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1 OPIS DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOSTI 

Škode na človekovem premoženju so eden izmed najizrazitejših in najpogostejših 

vzrokov za konflikt med človekom in velikimi zvermi. Pojav škod je povezan z biologijo 

velikih zveri, ki se prilagajajo okolju, v katerem živijo. Sem spada tudi hranjenje z viri 

hrane, ki so jim na voljo v danem trenutku. Hkrati pa je pojav škod povezan tudi s 

človekovimi dejavnostmi, predvsem s kmetijstvom in sorodnimi področji, ki za velike 

zveri predstavljajo potencialen vir hrane. Do škod namreč prihaja povsod, kjer se na 

območju velikih zveri nahaja slabo zaščiteno ali nezaščiteno premoženje. 

Škode na človekovem premoženju lahko preprečimo z ustrezno zaščito. Predvsem v 

zadnjem desetletju smo na tem področju prav s pomočjo mednarodnih projektov prišli 

do pomembnih izkušenj, s katerimi lahko rejcem pašnih živali pomagamo pri reševanju 

konfliktov z velikimi zvermi.  

Varovanje pašnih živali je nujen ukrep, ki dolgoročno zagotavlja obstoj pašne živinoreje 

na območjih, kjer se pojavljajo velike zveri. Z vidika pogostosti napadov na pašne živali 

je najbolj ogrožena drobnica. Tej skupini živali je bilo v zadnjih letih posvečene največ 

pozornosti. Zaščitimo jo lahko na več načinov – lahko jo zapiramo čez noč na varno, 

na primer v hlev, stajo ali oboro iz elektroograj, lahko pa se poslužujemo bolj 

tradicionalnih metod, kamor spadajo tudi pastirski psi. 

Pastirski psi spadajo med najučinkovitejše načine varovanja črede pred plenilci. Pastirji 

po celem svetu jih uporabljajo več tisočletij in ni slučaj, da so se različne pasme 

pastirskih psov ohranile vse do danes. V zadnjem stoletju je njihova uporaba nekoliko 

upadla na račun upada števila velikih zveri in pojava novejših, modernejših pristopov, 

a je idejo o uporabnosti pastirskih psov ponovno obudilo naraščanje populacij velikih 

zveri tudi na območjih, kjer jih desetletja ni bilo. 

Povpraševanje po vključitvi pastirskih psov v čredo v zadnjem desetletju narašča tudi 

pri nas. V okviru različnih projektov je bilo tako razdeljenih več deset psov, ki še danes 

opravljajo naloge varuhov čred. Pri izbiri ustreznega pristopa k varovanju črede pa 

vpliva več dejavnikov. Eden najpomembnejših je nedvomno velikost kmetije. 

Posebnost slovenskih kmetij je njihova majhnost. Po podatkih Agencije RS za 

kmetijske trge in razvoj podeželja ima namreč kar 95 % rejcev v lasti čredo z manj kot 

50 živali. Velika večina je torej tako imenovanih »popoldanskih rejcev«, pri katerih je 
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vključevanje večjega števila psov v čredo manj racionalno z vidika stroškov in 

časovnega angažmaja. Prav s strani takšnih rejcev smo v zadnjih letih opazili 

zanimanje za vključitev vzgojenih, odraslih psov v čredo. Takšen pes potrebuje 

bistveno manj spremljanja in vzgoje, saj je prvi, ključni del vzgoje doživel pod 

nadzorom izkušenega vzreditelja pastirskih psov in v čredi pašnih živali. V projektu 

smo se odločili, da na omenjen način vzgojimo dva pastirska psa, ki bosta svoje 

poslanstvo nadaljevala pri novih lastnikih. Cilj aktivnosti je bil vzgojiti dva pastirska psa 

do starosti približno leto in pol ter ju nato oddati na dve kmetiji  (za opis kriterijev glej 

opis poglavja 2.3 – izbor kmetije za oddajo psa) za namen čuvanja črede drobnice. 

2 VZGOJA PASTIRSKIH PSOV 

2.1 Sodelovanje z vzrediteljem pastirskih psov 

V Sloveniji imamo veliko dobrih vzrediteljev pastirskih psov z bogatimi izkušnjami, ki z 

veseljem in predanostjo ohranjajo to tradicionalno panogo, ki v Sloveniji ni nikoli 

zamrla. Vzgoja pastirskih psov do odrasle faze je posebnost, ki zahteva veliko truda in 

časovnega vložka vzreditelja. V Sloveniji še ni bila ciljno preizkušena, zato smo se 

izbiri primernega vzreditelja osredotočili predvsem na že izkušene vzreditelje s 

projektnega območja. Predlog sodelovanja smo poslali trem vzrediteljem pastirskih 

psov - tornjakov, ki so bili v zadnjih letih zelo aktivni pri promociji pastirskih psov. Med 

njimi smo izbrali Aleša Sedmaka, ki ima s pasmo največ izkušenj. Aleš Sedmak je 

solastnik Družinske kmetije Sedmak iz Juršč na Pivškem. Pastirske pse uporabljajo že 

več desetletij. Na pašniku imajo istočasno vsaj tri pse, povečini celo do pet psov. 

Ukvarjajo se s pasmo tornjak in srednjeazijski ovčar. Skladno s projektom smo se 

dogovorili, da bo vzreditelj do odrasle faze (približno leto in pol starosti) vzgojil dva psa 

pasme tornjak in ju nato oddal novim lastnikom.  

2.2 Vzgoja pastirskih psov 

Vzgoja pastirskega psa zahteva veliko truda, natančnosti in doslednosti pri spremljanju 

vedenja psa in pri korigiranju neželenih vedenj, kot so preganjanje živali, pretirana 

igrivost ali grizenje uhljev ter repa živali v čredi. Pastirskega psa je treba uvesti v čredo 

pašnih živali, ga spoznati z drugimi psi, ga navajati na območje pašnike ter ga seznaniti 

z elektroograjo. 
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2.3 Oddaja psov 

Prejemnike psov smo izbrali na podlagi predhodne izražene zainteresiranosti za 

pastirske pse. Na Zavodu za gozdove Slovenije namreč vodimo evidenco 

zainteresiranih lastnikov čred za pastirske pse. Med interesenti smo izbrali rejce 

drobnice, katerih kmetija in pašno območje se nahaja na projektnem območju. 

Pomemben vidik pri izbiri je bil tudi ta, da kandidat za prejem psa že ima predhodne 

izkušnje s pastirskimi psi, prednost pa so imeli tudi rejci, ki pri svojem delu že 

uporabljajo pastirske pse za čuvanje črede. Med kandidati sta bila najbolj ustrezna 

Jaka Vrh iz Dolnjega Zemona in Luka Pangos iz Bukovja pri Postojni. Obe naselji sta 

znotraj občin, ki sta vključeni v projektno območje. Prav tako se nahajata v vplivnem 

območju N2000. V fazi vzgoje pastirskih psov sta oba večkrat obiskala vzrejno kmetijo 

Sedmak in si napredek v vzgoji ogledala v živo. Hkrati sta tudi psa že spoznala bodoča 

lastnika in navezala stik. Prva je kmetijo Sedmak zapustila Ciara, in sicer 24. 

septembra 2020, Rio pa 15. decembra 2020. 

Preglednica 1: Seznam novih lastnikov psov. 

 PREJEMNIK NASLOV IME PSA SPOL ODDAJA PSA 

1 Jaka Vrh Dolnji Zemon 52, 6250 Ilirska Bistrica Ciara Ž 24. 9. 2020 

2 Luka Pangos Kolodvorska cesta 7, 6230 Postojna Rio M 15. 12. 2020 

 

Prejemnikom psov smo predali tudi opozorilne table (Slika 1), ki so jih namestili v 

bližino pašnikov, kjer se nahajajo pastirski psi, posebno na mesta, kjer se pašnikov 

približajo sprehajalne poti. Table vsebujejo napis, ki mimoidoče opozarja na prisotnost 

pastirskega psa, hkrati pa silhueta psa ob ovcah tudi tujcem sporoča, da se za ograjo 

pašnika nahaja čreda ovac, ki jih varuje pastirskih pes. 
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Slika 1: Opozorilna tabla. 
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2.3.1 FOTOGRAFIJE ODDANIH  PSOV 

▪ TORNJAKINJA CIARA 

 

Slika 2: Tornjakinja Ciara (levo) med interakcijo z Riom na pašniku matične kmetije Sedmak. 
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Slika 3: Ciara med čuvanjem črede ovac na kmetiji Sedmak. 

 

Slika 4: Ciara pred prevozom na novo kmetijo. 
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Slika 5: Oddaja Ciare novim lastnikom. 
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▪ TORNJAK RIO 

 

Slika 6: Rio (desno) z vzrediteljem in drugimi psi na pašniku kmetije Sedmak. 

 
Slika 7: Rio pred prevozom na novo kmetijo. 
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Slika 8: Rio (levo) prvič v novem domu - spoznavanje terena in drugih psov. 
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Slika 9: Rio med privajanjem v novem okolju kmetije Pangos. 



12 
 

 

Slika 10: Rio na pašniku na kmetiji Pangos v družbi drugega tornjaka. 
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Slika 11: Rio ob ovcah na kmetiji Pangos. 

 

3 SPREMLJANJE PASTIRSKIH PSOV IN PROMOCIJA UKREPA 

Pomemben del vzpostavitve ukrepov za preprečevanje škod na človekovem 

premoženju je spremljanje učinkovitosti in izvedbo ukrepa. Tekom projekta je glavno 

vlogo pri spremljanju oddanih psov prevzel vzreditelj. Z novimi lastniki je bil v rednih 

stikih, psa je tudi nekajkrat obiskal. Novi lastniki so mu bo spremljanje izvajanja ukrepa 

prevzel Zavod za gozdove Slovenije z občasnimi obiski obeh kmetij, in sicer na podlagi 

redno poročali o napredku obeh psov, ki sta se v novem okolju hitro znašla in zgledno 

opravljata naloge varuha črede v družbi drugih pastirskih psov. Po projektu sklenjenih 
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pogodb s prejemniki psov, ki so se zavezali k nadaljevanju prakse varovanja črede s 

pomočjo pastirskih psov. 

Aktivnosti na področju pastirskih psov vzbujajo zanimanje tako med strokovnjaki za 

velike zveri, strokovnjaki za kmetijstvo, novinarji in med širšo publiko na slovenski in 

hrvaški strani. Zanimanje smo izkoristili za promocijo in diseminacijo prakse 

demonstracijske aktivnosti uporabe pastirskih psov. Vzreditelja je tako obiskalo nekaj 

deležniških skupin, novinarjev in tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 

Slika 12: Oddajo psa smo izkoristili za izobraževanje pooblaščencev Zavoda za gozdove Slovenije, ki se ukvarjajo s področjem 
konfliktov z velikimi zvermi. 

 

Skupaj z vzrediteljem pastirskih psov smo izvedli naslednje diseminacijske dogodke: 

1. Diseminacijski dogodki na kmetiji vzreditelja: 

• 10. 7. 2019 – obisk predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarsko in 

prehrano v sklopu terenskega dne skupaj z ZGS. 

• 20. 6. 2019 – v sklopu delavnice projekta LIFE DINALP BEAR o pastirskih psih 

smo obiskali vzreditelja Aleša Sedmaka, kjer je predstavil tudi svojo vlogo in delo v 
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projektu Carnivora Dinarica (za namen dogodka stroški na projekti Carnivora Dinarica 

niso nastali). 

• 6. 2. 2020 – obisk vzreditelja in kmetije dobrih praks za namene snemanja 

prispevka o projektu na pobudo Euronews (prispevek dostopen na naslovu: 

https://www.euronews.com/2020/03/16/how-carnivores-are-being-given-new-life-in-

europe). 

• 2. 6. 2020 - Obisk hrvaških strokovnjakov in deležnikov v sklopu ogleda kmetije 

dobrih praks. 

 

2. Vzreditelj Aleš Sedmak je s predstavitvami svojega dela sodeloval na naslednjih 

projektnih dogodkih v sklopu DS T3.1.1 (kmetija dobrih praks) in DS T2.3 (delavnice 

za lokalne prebivalce): 

• 8. 8. 2019 - Delavnica za lokalne prebivalce Suhorja. 

• 14. 11. 2019 - Delavnica za lokalne prebivalce Zagorja. 

• 2. 6. 2020 - 2. dan odprtih vrat kmetije dobrih praks z novinarsko konferenco. 

 

Slika 13: Snemanje prispevka o pastirskih psih za RTV SLO. 
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Slika 14: Obisk ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na kmetiji Sedmak – v ozadju tornjak Rio (mladič). 
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Slika 15: Obisk kmetije Sedmak s projektnimi partnerji in deleženiki s Hrvaške. 

4 REZULTATI IZVEDENIH AKTIVNOSTI 

Preglednica 2: Povzetek rezultatov s priporočili za demonstracijsko aktivnost »pastirski pes« na projektnem območju v 
Sloveniji. 

Partner/ Partner: Zavod za gozdove Slovenije 

Načrtovano število enot pri partnerju/ 

Planiran broj jedinica kod partnera: 

2 

Realizirano število enot pri partnerju/ 

Ostvareni broj jedinica kod partnera: 

2 

Lokacija in ime ter naslov končnega 

upravičenca/-cev (če relevantno) / 

Mjesto, ime i adresa krajnjeg korisnika 

(ako je relevantno): 

Glej Preglednica 1: Seznam novih 

lastnikov psov. 

 

Površina demo 

aktivnosti /površina 

demo aktivnosti(v ha/u 

ha): 

Jaka Vrh: 10 ha; Dolnji 

Zemon 52, 6250 Ilirska 

Bistrica; tornjakinja 

Ciara 

Luka Pangos: 6 ha;  

Kolodvorska cesta 7, 

6230 Postojna; tornjak 

Rio 

 

Skupaj: 16 ha 
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Datum zagona demo aktivnosti/ Datum 

pokretanja demo aktivnosti: 

Glej Preglednica 1: Seznam novih lastnikov psov. 

 

Oblika pogodbenega razmerja med 

partnerjem in končnim upravičencem/ 

Oblik odnosa između partnera i krajnjeg 

korisnika 

Pogodba o sodelovanju, sklenjena v zaključni fazi projekta za 

namen zagotavljanja nadaljevanja uporabe pastirskega psa kot 

varuha črede med ZGS in uporabnikom pastirskega psa. Pred 

sklenitvijo pogodbe je za spremljanje izvajanja ukrepa skrbel 

vzreditelj psov. 

Trajanje razmerja med partnerjem in 

končnim upravičencem/ Trajanje 

ugovornog odnosa 

Čas trajanja pogodbe – 5 let od zaključka projekta. 

Kdo bo skrbel za vzdrževanje in 

financiranje vzdrževanja predane 

opreme  oz. izvajanje režima po zaključku 

projekta? (Institucija, oddelek, kontaktna 

oseba)/ Tko će biti zadužen za 

održavanje i financiranje predane 

opreme ili provedbe režima nakon 

završetka projekta? (Institucija, odjel, 

kontakt osoba) 

 

V času trajanja pogodbe za redno nadziranje uporabe 

pastirskega psa in izvajanja ukrepa skrbi Zavod za gozdove 

Slovenije. 

Opažanja konkretnih učinkov demo 

aktivnosti na v času trajanja projekta / 

Uočavanja konkretnih učinaka demo 

aktivnosti za trajanja projekta 

   

Konkretni učinek demo aktivnosti na ohranjanje velikih 

zveri / Konkretni utjecaj demo aktivnosti na očuvanje velikih 

zvijeri  

- Zaradi vzpostavitve oziroma izboljšanja ukrepa varovanja 
pašnih živali se pri novih lastnikih psov napadi velikih zveri 
na njihovo premoženje v času od aktivacije do danes 
(september oz. december 2020 do julij 2021) niso zgodili. 
V obeh primerih sta psa priključila čredam, ki jih že 
varujejo pastirski psi. Lastniki so z vključitvijo mlajšega psa 
zagotovili dolgoročno varovanje črede in okrepili obstoječe 
varovanje z vključitvijo dodatnega psa. Učinkovitosti 
varovanja s pastirskimi psi se namreč povečuje s številom 
psov, ki živali varujejo. Pričakujemo, da bo na račun 
vzpostavljenega varovanja manj konfliktov z velikimi 
zvermi, kar je eden od osnovnih predpogojev za sobivanje 
z njimi.  

- S promocijo izkušenj v medijih in prenosom znanja na 
različne deležnike v kmetijstvu se bo povečalo zanimanje 
za pastirske pse, posledično pa se bo povečalo tudi 
njihovo vključevanje v črede. Pričakujemo, da bodo rejci 
zaradi tega razmišljali tudi v smeri uporabe pastirskih psov 
za zaščito pašnih živali na drugih obmejnih območjih, kjer 
gre za prisotnosti velikih zveri. 
 

Konkretni učinek na preprečevanje konfliktov  v 

kmetijstvu, s človekom, prometom … / Konkretni utjecaj 

demo aktivnosti na sprečavanje sukoba u pojoprivredi, u 

kontaktu s čovjekom, u prometu... 

- Odsotnost škod na človekovem premoženju pri novih 
lastnikih psov in prenos znanja ter pozitivnih izkušenj na 
kmete v isti lokalni skupnosti in širše. Povečano zanimanje 
za uporabo pastirskih psov za varovanje črede lahko 
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pomeni zmanjšanje števila škod, sploh pri rejcih z večjimi 
čredami (>100 živali), kjer je vključitev pastirskih psov v 
čredo najbolj racionalna. 

Doseženi kazalniki učinka v 

opazovanem obdobju pojekta/  

Postignuti pokazatelji učinka u 

promatranom razdoblju projekta 

 

 

Pastirski pes:  

Število vzgojenih pastirskih psov do 

odraslega faze 

 

Obdobje/ period: 

Obdobje trajanja 

projekta 

Število oddanih 

odraslih pastirskih 

psov: 2 

Priporočila za obratovanje in delovanje 

po zaključku projekta / Preporuke za rad 

nakon završetka projekta 

 

 

 

 

 

 

- Stalna prisotnost pastirskega psa ob čredi – tudi pozimi, ko 

je čreda v hlevu. 

- Reden nadzor nad vedenjem pastirskega psa ob čredi. 

- Prisotnost večjega števila psov ob čredi. 

- Stalna prisotnost električnega toka v ograji, ki omejuje 

pašnik – za namene preprečevanja prehoda velikih zveri 

na območje pašnika in preprečevanje uhajanja psa izven 

območja pašnika. 

- Redni veterinarski pregledi psa in redno cepljenje.   

- Nujna je prisotnost vsaj treh pastirskih psov, ki se lahko 

zoperstavijo tropu volkov ali večjemu medvedu. 

- Pastirski psi se morajo vedno nahajati na pašniku, ki je 

ograjen z večžično električno ograjo ali elektromrežo, v 

kateri je stalno prisoten električni tok napetosti vsaj 5 kV. 

- Pašnik, na katerem čredo varuje pastirski pes, mora biti 

označeno z opozorilno tablo. Table morajo biti nameščene 

na vseh mestih, kjer bi lahko pričakovali približevanje ljudi 

pašniku. 

Morebitna tveganja za nadaljnjo 

vzdržnost demo aktivnosti/ Potencijalni 

rizici za daljnju, kontinuiranu održivost 

demo aktivnosti 

- Poškodbe ali bolezni, zaradi katerih pastirski pes ne more 

več opravljati svojih nalog. 

- Višja sila (nesreča, vremenske razmere..). 

Priporočila za prenos demo aktivnosti 

kot dobre prakse izven projektnega 

območja ali na druga strokovna področja/ 

Preporuke za prijenos demo aktivnosti 

kao dobre prakse izvan područja projekta 

ili na druga profesionalna područja 

(replikacija) 

 

 

 

 

- Demo aktivnost potrjuje, da so pastirski psi učinkovit način 

preprečevanja napadov velikih zveri na pašne živali, zato 

bo ZGS tudi po zaključku projekta nadaljeval s promocijo 

prakse pastirskih psov za preprečevanje konflikov velikih 

zveri v kmetijstvu na obmejnem območju, in sicer z 

izvedbo delavnic in srečanj za rejce in zainteresirano 

javnost ter usmerjanj na vzpostavljene »kmetije dobrih 

praks« 

Demo aktivnost bodo prevzeli tudi partnerji na Hrvaškem  

 

 


