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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 

OE – območna enota 

SiDG – Slovenski državni gozdovi d.o.o. 

LPN – Lovišče s posebnim namenom 

KGZS – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

RRA – Regionalna razvojna agencija 

ZRSVN – Zavod RS za varstvo narave 

VS – Vaška skupnost 

KS – Krajevna skupnost 

PB ZLD – Postonjsko-bistriška zveza lovskih družin 
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Seznam udeležencev 

Ime in priimek Organizacija 

Dragica Jaksetič občina Pivka 

Ernest Margon Trška skupnost Pivka 

Albert Lagoj LD Košana, VS Volče 

Ivan Penko KS Gradec 

Karmen Bobek občanka Pivke 

Urban Prosen LD Kozlek 

Franc Krnel LD Prestranek 

Vojko Maljevac LD Pivka 

Stanislav Smrdelj LD Pivka 

Žele Boris LD Pivka 

Žele Cveto LD Pivka 

Viktorija Gorjanc LD Pivka 

Erik Šabec SiDG, d.o.o. 

Mateja Simčič RRA Zeleni Kras 

Bojana Fajdiga ZRSVN, OE NG 

Majda Godina KGZS - Zavod GO 

Tjaša Debevec Taborniki Ruševci, občanka Ilirske Bistrice 

Gregor Češarek Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna 

Luen Zidar zainteresirana občanka 

Urša Marinko BF UL 

Maja Sever ZGS 

Hubert Potočnik BF UL 

Jaka Črtalič BF UL 

  
 

So opravičili svoj izostanek  

Ime in priimek Organizacija 

Robert Smrdelj župan občine Pivka 

dr. Branko Peternelj LD Javornik Postojna 

Aleš Klemenc PB ZLD, LD Prestranek 

Judita Malovrh ZRSVN 
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Namen lokalnih posvetovalnih srečanj 

Prebivalcem občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica ter in predstavnikom organizacij, ki so aktivne na 

tem območju (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 prvega srečanja in diskusija po potrebi 

 17:20: predstavitev dosedanjih aktivnosti odlova, izpusta in gibanja doseljenih risov  

 17:30: predstavitev rezultatov spremljanja risov na območju Slovenije 

 17:40: predstavitev Spremljanje šakalov na območju Slovenije (dr. Hubert Potočnik) 

 17:55: srečanje se nadaljuje in zaključi na terenu, na območju gozdo v okolici Pivke, predvidoma 

on 19.30 uri.  

 

Vabljeni 

 udeleženci prisotni na 1. srečanju v Pivki, 

 udeleženci, ki se srečanja niso udeležili, a so izkazali interes do sodelovanja v prihodnje, 

 so bili predlagani s strani drugih udeležencev, 

 na kakršen koli drug način že sodelujejo pri projektnih aktivnostih, 

 so pomemben deležnik lokalnih skupnosti vključenih v lokalno posvetovalno skupino. 
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Vsebina srečanja  
 

Predstavitev aktualnega ozadja monitoringa in odlova dinarskih in karpatskih risov 
 

Opis aktivnosti doselitve risa Goruja v oboro v Slo in njegov izpust v gozdove Loškega Potoka 

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 gozdove Loškega Potoka. 

 

Opis aktivnosti doselitve risa Doruja v oboro na Hr in njegov ispust v Narodnem parku Risnjak 

Drugi ris ujet v Romuniji pozimi 2019 je bil namenjen izpustu na Hrvaško, natančneje v Narodni park 

Risnjak. Ris z imenom Doru je bil v gozdove NP Risnjak izpuščen 4. maja. Kar nekaj dni se je zadrževal 

v gozdovih parka potem pa je prečkal Snežnik in se ustalil na Javornikih v Sloveniji, kjer se glede na 

način gibanja, ki ga ima, verjetno želi vzportaviti terirorij.  

 

 
Slika 1: Gibanje risa Goruja in Doruja (karta: M. Krofel) 

 

Potek opažanja, odlova in telemetričnega spremljanja »domače« risinje Teje 

Tekom projekta je načrtovano redno spremljanje »domače« populacije risov z namenom 

pridobivanja informacij o trenutnem genetskem statusu, številčnosti in spolno specifični prostorski 

porazdelitvi risov na potencialnih območjih izpusta pred doselitvijo. Uspeh katere koli preselitve živali 

je deloma odvisen od izbire ustreznih območij za izpust. Ris iz svojega teritorija izključuje druge rise 
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istega spola, vendar pa lahko sobiva s posamezniki nasprotnega spola. V idealnem primeru bomo rise 

iz Karpatov doselili na teritorij risa nasprotnega spola. 

V petek, 19. aprila 2019 je projektni ekipi na območju ribniške Male gore uspelo odloviti in s 

telemetrično ovratnico opremiti eno izmed samic Dinarske populacije risa. Samica je dobila ime Teja. 

Gre za mlajšo odraslo risinjo, ki so jo na tem območju pred mesecem že posneli s pomočjo foto pasti. 

V prihodnjem letu bodo tako lahko podrobno spremljali samičino gibanje, s katerim nam bo razkrila 

tudi ali bo skotila mladiče ter kako uspešna bo pri njihovi morebitni vzreji. 

 

 
Slika 2: Območje gibanja risinje Teje (karta: F. Kljun) 

Zaradi dejstva, da imamo kar tri rise na ovratnici, ki so se v času, ko smo organizirali 2. srečanje 

lokalne posvetovalne skupine (krajše: LPS) za območje Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice gibali na 

območju Slovenije, smo izkoristili priložnost, da člane naše LPS odpeljemo na teren in od bližje 

pokažemo območje, kjer se gibajo, metode spremljanja risov in pa tudi metode in orodja za odlov. 

 

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 starešine LD Pivka 

ii. Predstavitev mednarodnega Interreg projekta 3Lynx (Maja Sever iz ZGS – ppt v prilogi 

1.1.) 

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

(Urška Marinko BF UL – ppt predstavitev v prilogi 1.2.) 

iv. Predstavitev odlova in izpusta karpatskih risov v Dinaride (Aleš Pičulin z ZGS – ppt 

predstavitev v prilogi 1.3.) 

v. Predstavitev spremljanja prisotnosti »domačih« risov s pomočjo fotokamer in lovilcev 
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dlak (Aleš Pičulin z ZGS – ppt predstavitev v prilogi 1.4.) 

vi. Predstavitev spremljanja in odlova »domače« risinje Teje (Jaka Črtalič z BF UL) 

vii. Predstavitev projekta Šakal v Sloveniji  (Hubert Potočnik z BF UL – ppt predstavitev v 

prilogi 1.5.) 

 

 
Slika 3: Lovski dom Pivka v Trnjah (foto: U. Marinko) 

 
Slika 4: Predstavitev spremljanja in stanja o šakalih v Sloveni u diskusijo (foto: U. Marinko) 

 
Komentarji in vprašanja udeležencev: 
 
Vprašanje: Kakšna je prihodnost šakala? 

Odgovor: Šakal je vrsta, ki se v Sloveniji v zadnjih petih letih intenzivno prostorsko in številčno širi. Na 

Ministrstvu za okolje in prostor RS (MOP) pripravljajo novo uredbo o zavarovanih vrstah, iz katere 

bodo izločili šakala, saj ni po merilih Svetovne organizacije za varstvo narave in tako ni uvrščen v 

nobeno izmed kategorij ogroženosti. Šakal bo imel po slovenski zakonodaji status divjadi. 
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Vprašanje: Šakal se zelo hitro širi? Kako je s prenosom stekline od tam, kjer je še prisotna? 

Odgovor: Zaenkrat ni nobenih podatkov o prenašanju stekline pri šakalih pri nas in v sosednjih 

državah. Steklina je izkoreninjena iz vseh držav v naši okolici razen iz Hrvaške, kjer zadnjih nekaj let 

izvajajo preoralno vakcinacijo, kar učinkovito zmanjšuje možnosti za širjenje stekline. 

 

Vprašanje: Kakšno je ciljno število risov v Sloveniji?  

Odgovor: Številčnost risov na nekem območju je omejeno na št. teritorijev. V Sloveniji teritorij risa 

meri v povprečju 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). Število risov, ki jih okolje 

lahko prenese pa je odvisno tudi od kvalitete habitata (prisotnosti plena – prehranske baze, 

fragmentacije zaradi cest in naselij ter tako števila povozov risov). Ti faktorji določajo biološko nosilno 

kapaciteto vrste. Prav tako, če ne bolj, pa je pomembna družbena nosilna kapaciteta. Ta odraža 

maksimalno število živali v okolju, ki je za družbo še sprejemljiva. 

  

Vprašanje / Komentar: Številčnost srnjadi upada. Velike zveri? 

Odgovor: Zanesljivih, znanstveno potrjenih vzrokov za zmanjševanje številčnosti srnjadi (žal) 

nimamo. Zagotovo pa lahko izpostavimo nekaj najverjetnejših dejavnikov, ki so do tega pripeljali. 

Srnjadi je najverjetneje manj zaradi več dejavnikov, ki jih izpostavljamo kot utemeljene 

predpostavke:  

1 - Vztrajanje načrtov pri določenem odvzemu, ne glede na zime, sušna poletja oziroma druge 

spremenjene dejavnike smrtnosti/rodnosti, ki ne sledi nihanjem številčnosti v naravi.  

2 - Kvaliteta travnikov v smislu raznolikosti in primernosti vegetacije za srnjad se zaradi vse 

intenzivnejše rabe (zgodnejša, pogosta, velikopovršinska košnja, uporaba mineralnih gnojih in/ali 

gnojevke) verjetno zmanjšuje nosilno (prehransko) zmogljivost okolja.  

3 - Načini košnje so se spremenili - vse večja raba hitrih traktorskih rotacijskih kosilnic, nočna košnja, 

velike hkrati pokošene površine, baliranje... Vse to je zelo verjetno povečalo smrtnost mladičev 

srnjadi.  

4 - v okolju srnjadi se v vse večji meri povečuje nemir (rekreacija, pohodništvo, intenzivno planinsko 

pašništvo), kar po eni strani pomika aktivnost srnjadi v nočni čas, po drugi pa se zmanjšuje primeren 

(kvaliteten) prostor za vzpostavljanje kotitvenih teritorijev srn.  

5 - Povečuje se pogostost suhih, vročih poletij, ki so za srnjad (mladiče) lahko celo bolj (ali pa zaradi 

njih) škodljiva kot hude zime.  

6 - Po izkoreninjenju stekline se je številčnost lisic v zadnjih letih verjetno bolj povečala kot to 

zaznavamo v odvzemu (~10.000 (l.2006) – ~14.000 (l.2017)) in skupaj z drugimi plenilci srnjadi, kot so 

divji prašič, volk in šakal (na območjih, kjer so prisotne te vrste), se je povečal tudi plenilski pritisk na 

srnjad.  

  

Vprašanje: Ali je volk, ki se sedaj pojavlja, napada govedo, "drugačen" volk? 

Odgovor: Ne, volk v naravi z lahkoto pleni tudi večji plen (pri nas jelene, v Skandinaviji, Rusiji in 

severni Ameriki tudi losa, bizona in moškatno govedo) in mu govedo (še posebej v tropu) v 

ograjenem prostoru ni težko upleniti, seveda pa je manjši plen kot so ovce, ki poleg tega nimajo 
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ustreznega protiplenilskega vedenjskega vzorca vedno bolj vabljiv in manj tvegani plen za plenjenje. 

Tudi ustrezna številčnost naravnega plena, zlasti jelenjadi lahko pomembno zmanjša motivacijo za 

plenjenje domačih pašnih živali. Ga pa negativna izkušnja, ki jo dobi na pašniku (el. pastir, pastirski 

psi, struktura črede) lahko odvrne od plenjenja goveda na pašniku. 

 

2. Obisk območja prisotnosti risa in ogled vonjalnih količkov za spremljanje risov  

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

za prikaz znakov prisotnosti gozdnih živali, ki je bil približno 600 m stran od lovskega doma Pivka v 

Trnjah. Projektna sodelavca Hubert Potočnik in Jaka Črtalić z Biotehniške fakultete sta udeležencem 

prikazala namen in korektno uporabo vonjalnih količkov za genetsko vzorčenje risov. V bližnjem blatu 

sta udeležencem razkazala stopinje medveda, jazbeca, veverice, jelenjadi in še kaj se je našlo. 

 

 
Slika 5: Stopinje različnih živali v blatu (foto: U. Marinko) 
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Slika 6: Udeleženci so si lahk ogledali telementrične ovratnice (foto: U. Marinko) 

 
Slika 7: Prikaz delovanja vonjalnih količkov (foto: U. Marinko) 

 

Naslednje srečanje in kontakti 
Predlog naslednjega, 3. srečanja: 

- Lokacija: po dogovoru 

- 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): 

mailto:marinko.ursa@gmail.com
mailto:irena.kavcic.bf@gmail.com


 

Poročilo iz 2. srečanja lokalno posvetovalne skupine z območja Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice 
Urška Marinko, Hubert Potočnik, Jaka Črtalič, Aleš Pičulin in Maja Sever 

- 12 - 

 

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/. 

 
Zahvala 
Zahvaljujemo članom lovske družine Pivka za uporabo lovskega doma za naše 2. srečanje in pozdravni 

govor.  

Zahvala gre ponovno tudi članom lokalne posvetovalne skupine z območja z območja občin za 

udeležbo in sodelovanje na 2. srečanju LPS. 

  

mailto:matej.bartol@gmail.com
mailto:marinko.ursa@gmail.com
mailto:matej.bartol@gmail.com
mailto:ales.piculin@gmail.com
http://www.lifelynx.eu/
http://www.facebook.com/LIFELynx.eu/
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Priloga 1 – PPT predstavitve 

Priloga 1.1 – Predstavitev projekta 3Lynx  
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Priloga 1.2 –  predstavitev namena LPS in predstavitev povzetkov 1. srečanja  
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Priloga 1.3 – Predstavitev odlova in izpusta karpatskih risov v Dinaride  
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Priloga 1.4 – Rezultati spremljanja risov na območju Slovenije, posebej tudi risinje Teje 
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 Priloga 1.5 Predstavitev spremljanja in stanja šakala v Sloveniji  
 

 



 

Poročilo iz 2. srečanja lokalno posvetovalne skupine z območja Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice 
Urška Marinko, Hubert Potočnik, Jaka Črtalič, Aleš Pičulin in Maja Sever 

- 19 - 

 

  



 

Poročilo iz 2. srečanja lokalno posvetovalne skupine z območja Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice 
Urška Marinko, Hubert Potočnik, Jaka Črtalič, Aleš Pičulin in Maja Sever 

- 20 - 

 

  



 

Poročilo iz 2. srečanja lokalno posvetovalne skupine z območja Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice 
Urška Marinko, Hubert Potočnik, Jaka Črtalič, Aleš Pičulin in Maja Sever 

- 21 - 

 

  



 

Poročilo iz 2. srečanja lokalno posvetovalne skupine z območja Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice 
Urška Marinko, Hubert Potočnik, Jaka Črtalič, Aleš Pičulin in Maja Sever 

- 22 - 

 

  



 

Poročilo iz 2. srečanja lokalno posvetovalne skupine z območja Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice 
Urška Marinko, Hubert Potočnik, Jaka Črtalič, Aleš Pičulin in Maja Sever 

- 23 - 

 

  



 

Poročilo iz 2. srečanja lokalno posvetovalne skupine z območja Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice 
Urška Marinko, Hubert Potočnik, Jaka Črtalič, Aleš Pičulin in Maja Sever 

- 24 - 

 

  



 

Poročilo iz 2. srečanja lokalno posvetovalne skupine z območja Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice 
Urška Marinko, Hubert Potočnik, Jaka Črtalič, Aleš Pičulin in Maja Sever 

- 25 - 

 

Priloga 2 – Vabilo na 2. lokalno posvetovalno srečanje 

 


