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Uporabljene kratice 
 
LPS – Lokalna posvetovalna skupina 

LD – Lovska družina 

OZUL – Območna zveza lovskih družin 

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 
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Seznam udeležencev 

Ime in priimek  Organzacija  

Alojz Vesel občina Kočevje 

Dominik Janeš občina Osilnica  

Franc Kljun UL BF, občan Ribnice 

Brane Kranjc LD Velike Lašče 

Andrej Zabukovec LD Sodražica 

Stanko Štimac LD Osilnica 

Češarek Boštjan LD Ribnica 

Alojz Lovšin LD Ribnica 

Ivan Kos OZUL, LD Velike poljane, UL BF 

Tomaž Devjak ZGS, OE Kočevje 

Aleš Žnidaršič ZGS, LPN Medved 

Damjan Južnič SiDG 

Zorica Potisk Gimnazija in Srednja šola Kočevje  

Franc Prelesnik KGZS, OE Kočevje 

Petra Drašković Pelc ARS Naturae Petra Drašković Pelc 

Stane Pelc ZGS, ARS Naturae Petra Drašković Pelc 

Zoran Bitorajc Gozdarsko društvo Medved 

Urša Marinko UL BF 

Irena Kavčič UL BF 

Matej Bartol ZGS 

Peter Šercer LD Osilnica 

Franc Žuk LD Ribnica 

Štefan Vesel LD Osilnica, LZS 

Barbara Koblar Rokodelski center Ribnica 

Tadej Drobnič LD Ribnica 

Matic Oberstar ZGS, LPN Snežnik - Kočevska Reka 

Maruša Divjak Rokodelski center Ribnica 
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So opravičili svoj izostanek  

Ime in priimek Organizacija 

Janez Černač gozdar, občina Kočevje 

Vesna Krese občina Kostel 

Alenka Kovač, županja občina Osilnica 

Viktor Čeč LD Velike Lašče 

Stanislav Šemen LD Kočevje 

Tina Kotnik ZGS, LIFE Kočevsko 

Petra Štajdohar zainteresirana občanka 

Maja Mohorovič zainteresirana občanka 

Nevenka Klun Zavod Kočevsko 

Viktor Pešelj Predsednik Kočevski gozdni med 

Branko Zlobko Zveza LD Kočevje 

 

 

Namen lokalnih posvetovalnih srečanj 

Prebivalcem občin Kočevje, Ribnica, Sodražica, Osilnica in Kostel 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 rezultatov spremljanja risov na območju Slovenije  

 17:35: predstavitev dosedanjih aktivnosti odlova, izpusta in gibanja doseljenih risov  

 17:45: srečanje se nadaljuje in zaključi na terenu, na območju Ribnice, predvidoma on 19. uri.  

 

Vabljeni 

 udeleženci prisotni na 1. srečanju v Kočevju, 

 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 

istega spola, vendar pa lahko sobiva s posamezniki nasprotnega spola. V idealnem primeru bomo rise 
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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 1: Območje gibanja risinje Teje (karta: F. Kljun) 

Zaradi dejstva, da se je risinja v času, ko smo organizirali 2. srečanje lokalne posvetovalne skupine 

(krajše: LPS) za območje Ribnice, Kočevja, Sodražice, Osilnice in Kostela gibala za območju Ribnice 

smo izkoristili priložnost, da člane naše LPS odpeljemo na teren in od bližje pokažemo območje, kjer 

se giblje, metode spremljanja risov in pa tudi metode in orodje 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 predstavnice Rokodelskega centra Ribnica  

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

(Urška Marinko in Irena Kavčič z BF UL – ppt predstavitev v prilogi 1.1.) 

iii. Predstavitev odlova in izpusta karpatskih risov v Dinaride (Matej Bartol z ZGS – ppt 

predstavitev v prilogi 1.2.) 

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

dlak (Matej Bartol z ZGS – ppt predstavitev v prilogi 1.3) 

v. Predstavitev spremljanja in odlova »domače« risinje Teje (Franc Kljun z BF UL) 
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Slika 2: Začetek 2. srečanja LPS v Ribnici (foto: I. Kavčič) 

 
Slika 3: Predstavitev razvoja turizma povezanega s prisotnostjo velikih zveri (foto: U. Marinko) 

 
Slika 4: Spremljanje risov s pomočjo fotokamer (foto: U. Marinko) 
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Slika 5: Prikaz območja "domače" risinje Teje (foto: U. Marinko) 

Komentarji in vprašanja udeležencev: 
 
Vprašanje: Koliko risov lahko živi 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, fragmentacije zaradi cest in 

naselij in tako števila povozov risov) in predvsem od tolerance in podpore javnosti do njih.  

 

Vprašanje: Kako je z okuženostjo s Parvovirozo pri doseljenih risih? 

Ob pregledu zdravstvenega stanja odlovljenega risa Doruja (namenjen na Hrvaško), je bilo ugotovljeno, 

da je ris okužen s parvovirusom. Virus povzroča mačjo kugo, ampak k sreči ris Doru ni kažal kliničnih 

znakov te bolezni. Test za parvovirus ob prvem testiranju risa Goruja (namenjen v Slovenijo) je bil 

negativen. Kljub temu, da sta karanteni obeh risov ločeni in da se je striktno izvajal protokol 

karantene,  obstaja verjetnost prenosa virusa iz Doruja na Goruja. Zato sta v karanteni v Romuniji ostala 

dlje, kot načrtovano. V Romuniji so izvedli tri ponovitve testa na obeh risih in zagotovili, da sta oba risa 

negativna na virus in tako primernega zdravja za prevoz v Slovenijo in Hrvaško. 

 

Vprašanje: Kako bo ograjena meja s Hrvaško vplivala na rise? 

Odgovor: Partnerji projekta LIFE Lynx sodelujemo tudi pri projektu Carnivora Dinarica 

(www.carnivora-dinarica.eu). Eden od ciljev tega projekta je raziskati vpliv meje na prehajanje in 

življenje velikih zveri pa tudi drugih gozdnih živali. Rezultate raziskave bomo predstavili na eni od 

lokalnih posvetovalnih srečanj. 

 

Vprašanje: Kako je s klopi in zajedalci pod risjo telemetrično ovratnico? 

Odgovor: Iz izkušenj nismo opazili nobenih posebnosti pri telemetrično spremljanih risih in 

povečanem številu zajedalcev pod ovratnico.  

http://www.carnivora-dinarica.eu/


 

Poročilo iz 2. srečanja lokalno posvetovalne skupine z območja Kočevja, Ribnice, Sodražice, Osilnice in Kostela 
Urška Marinko, Irena Kavčič, Franc Kljun, Matej Bartol in Meta Mavec 

- 10 - 

 

 

Vprašanje: Iz kje prihajajo risi, ki so v ZOO Ljubljana? 

Odgovor: Iz Češke. 

 

Vprašanje: Ali je bila risinja Teja breja? Se bi to dalo ugotoviti? 

Odgovor: Verjetno letos ni imela mladičev. Na širšem območju (Mala gora, Struge, Kočevska Mala 

gora) nismo zaznali prisotnosti drugega risa (samca). Možno bi bilo poslati kri ali urin na analizo.  

 

Vprašanje: Na kakšen način delujejo vonjalni količki? 

Odgovor: Količki so namenjeni zbiranju genetskih vzorcev dlake. Na njih je "tepih z žebljički" in 

mehanizem z vzmetjo, s katerim poizkušamo dobiti čim več dlak z mešički za genetske analize. Na 

količku je tudi vaba z atraktantom, ki ne privablja risa, ampak sproži "vedenje-igre-drgnjenja" ko se ris 

že približa količku. Ris mora količek opaziti in se mu približati, saj voh pri risih ni tako pomemben čut 

kot vid ali sluh. 

 

Vprašanje: Katero čutilo je pri risu najbolj razvito? 

Odgovor: Vid in sluh. Ris ima izjemno dober vid, še zlasti nočni in v kombinaciji s sluhom (zelo dober z 

zelo širokim frekvenčnim razponom) zazna še tako majhno premikanje morebitnega plena ali 

nevarnost. Tudi njegovo gibanje in način lova je prilagojen tem čutilom. Je tipičen lovec iz zasede, ki 

se poizkuša neslišno približati plenu in ga presenetiti. 

 

2. Obisk območja prisotnosti risa in ogled zabojne pasti za odlov risov na območju Glažute  

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

Glažutarsko dolino na območju LPN, okoli 30 min vožnje iz Ribnice. Projektni sodelavec z Biotehniške 

fakultete, Franc Kljun, je udeležencem pokazal uporabo vonjalnih količkov za genetsko vzorčenje 

risov ter razkazal in obrazložil delovanje zabojne pasti za odlov risov. Zaradi velikega zanimanja nad 

odlovom risov, pojavljanjem na tistem območju, smo na terenu ostali skoraj do mraka.  
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Slika 5: Do zabojne pasti v Glažutarski dolini (foto: U. Marinko) 

 
Slika 6: Pri zabojni pasti (foto: U. Marinko) 
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Slika 7: Franc Kljun predstavi delovanje zabojnih pasti (foto: U. Marinko) 

 

 
Slika 8: Prikaz, kako se zabojna past sproži (foto: U. Marinko) 
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Slika 9: Kako delujejo vonjalni količki (foto: U. Marinko) 

 

 

Naslednje srečanje in kontakti 
Predlog naslednjega, 3. srečanja: 

- Lokacija: v občini Osilnica oz. 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): 

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/. 

mailto:marinko.ursa@gmail.com
mailto:irena.kavcic.bf@gmail.com
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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Zahvala 
 
Zahvaljujemo se županu Ribnice Samo Ogorevcu in Rokodelskem centru Ribnica (RCR) za uporabo 

prostorov in pozdravni govor.  

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

sodelovanje na 2. srečanju LPS. 
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Priloga 1 – PPT predstavitve 

Priloga 1.1 – namen LPS in predstavitev povzetkov 1. srečanja  
 
 

  

 

 

  

 
 

 

 

 

Urška Marinko, Franc Kljun in Irena Kavčič iz Biotehniške fakultete (UL) 
Matej Bartol iz Zavoda za gozdove Slovenije 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1973, foto: J. Gregorij (iz: Ris v Sloveniji) 
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1.   Reševanje risa v Dinaridih in JV Alpah pred izumrtjem 

2.   Trajanje 2017 – 2024. 

• Nujno potrebna doselitev novih osebkov zdrave risje 

populacije 

• Tesno sodelovanje s prebivalci projektnega območja –
ključnimi deležniki 
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Priloga 1.2 – predstavitev odlova in doselitve karpatskih risov v Dinaride 
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Priloga 2 – Vabilo na 2. lokalno posvetovalno srečanje 
 

 


