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V Sloveniji živijo vse tri vrste
velikih zveri

VLOGA V EKOSISTEMU:

• vrhovni plenilci: uravnavanje številčnosti in vpliv na vedenje rastlinojedih

vrst, sanitarna vloga mrhovinarjev, raznašanje semen rastlin in plodov, 

itd.

• krovne vrste: ohranjanje njihovega življenjskega prostora ima pozitiven 

učinek na ohranjanje ostalih vrst.

Velika območja aktivnosti, način prehranjevanja -> KONFLIKTI z interesi

ljudi



Razvoj oznake MEDVEDU PRIJAZNO

• Projekt LIFE DINALP BEAR - LIFE 13 NAT/SI/000550: 

i.) Izboljšati čezmejno sodelovanje in upravljanje na nivoju

populacije medveda, ii.) Zmanjšanje števila konfliktov med 

medvedom in človekom

• Obstajajo učinkoviti ukrepi za izboljšanje sobivanja z velikimi

zvermi:

- Učinkovito varovanje pašnih živali, čebelnjakov, sadovnjakov

- Shranjevanje odpadkov na medvedu nedostopna mesta



Razvoj oznake MEDVEDU PRIJAZNO

• NAMEN:

- promocija praks sobivanja

- potrditev dodatnega truda lokalnih prebivalcev za 
sobivanje

- povezovanje in promocija ponudnikov izdelkov, 
turističnih produktov in storitev, ki uporabljajo
medvedu prijazne prakse

- širjenje pozitivnih sporočil o velikih zvereh.

GLAVNI CILJ oznake: večje sprejemanje velikih zveri v 
lokalnem okolju in njihova dolgoročna ohranitev



Tri kategorije oznake

KMETIJSTVO TURIZEM AKTIVNA PROMOCIJA



Oblikovanje kriterijev

KMETIJSTVO

- Uporaba elektroograj za varovanje pašnih živali in 
čebelnjakov ali sadovnjakov, v kateri so ves čas prisotni 
električni pulzi

- Nenehna prisotnost pastirjev ali pastirskih psov ob čredi

- Vsakodnevno zapiranje pašnih živali v nočno varno ogrado

Foto: Petra Draškovič Pelc

Foto: Kmetija Česnik

Foto: turistična kmetija Andrejevi



Oblikovanje kriterijev

- Upoštevanje smernic za odgovorno ravnanje v 
turizmu

- Ozaveščanje o primernih načinih vedenja na 
območju medveda

- Shranjevanje odpadkov na medvedu 
nedostopna mesta

- Odgovorne okoljske prakse

TURIZEM



Oblikovanje kriterijev

AKTIVNA PROMOCIJA

- priložene ključne informacije o velikih zvereh (širjenje
objektivnih informacij o vrstah za večjo podporo javnosti)

Foto:Quia Lignum Foto: Populin

Foto: Zavod Putscherle

Foto: Petra Draškovič Pelc

Foto: Domače igrače



Izdelava materialov

- Nalepke, prelepke, obešanke ali integracija v 
lastno etiketo

- Zloženka o velikih zvereh
- Informacijski letak: komu je oznaka namenjena

in kako jo pridobiti



Postopek prijave

Prijavitelj odda vlogo na ustreznem obrazcu za pridobitev oznake:
- obrazec KMETIJSTVO za med, mlečne/mesne izdelke in ostale kmetijske proizvode
- obrazec TURIZEM: za turistične nastanitve, gostinsko ponudbo in turistične programe
- Obrazec AKTIVNA PROMOCIJA: za spominke in različne izdelke z motivi velikih zveri

Oblikovanje strokovne komisije kvalificirano za presojo kriterijev posameznih kategorij oznake.



Medvedu prijazni ambasadorji

Proizvajalci medu, sadnih namazov, mlečnih izdelkov
, turistični vodniki, ponudniki turističnih nastanitev, 
gostinske ponudbe, rokodelci, itd.



Promocija medvedu prijaznih izdelkov
in storitev

• Portal Discover Dinarics

• Publikacije

• Table



Promocija medvedu prijaznih izdelkov
in storitev

• Sejmi

• Medvedu prijazna tržnica na

mednarodni konferenci

• Študijski obisk za tuje

turistične operaterje

• Delavnice



Prednosti uporabe oznake Medvedu prijazno

• “ozaveščanje o ohranjanju vrste”

• “pripadnost skupnim vrednotam”

• “spodbujanje radovednosti pri kupcih”

• “iztočnica za komunikacijo s kupci”

• “izdelki dobijo pozitivno konotacijo”

• “izdelki pridobijo kontekst neokrnjene narave”

• “privabljanje zanimivih potencialnih kupcev”



Ob koncu projekta….

• Razvoj in nadgradnja oznake na druge velike zveri 

(evrazijski ris, volk)

• Vključevanje oznake v nove projekte (Interreg Carnivora 

Dinarica, LIFE Lynx, LIFE WOLFALPS EU)

• Formalizacija (registracija) oznake za zaščito in večjo 

kredibilnost– v teku

• Vzpostavitev fizične prodaje v Centru o velikih 

zvereh DINA PIVKA – center kot stičišče 

ambasadorjev oznake in soupravljavec



Pomanjkljivosti in težave

• ODVISNOST prihodnosti oznake OD PRIDOBIVANJA PROJEKTNIH 

SREDSTEV 

Možne rešitve:
- financiranje preko ukrepov akcijskih načrtov ohranjanja velikih zveri.

• Otežen NADZOR nad pravilno uporabo oznake

• Jasnejša KOMUNIKACIJA KRITERIJEV za pridobitev oznake

• Slaba PREPOZNAVNOST OZNAKE med kupci



Hvala za pozornost

Foto: Miha Krofel


