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Pomoč rejcem drobnice in čebelarjem na območju 

prisotnosti rjavega medveda 
 

 
SPOROČILO ZA JAVNOST                     

Ljubljana, 1. 12. 2015 

 

 

Zmanjšanje števila konfliktov med človekom in medvedom je eden glavnih ciljev projekta 

LIFE DINALP BEAR, v okviru katerega bodo zainteresirani rejci živine in čebelarji prejeli 

zaščitna sredstva v obliki donacije. V namene preprečevanja nastajanja škode na Zavodu 

za gozdove Slovenije uporabljajo preverjeno metodo varovanja s pomočjo električnih 

ograj. Od predvidenih 40 kompletov, ki jih bodo razdelili v okviru projekta, so jih letos na 

teren postavili 17, s čimer so 6 rejcem drobnice in 11 čebelarjem pomagali zaščititi 

premoženje. Nihče od prejemnikov zaščitnih sredstev od prejema ni več utrpel škode po 

medvedu.  

 

Varovanje premoženja s pomočjo elektrike je eden izmed najbolj učinkovitih in preverjenih 

načinov varovanja premoženja pred rjavim medvedom. Ob stiku z elektriko namreč medved 

doživi močno negativno izkušnjo, zaradi katere se k ograji praviloma ne vrača. Pogoj za 

učinkovito varovanje z električnimi ograjami je stalna prisotnost električnega toka 

napetosti vsaj 5 kV. Sama ograja namreč zverem ne predstavlja fizične ovire, ampak za 

odvračanje poskrbi električni tok, ki živali zada bolečino in tako predstavlja psihično oviro. 

Navadna fizična ograja za varovanje ni dovolj, saj jo medved z lahkoto prepleza. Poleg 

stalnega električnega toka je za učinkovito delovanje ograje ključna še pravilna postavitev, 

pri čemer je treba z rednim vzdrževanjem poskrbeti, da se v ograji ne izgublja električni tok.  

 

Cilj projekta LIFE DINALP BEAR je v Sloveniji razdeliti skupno 40 zaščitnih kompletov. V 

letošnjem letu so na Zavodu za gozdove Slovenije pričeli z razdeljevanjem prvih kompletov 

ogroženim rejcem drobnice in čebelarjem na območju prisotnosti medveda. Komplete so 

razdelili 17 prejemnikom, in sicer 6 rejcem drobnice ter 11 čebelarjem z območij Primorske, 

Notranjske, Osrednjeslovenske regije in Kočevsko-Ribniškega območja. Pri štirih čebelarjih 

so čebelnjake in panje zaščitili z žičnato ograjo s šestimi žicami, ostalih sedem čebelarjev pa 

bo prevozne čebelnjake varovalo s pomočjo premične visoke električne mreže.  

 

Zaščitni komplet v osnovi vsebuje električne mreže višine 170 cm, pašni aparat, akumulator, 

opremo za ozemljitev in napravo za merjenje napetosti v ograji. Takšen komplet je primeren 

za varovanje živine, pri čemer je uporaben predvsem za nočno zapiranje črede, ter za 

varovanje premičnih čebelnjakov. Za stacionarne čebelnjake je primernejše varovanje s 6 

žicami, saj so takšne ograje stalne.  

 

»V prihajajočem letu bomo na teren razdelili dodatnih 23 kompletov. Interes za tovrstno 

zaščito je velik predvsem s strani čebelarjev, ki imajo čebelnjake stalno ali začasno 
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nameščene na območju medveda. Prejemnikih zaščitnih kompletov v letošnjem letu niso 

utrpeli škod po rjavem medvedu. Prepričani smo, da lahko s tovrstnimi ukrepi pripomoremo 

k boljšemu sobivanju med človekom in rjavim medvedom v Sloveniji« pravi Tomaž Berce, 

koordinator aktivnosti za zmanjševanje števila škodnih primerov.  

 

 

Več informacij o aktivnostih povezanih s preprečevanjem konfliktov med ljudmi in medvedi 

in o ostalih projektnih aktivnostih najdete na spletni strani: http://dinalpbear.eu/sl/.  

 

 

Kontakt za medije:  

Rok Černe – Zavod za gozdove Slovenije (koordinator projekta), e-pošta: rok.cerne@zgs.si, 

GSM: 051-317-209  
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