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Uporabljene kratice 
 
LPS – Lokalna posvetovalna skupina 

LD – Lovska družina 

UL BF – Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

ZGS – Zavod za gozdove Slovenije 

ZRSVN – Zavod RS za varstvo narave 

LZS – Lovska zveza Slovenije 

OE – območna enota 
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Seznam udeležencev 

Ime in priimek Organizacija 

Ivan Benčina občina Loški Potok 

Barbara Debeljak občina Loški Potok 

Alenka Žagar OB 

Stjepan Kostelić LD "Tetrijeb" Čabar 

Ožbollt Rumon LD "Tetrijeb" Čabar 

Aleš Bambič LD Loški Potok 

Žiga Andolšek LD Loški Potok 

Simon Petek LD Dolenja vas 

Peter Petek LD Dolenja vas 

Bartol Stane LD Loški Potok 

Stanko Anzeljc LD Loški Potok, ZGS 

Ludvik Škrbec LD Lož Stari trg 

Janez Škrlj LD Babno polje 

Mojca Čibej Zavod za lovstvo in naravovarstvo, Lož Stari trg 

Olga Braniselj LD Cerknica 

Janez Sterle LD, Loški Potok, lastnik zemljišča z oboro 

Robi Ule LD Cerknica 

Dr. Branko Peternelj LD Javornik Postojna 

Jernej Žgur LD Javornik Postojna 

Jože Korošec LD Borovnica 

Leon Mahne LD Gornje jezero 

Stanko Štimac LD Osilnica 

Peter Šercer ml. LD Osilnica 

Jurij Senekovič LD Predgrad 

Robert Vidovič LD Predgrad 

Jože Kos LD Velike Poljane 

Ivan Kos LD Velike Poljane 

Pavle Košir Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje 

Špela Bergant obiskovalka 

Dejan Lukaroski DML montaža d.o.o. 

Tomaž Bergoč občina Ilirska Bistrica 

Nataša Mallešič Radio Univox 

Urša Marinko Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

Aleš Pičulin Zavod za gozdove Slovenije 

Seth Wilson Zavod za gozdove Slovenije 
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Ime in priimek Organizacija 

Matej Bartol Zavod za gozdove Slovenije  

Rok Černe Zavod za gozdove Slovenije 

 

 

So opravičili svoj izostanek  

Ime in priimek Organizacija 

Janez Komidar župan občine Loška Dolina 

Karmen Bajec akademska slikarka, Loška Dolina 

Antun Arh LD "Tetrijeb" Čabar 

 

Namen lokalnih posvetovalnih srečanj 

Prebivalcem občin Loški Potok in Loška Dolina in predstavnikom organizacij, ki so aktivne na teh 

območjih (1) predstaviti projekt Reševanje risa v Dinaridih in JV Alpah pred izumrtjem – LIFE Lynx, (2) 

se posvetovati o izvedbi v projektu načrtovanih aktivnosti in (3) redno obveščati lokalne prebivalce o 

vseh za lokalno okolje pomembnih temah, ki se tičejo projekta LIFE Lynx ter (4) druženje in 

povezovanje zainteresiranih posameznikov, predstavnikov lokalnih skupnosti, združenj in organizacij. 

 

Dnevni red 

 17:00: prihod in pozdrav  

 17:10: povzetek 1. srečanja in diskusija po potrebi 

 17:20: predstavitev rezultatov spremljanja risov na območju Slovenije  

 17:35: predstavitev dosedanjih aktivnosti odlova in izpusta risov iz Romunije  

 17:45: srečanje se nadaljuje in tudi zaključi na terenu, na območju Loškega Potoka, predvidoma 

on 19. uri.  

 

Vabljeni 

 Župana, občinski in vaški predstavniki občin 

 Lovci iz območja občin 

 Predstavniki kmetijskega, gozdarskega in naravovarstvenega vladnega sektorja  

 Predstavniki šol in lokalnih turističnih ponudnikov  

 Predstavniki župnij in ostalih lokalnih organizacij 

 Zainteresirani predstavniki lokalne skupnosti in širše (kontakti pridobljeni na projektnih 

dogodkih in sestankih) 

 DODATNO VABLJENI: lovci iz lovskih družin drugih območij projekta, ki redno sodelujejo pri 

spremljanju risov v Sloveniji 

 

  



 

Poročilo iz prvega srečanja lokalno posvetovalne skupine iz območja Loški Potok in Loška Dolina 
Urška Marinko, Matej Bartol in Rok Černe 

- 6 - 

 

Vsebina srečanja  

Povzetek aktivnosti doselitve risa Goruja v prilagoditveno oboro v Loškem Potoku 

V zimi 2019 se je v Romuniji v snežnih razmerah na zabojno past ujel prvi karpatski ris, namenjen 

preselitvi v Slovenijo. Dobil je ime Goru. Zaradi obveznega spremljanja zdravstvenega stanja 

odlovljenih živali, je ta preživel v karanteni v Romuniji slaba dva meseca. Dne, 26. aprila, ga je ekipa 

projekta LIFE Lynx in ZOO Ljubljana po skoraj 18 urni vožnji prepeljala v prilagoditveno oboro v Loški 

Potok v oskrbo LD Loški Potok. Lovci so za risa skrbeli, ga spremljali in hranili na način, da so bile 

motnje zanj minimalne. Torek, 14. maj, je bil določen dan izpustitve risa Goruja v naravo. Ris je tako 

preživel polne tri tedne v obori preden se je pognal v godzove Loškega Potoka. 

 

Zaradi izjemne priložnosti, da lokalno prebivalstvo vidi risa, ki bo »pomagal« naši genetsko osiroteli 

populaciji risov, smo teden prej organizirali 2. srečanje lokalne posvetovalne skupine (krajše: LPS) za 

območje občin Loški Potok in Loška Dolina. Na to srečanje smo poleg članov LPS za območje Loški 

Potok in Loška Dolina povabili tudi lovce iz drugih regij Slovenije, ki so sodelovali pri spremljanju 

»domačih« risov na območju Slovenije v okviru projekta LIFE Lynx. 

 

Potek 2. srečanja lokalne posvetovalne skupine  

Tokratno srečanje je bilo razdeljemo na dva dela: 

1. Predstavitev aktivnosti in najnovejših rezultatov projekta LIFE Lynx 

i. Pozdravni govor župana Loškega Potoka Ivana Benčine 

ii. Predstavitev namena sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in povzetek 1. srečanja LPS 

(Urška Marinko z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani – ppt predstavitev v prilogi 

1.1.) 

iii. Predstavitev aktivnosti odlova, prevoza in izpustitve risa iz Romunije v slovenske 

gozdove (Rok Černe z Zavoda za gozdove Slovenije – ppt predstavitev v prilogi 1.2.) 

iv. Predstavitev spremljanja prisotnosti »domačih« risov s pomočjo fotokamer in lovilcev 

dlak (Matej Bartol z Zavoda za gozdove Slovenije – ppt predstavitev v prilogi 1.3) 

v. Navodila udeležencem za ogled risa v obori (z namenom čim manjšega vznemirjanja 

živali, obveznega spremstva lovcev LD Loški Potok / projektnih sodelavcev) (Rok Černe) 
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Slika 1: Pozdravni govor župana Loškega Potoka (foto: Maja Sever) 

 
Slika 2: Predstavitev namena Lokalnih posvetovalnih srečanj (foto: Maja Sever) 

 
Slika 3: Predstavitev rezultatov spremljanja risov v Sloveniji (foto: Maja Sever) 
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Komentarji in vprašanja udeležencev: 
 
Vprašanje: Koliko je velik teritorij risa? 

Odgovor: Povprečna velikost teritorija risa v Sloveniji je 215 km2. Običajno imajo samci večje domače 

okoliše kot samice. V zdravih populacijah si teritorije delijo risi različnega spola. Domači teritoriji 

odraslih risov istega spola se večinoma izključujejo med sabo (lahko se prekrivajo ob njihovih mejah). 

 

2. Obisk prilagoditvene obore v Loškem Potoku z ogledov risa Goruja 

Ob zaključku predstavitev smo se z udeleženci srečanja razdelili v avtomobile in se odpravili v bližino 

obore deset minut vožnje od občine Loški Potok. Z namenom, da risa z ogledom čim manj 

vznemirjamo, smo se razdelili v skupine po 10 oseb in se v spremstvu lovca iz LD Loški Potok odpravili 

na edinstven ogled prvega doseljenega risa. 

 

 
Slika 4: V bližini obore so udeleženci čakali na ogled risa (foto: Urška Marinko) 

 

Slika 5: V spremstvu lovca do obore (foto: Urška Marinko) 
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Slika 6: Na poti k obori (foto: Urška Marinko) 

 
Slika 7: Ogled risa skozi manjše okence (foto: Urška Marinko) 
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Naslednje srečanje in kontakti 
Na 1. srečanju LPS v decembru 2018 smo se z udeleženci dogovorili, da bo naslednje srečanje 

organizirano v občini Loška Dolina. Zaradi prihoda risa Goruja v prilagoditveno oboro v Loški Potok 

smo tokratno, 2. srečanje, ponovili v isti občini zaradi edinstvene priložnosti, da prebivalci obeh občin 

lahko v živo vidijo risa še pred izpustom v naravo.  

Predlog naslednjega, 3. srečanja: 

- Lokacija: v občini Loška Dolina v Starem trgu pri Ložu 

- Termin: konec leta 2019 ali po potebi.  

 

Kontaktne osebe in viri informacij: 

- Delovanje lokalne posvetovalne skupine na območju Slovenije ter vključevanje v projektne 

aktivnosti - Urška Marinko (UL BF) marinko.ursa@gmail.com 

- Projektne aktivnosti povezane z turizmom – Irena Kavčič (UL BF): irena.kavcic.bf@gmail.com  

- Projektne aktivnosti povezane z kmetijstvom in škodami – Matej Bartol (ZGS): 

matej.bartol@gmail.com 

- Projektne aktivnosti povezane s sodelovanjem s šolami - Urška Marinko (UL BF): 

marinko.ursa@gmail.com 

- Projektne aktivnosti povezane z monitoringom risov na območju Notranjske in Kočevske – Matej 

Bartol (ZGS): matej.bartol@gmail.com in Aleš Pičulin (ZGS): ales.piculin@gmail.com 

- Koordinator projekta LIFE Lynx – Rok Černe (ZGS): cernerok@gmail.com 

Spletna stran projekta LIFE Lynx: www.lifelynx.eu in FB profil: www.facebook.com/LIFELynx.eu/. 
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Zahvala 
Ponovno se zahvaljujemo županu občine Loški Potok, Ivanu Benčini, za dovoljenje za uporabo sejne 

sobe na občini Loški Potok ter pozdravni govor na 2. srečanju. 

Zahvala gre lovcem iz LD Loški Potok za spremstvo udeležencev pri ogledu risa v prilagoditveni obori 

in pomoč pri organizaciji 2. srečanja.   

Hvala tudi udeležencev - članom lokalne posvetovalne skupine in lovcem vključenim v aktivnosti 

spremljanja risov v Sloveniji za udeležbo.   
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Priloga 1 – PPT predstavitve 

Priloga 1.1 – namen LPS in predstavitev povzetkov 1. srečanja  
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Priloga 1.2 – predstavitev odlova, prevoza in doselitve risov 
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Priloga 1.3 – rezultati spremljanja risov na območju Slovenije 
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Priloga 2 – Vabilo na 2. lokalno posvetovalno srečanje 
 

 


