (Lipica) (Evid. št. 48228)  
Ludvikova jama (Evid. št. 45632)  
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Ludvikovo brezno (Evid. št. 44821) 
Luinovo brezno (Evid. št. 47124) 
Luknja pri Velbnci (Evid. št. 44657) 
Luknja v Volovšci (Evid. št. 41905) 
Markučava jama (Evid. št. 45634) 
Maticov podmol v Mrgarjih (Evid. št. 43317) 
Matijeva jama (Evid. št. 41884)  
Mala Brinječica (Evid. št. 48644) 
Mala jama (Evid. št. 45535) 
Mala piromanka (Evid. št. 48539)  
Mala Šprinčnica (Evid. št. 44415)  
Malanca (Evid. št. 40396)  
Me 1 (Merče) (Evid. št. 48072)  
Meandrast spodmol (Evid. št. 43729) 
Mejna jama (Evid. št. 43700)  
Mežnarjeva jama (Evid. št. 41904) 
Mitjeva Čorka 1 (Evid. št. 44822) 
Mitjeva Čorka 2 (Evid. št. 44823) 
Močeradovo brezno (Evid. št. 43618) 
Močilova jama (Evid. št. 43124)  
Mohorjeva jama (Evid. št. 48204)  
Morišče jama (Evid. št. 44964)  
Mrlovo brezno (Evid. št. 48196)  
Nacetova jama (Evid. št. 45631)  
Nedohov dihalnik v Bukovniku (Evid. št. 44968) 
Nezanimiva pečina (Evid. št. 45789) 
Nikotov dihalnik (Evid. št. 47137)  
Nikotova jama (Evid. št. 47138)  
Nova jama (Evid. št. 42203)  
Novakov zavod (Evid. št. 45398)  
Obcestnica (Evid. št. 48847)  
Odkopano brezno (Evid. št. 45795) 
Odminirano brezno (Evid. št. 43721) 
Ograde (Evid. št. 45228)  
Opatova pečina (Evid. št. 40419)  
Or 1 (Orlek) (Evid. št. 47791)  
Orleška jama (Evid. št. 43234)  
Orlov spodmol (Evid. št. 41883)  
Osojnica (Evid. št. 45939) 
Ozka buža (Evid. št. 47143)  
Ozka jama (Evid. št. 43117)  
Pahorjeva jama (Evid. št. 45392)  
Partizanska pečina (Evid. št. 44180) 
Pasja jama (Evid. št. 43616)  
Pastirčkov dom (Evid. št. 48546)  
Pastirčkov drugi dom (Evid. št. 48547) 
Pina Cauka jama (Evid. št. 47426) 
Pivčanova jama (Evid. št. 43602) 
Podjunška jama (Evid. št. 42127)  
Pokrita jama (Evid. št. 45123)  
Polajeva jama (Evid. št. 45661)  
Pri Materi božji (Evid. št. 48201)  
Pri starem kamnolomu (Evid. št. 48690) 
Puhova jama (Evid. št. 45393)  
Pustov hram (Evid. št. 48202)  
Puševca (Evid. št. 40282)  
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Ponikevska Draga (Evid. št.40972)  
Ponikovalnik pri Dutovljah (Evid. št. 46959) 
Porenovka (Evid. št. 43511)  
Porivenca (Evid. št. 41912)  
Povhova jama (Evid. št. 41945)  
Praznična jama (Evid. št. 48689)  
Pecova jama (Evid. št. 45792)  
Pečina Krnavice (Evid. št. 40310)  
Pečina Mrzovca (Evid. št. 43320)  
Pečina na Filovem (Evid. št. 45315) 
Pečina na Jožkovem partu (Evid. št. 41954) 
Pečina na Plešivici (Evid. št. 43231) 
Pečina na Poljanah (Evid. št. 41915) 
Pečina na Sablenici (Evid. št. 44394) 
Pečina na Širokem vrhu (Evid. št. 44708) 
Pečina na Trebanjskem (Evid. št. 40907) 
Pečina na Zabačnem hribu (Evid. št. 40460) 
Pečina ob gozdni poti (Evid. št. 44711) 
Pečina ob železnici (Evid. št. 45034) 
Pečina pod Medvejkom (Evid. št. 40949) 
Pečina pri Benčni jami (Evid. št. 47645) 
Pečina pri Smodnišnici (Evid. št. 44393) 
Pečina pri Vilijevi jami (Evid. št. 45229) 
Pečina v Bezovčini (Evid. št. 43399) 
Pečina v Debignevu (Evid. št. 41952) 
Pečina v Kanjaducah (Evid. št. 40278) 
Pečina v mejah (Evid. št. 48048) 
Pečina v Paredu na Gropajski gmajni (Evid. št. 45784)  
Pečina v Pliskovici (Evid. št. 43120) 
Pečina v Stajah (Evid. št. 44966) 
Pečina v Zavodih (Evid. št. 48271) 
Perkova pečina (Evid. št. 41361)  
Petnjak (Evid. št. 40952)  
Petrinova jama (Evid. št. 44698)  
Petrinova jama 1 (Evid. št. 43722) 
Petrinova jama 2 (Evid. št. 43723) 
Petrinova jama 4 (Evid. št. 44502) 
Petrinova jama 5 (Evid. št. 44170) 
Petrinova jama 6 (Evid. št. 44186) 
Petrinova pečina (Evid. št. 44859) 
Ralčevka (Evid. št. 43396)  
Ravbarjeva jama (Evid. št. 40318) 
Razpoka pri bazenu (Evid. št. 47135) 
Razpoka pri Smodnišnici (Evid. št. 44967) 
Razpoka v Kanjaducah (Evid. št. 40277) 
Rdeča jama (Evid. št. 45790)  
Rebčeva jama (Evid. št. 40359)  
Spodmol Golobnica (Evid. št. 44543) 
Spodmol Rupa (Evid. št. 47518) 
Spodmol Sokolak (Evid. št. 45630) 
Sežansko brezno (Evid. št. 43601)  
Sirkova jama (Evid. št. 45105)  
Slepa jama (Evid. št. 41923)  
Slepo Črevo (Evid. št. 48156) 
Sm 1 (Evid. št. 47812) 
Sm 2 (Smodnišnica) (Evid. št. 48067) 
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SM 3 (Smodnišnica) (Evid. št. 48227) 
Smila v Malih grižah (Evid. št. 48538) 
Runca (Evid. št. 41857)  
Strma jama (Evid. št. 43621)  
Stršinka (Evid. št. 43728)  
Suha jama (Evid. št. 43619) 
Ščukova jama 1 (Evid. št. 44090) 
Ščukova jama 2 (Evid. št. 44091)  
Široka jama v Bezovčini (Evid. št. 41922) 
Spodmol v Osojnici (Evid. št. 44416)  
Spodmol v Skakovici (Evid. št. 47171)  
Srnja jama (Evid. št. 43575) 
Stajnšca jama (Evid. št. 44701)  
Škamprlova jama (Evid. št. 40316) 
Škamprlovo brezno na Kravjaku (Evid. št. 45786) 
Škrbcja jama (Evid. št. 44095) 
Škrtova jama (Evid. št. 41886) 
Šončeva (Evid. št. 44087) 
Špajs v Koblaku (Evid. št. 48319) 
Štirna (Evid. št. 46193) 
Štokova jama (Evid. št. 41916)  
Šušteršičevo brezno (Evid. št. 44137)  
Tavčarjeva jama v hrastih (Evid. št. 48643) 
Temnica jama (Evid. št. 44089)  
Tomaževa jama (Evid. št. 45391)  
Tomaževa pečina (Evid. št. 49015) 
Tomažkova jama (Evid. št. 40286) 
Tomažkova razpoka (Evid. št. 40285) 
Tončkova jama (Evid. št. 40283) 
Tr 1 (Trebče) (Evid. št. 47792) 
Tr 2 (Trebče) (Evid. št. 47793) 
Tr 3 (Trebče) (Evid. št. 47823) 
Tr 4 (Trebče) (Evid. št. 47825)  
Trebčica (Evid. št. 41892)  
Trhlovca (Evid. št. 40067)  
Trijama (Evid. št. 41909)  
Tupla jama (Evid. št. 45103) 
Turški britof pod Stražo (Evid. št. 48867) 
U 1 (Utovlje) (Evid. št. 47152) 
U 2 (Utovlje) (Evid. št. 47151) 
Ukence 2 (Evid. št. 44860)  
Ukmarjeva jama (Evid. št. 40317)  
Ulčarjeva jama (Evid. št. 41956)  
Vagina (Evid. št.  47145)  
Velbenca  (Evid. št. 40951) 
Velika jama (Evid. št. 41957)  
Velika piromanka (Evid. št. 48540)  
Velika šprinčnica (Evid. št. 46495)  
Velikanska jama (Evid. št. 43118)  
Vidina jama (Evid. št. 44865)  
Viktorjeva čurka (Evid. št. 46201) 
Vilenica (Evid. št. 40737) 
Vilenica 1 pri Bogu (Evid. št. 41902)  
Vilenica 2 pri Bogu (Evid. št. 41903)  
Viljeva jama (Evid. št. 43620)  
Vinska jama (Evid. št. 45536)  
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Vlkova jama (Evid. št. 43122)  
Vodnica (Evid. št. 40947) 
Vojkova jama (Evid. št. 47397)  
Vrabčna jama (Evid. št. 44545)  
Zagriža jama (Evid. št. 44096) 
Zavaljena jama pri Gabrovcu (Evid. št. 44787) 
Zbrjačeva jama (Evid. št. 49216)  
Žekenc 1 (Evid. št. 48380)  
Žernikova jama (Evid. št. 41936)  
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EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA 

 
 

Na območju občine Sežana so 3 ekološko pomembna območja: 

 EPO Kras (ID št. 51100) 

 EPO Dolina Branice (ID št. 53400) 

 EPO Vrhe na Vipavskem (ID št. 55700) 
 

Tabela 3: Ekološko pomembna območja na območju Občine Sežana 

Ime EPO: Kras 

Identifikacijska številka: 51100 

Opis: Obsežna apneniška planota v jugozahodnem delu Slovenije, 
severozahodni del dinarskega krasa s številnimi površinskimi in 
podzemeljskimi kraškimi pojavi ter veliko pestrostjo habitatnih tipov 
(jame, suha travišča, brinovja, črničevje, skalne stene,…). Življenjski 
prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (21 vrst ptic, 10 vrst 
netopirjev, 51 vrst rastlin…). Mnogi med njimi so endemiti, največ jih 
je med predstavniki podzemeljske favne. 
Selitveni koridor velikih sesalcev in ujed (ZRSVN, 2013). 

Površina [ha]: 66326,6 

  

Ime EPO: Dolina Branice 

Identifikacijska številka: 53400 

Opis: Zgornji del porečja reke Branice z južnim delom Vipavskih brd in 
severnim robom Krasa. Reka Branica in njeni pritoki ter okoliški 
gozdovi in travniki so življenjski prostor številnih redkih in ogroženih 
živalskih vrst. Med njimi izstopajo vejicati netopirji, ki imajo v gradu 
Rihemberk največjo znano 
porodniško kolonijo v Sloveniji, in laška žaba, ki ima tu skrajni vzhodni 
rob areala (ZRSVN, 2013). 

Površina [ha]: 3705,4 

  

Ime EPO: Vrhe na Vipavskem 

Identifikacijska številka: 55700 

Opis: Razvodno hribovje med dolinama Močilnika in Raše ob 
jugovzhodnem robu Vipavske doline, življenjski prostor ogroženih 
vrst živali. Povečini flišno hribovje, ki v najvišjih predelih dosega 700m 
nmv. je razrezano s številnimi potoki. Povečini ga poraščajo hrastovi 
gozdovi (graden, puhasti hrast), na skrajnem vzhodnem delu pa tudi 
bukovi gozdovi. Območje je življenjski prostor ogroženih vrst hroščev 
(rogač, hrastov in bukov kozliček, močvirski 
krešič) (ZRSVN, 2013). 

Površina [ha]: 574,8 

 
 

Prikaz Natura 2000 območij in zavarovanih območij, naravnih vrednot, pričakovanih 
naravnih vrednot in EPO je v prilogi 5. 

 
 


