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1999. godina – Fakultetsko vijeće Agronomskog fakulteta na 1. redovnoj sjednici održanoj 

12. listopada 1999. godine donijelo je Odluku o utemeljenju nastavnog poligona „BAN JOSIP 

JELAČIĆ”

– potpisan ugovor o zakupu državnog otvorenog lovišta broj: III/29 –

„PROLOM“

‐ odobrena lovnogospodarska osnova za prvo razdoblje gospodarenja

2006. godina – potpisan ugovor o koncesiji državnog otvorenog lovišta broj: III/29 –

„PROLOM“  u trajanju od 2006. do 2036. godine

‐ odobrena lovnogospodarska osnova za drugo razdoblje gospodarenja

2011. godina – potpisan ugovor o darovanju zemljišta i pripadajućih nekretnina

– početak sanacije objekata nastavnog poligona „BAN JOSIP JELAČIĆ”

2012. godina – uknjižba prava vlasništva u cijelosti nekretnina u sklopu pokušališta

2014. godina – dovršena legalizacija i upis svih postojećih objekata u vlasništvo fakulteta

2016. godina – odobrena lovnogospodarska osnova za treće razdoblje gospodarenja

2017. godina – sabiralište odstreljene divljači upisano u registar objekata u poslovanju s 

hranom životinjskog podrijetla

O pokušalištu

Državno otvoreno lovište broj: III/29 – „PROLOM“ prvenstveno je namijenjeno za terensku

nastavu i obuku studenata Agronomskog fakulteta, koji u uvjetima prakse svladavaju

osnove uzgoja i pravilnog gospodarenja sa svim vrstama divljači koje obitavaju u lovištu.

Osim obrazovanja kadrova iz područja lovstva u sklopu dodiplomske i poslijediplomske

nastave, u lovištu će se provoditi znanstveno – istraživački radovi, sa ciljem pronalaženja

optimalnih mogućnosti uzgoja krupnih i sitnih vrsta divljači i lovnoga gospodarenja u

otvorenom lovištu. Osnovna namjena lovišta je uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači, uz

očuvanje biološke raznolikosti čitavoga područja, očuvanje i unapređivanje staništa te

zaštita čovjekove okoline. Specifični cilj pokušališta je u prirodnom, otvorenom prostoru

vršiti uzgoj, zaštitu, lov i korištenje zdrave, otporne i normalno razvijene divljači, srednje

do visoke trofejne vrijednosti, odnosno srne obične, svinje divlje i jelena običnog koji u

znatnijoj brojnosti stalno obitavaju tijekom cijele godine na području lovišta.

U selu Buzeta, desetak km od grada Gline i 90‐ak km od Grada Zagreba, nalazi se

pokušalište ban Josip Jelačić. Fakultetsko vijeće Agronomskog fakulteta 1999. godine

donijelo je Odluku o utemeljenju znanstveno‐nastavnog poligona na području državnog

otvorenog lovišta broj: III/29 – „PROLOM“, koje se nalazi na području Sisačko – moslavačke

županije. Pokušalište obuhvaća krajnje zapadne obronke i dijelove masiva Zrinske gore, a

ime je dobilo po šumskom kompleksu Prolom. Jugozapadne granice lovišta nalaze se u

neposrednoj blizini državne granice Republike Hrvatske sa Republikom Bosnom i

Hercegovinom (na pojedinim dijelovima 200 do 300 metara od same državne granice).

Fakultet gospodari lovištem Prolom temeljem koncesijskog ugovora i ukupno je površine

7.709 ha, sa najvišim vrhom Vratnik od 529,0 m.


