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Komu so oznake namenjene?

Oznake so namenjene rejcem pašnih živali, čebelar-
jem, sadjarjem in drugim kmetijcem, kot tudi ponudni-
kom turističnih namestitev, podjetjem in obrtnikom, ki 
prispevajo k sobivanju človeka z medvedom bodisi sko-
zi uporabo medvedu prijaznih praks bodisi skozi aktiv-
no promocijo ohranjanja medveda v lokalnem okolju.  
Oznake »Medvedu prijazno« lahko namestite na raz-
lične produkte, kot so mleko, sir, mesni izdelki, suho 
sadje, marmelade, med, mila itd., ali jih uporablja-
te pri trženju vaših storitev, kot so nastanitve, 
gostinska ponudba in podobno.

Katere prakse so medvedu prijazne?

▪  Uporaba elektroograj ali elektromrež za varovanje 
pašnih živali, čebelnjakov ali sadovnjakov, v katerih 
so ves čas prisotni električni pulzi napetosti 5 kV

▪  Vsakodnevno zapiranje pašnih živali v nočno varno 
ogrado

▪  Nenehna prisotnost pastirjev in/ali pastirskih psov 
pri varovanju črede na pašniku

▪  Shranjevanje medvedu privlačnih organskih 
odpadkov in smeti na medvedu 
nedostopna mesta

▪  Aktivna promocija 
ohranjanja medveda  
v lokalnem okolju
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Oznake »Medvedu prijazno« so namenjene 
promociji produktov in storitev, katerih 
proizvodnja oziroma izvedba medvedu in 
njegovemu habitatu ni škodljiva, hkrati pa 
omogočajo večjo prepoznavnost prizade-
vanja lokalnih skupnosti za ohranjanje oko-
lja. Z oznakami »Medvedu prijazno« lahko  
doseže mo večjo 
pre poznavnost 
in dodano vre-
dnost lokalnih 
proizvodov in 
storitev.

Kje dobim oznako »Medvedu prijazno«?

Oznake »Medvedu prijazno« smo pripravili v okviru 
projekta LIFE DINALP BEAR. Če na območju razširje-
nosti medveda uporabljate katero od zgoraj opisanih 
praks, ravnate medvedu prijazno, zato lahko to potr-
dite z uporabo oznak »Medve-
du prijazno«.  Uporaba je brez-
plačna, za njihovo pridobitev 
nam  pišite na: 

dinalpbear@gmail.com

S podporo finančnega mehanizma Evropske unije LIFE.



DODANA VREDNOST ZA VAŠE IZDELKE
Potrošniki se vedno bolj zavedajo pomena ohranjene 
narave in družbene odgovornosti, zato vedno bolj 
posegajo po produktih, ki so prijazni do okolja, lo-
kalnega porekla in koristni za lokalno skupnost.  Za 
takšne izdelke so pripravljeni plačati več. Tudi v tu-
rizmu se vse bolj poudarjajo izleti in potovanja po-
vezana z neokrnjeno naravo, ki podpirajo lokalno 
gospodarstvo. Medved je simbol slovenskih gozdov 
ter pokazatelj dobro ohranjenega in zdravega oko-
lja. Prisotnost karizmatične vrste, kot je medved, 
je privlačna tudi za goste in potrošnike. Produkti, ki 
bodo proizvedeni na medvedu prijazen način in 
označeni z oznako »Medvedu prijazno«, 
lahko zato dobijo pomembno mesto 
tako na domačem kot na tujem trgu. 

IZBOLJŠANJE SOBIVANJA Z MEDVEDOM
Medvedov habitat se krči in vse tesneje prepleta z 
 naselji in kulturno krajino. Medved je priložnostni 
vsejed in se prehranjuje z zelo različno hrano, ki jo 
najde v svoji okolici. To je lahko tudi v bližini hiš, ka-
mor ga privabijo ostanki hrane, čebelnjaki in sadje v 
sadovnjakih, kjer povzroča škodo lokalnemu prebi-
valstvu, ki jo najbolj občutijo kmetijci. Konflikti med 
medvedom in človekom se navadno rešujejo z izre-
dnim odstrelom medveda, ki pa ne predstavlja dolgo-
ročno učinkovite rešitve, saj enega »problematične-
ga« medveda lahko kmalu nadomesti drug. 
Ker se medved človeku v splošnem izogiba, 
lahko z uporabo preizkušenih medvedu pri-
jaznih praks preprečimo nastajanje konflik-
tov in pripomoremo k boljšemu sobivanju. 

Zakaj bi uporabljali oznake »Medvedu prijazno«?

PROMOCIJA VAŠIH PRODUKTOV IN STORITEV
V okviru projekta izdelane nalepke in obešanke z 
oznako »Medvedu prijazno« boste lahko pridobili 
brezplačno. Vaše produkte bomo na vašo željo ogla-
ševali v promocijskih zloženkah, ki jih bomo na pre-
hrambenih in kmetijskih sejmih, turističnih borzah 
in drugih dogodkih razdeljevali potencialnim potro-
šnikom. Vaše izdelke in storitve bomo na vašo željo 
oglaševali tudi na spletnem ekoturističnem portalu, 
razvitem v okviru projekta ter na projektnih profilih 
različnih družbenih omrežij in spletnih straneh.  
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