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1. OPIS DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOSTI 
 

Medvedom dostopni odpadki so med najpogostejšimi vzroki za zahajanje medvedov v 

bližino naselji. Zahajanje medvedov v bližino človeka je nezaželeno vedenje, ki ga 

želimo pri medvedih preprečiti, saj lahko vodi v konflikte. Če medved pogosto zahaja v 

bližino človeka se, če pri tem ne doživi negativnih izkušenj, postopno navaja na človeka 

in v končni fazi lahko povsem izgubi priučen strah do ljudi. Temu procesu pravimo 

habituacija medveda na človeka. Medvedi, ki so izgubili strah pred ljudmi si bodo hrano 

iskali tudi v bližini ljudi in pri tem povzročali različne škode in konflikte. Ker se takšni 

medvedi človeka ne bojijo, je povečana tudi možnost napada na človeka. 

Najbolj učinkovit upravljavski ukrep za preprečitev zahajanja medvedov v naselja in 

razvoj habituiranih medvedov je zato preventiva, medvedom preprečiti dostop do 

odpadkov in drugih človeških virov hrane. Pri tem se poslužujemo t. i. medovarnih 

smetnjakov oziroma zabojnikov, kateri so poleg medovarnih kompostnikov ter 

varovalnih električnih ograj najpomembnejši način, da se medvedom prepreči dostop do 

hrane. 

V sklopu projekta LIFE DINALP BEAR so bila razvita posebna medovarna ohišja za 

večje (1000 litrske) smetnjake (Slika 1). Z njimi se je opremilo 44 smetnjakov. Rezultati 

so bili zelo dobri in vzpodbudni. Zato smo se odločili, da v sklopu projekta Interreg SLO-

HR410 Carnivora Dinarica demonstracijsko s takšnimi medovarnimi ohišji opremimo še 

18 smetnjakov na območjih Nature 2000, ki so del projektnega območja v Sloveniji in 

na Hrvaškem. Ta Natura 2000 območja so Javorniki –Snežnik, Notranjski trikotnik, 

Gorski kotar in Sjeverna Lika. Za potrebe izbranih lokacij smo omenjena večja 

medovarna ohišja v sklopu projekta prilagodili tudi za nekoliko manjše, 200 litrske 

smetnjake. 
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2. LOKACIJE POSTAVITVE MEDOVARNIH SMETNJAKOV 
 

2.1 SLOVENIJA 

Pri aktivnosti sta sodelovala projektna partnerja Zavod za gozdove Slovenije in Občina 

Pivka. Zavod za gozdove Slovenije je poskrbel za postavitev medovarnih smetnjakov 

na 5 lokacijah, občina Pivka pa za postavitev enega medovarnega smetnjaka pred 

Krpanovim domom. 

Lokacije postavitve medovarnih smetnjakov smo izbrali na dva načina; a) na podlagi 

analize konfliktov z medvedi v določenem naselju ali  b) na podlagi demonstracijskega 

učinka – lokacije z večjim številom obiska ljudi zaradi same popularizacije ukrepa. Po 

končni analizi smo vzpostavili kontakt z lokalnimi oblastmi (občinami) in lokalnimi 

izvajalci javne komunalne službe ter preverili zanimanje za postavitev medovarnih 

smetnjakov na lokacijah, kjer je zagotovljeno redno čiščenje in vzdrževanje smetnjakov. 

Na podlagi tega smo določili 6 lokacij (naselji) v treh občinah. Lokacije s fotografijami 

postavljenega ukrepa so naslednje: 

- Naselje Dolenje Jezero v občini Cerknica: trije veliki (1000 litrski) medovarni 

smetnjaki v naselju Dolenje Jezero na parkirišču nove vstopne točke v Notranjski 

regijski park. Datum vzpostavitve ukrepa na terenu: 2. 9. 2020. Prejemnik skrbnik 

in upravljalec ukrepa: Javni zavod Notranjski regijski park. 

 

Slika 1: Trije medovarni smetnjaki v naselju Dolenje Jezero. Foto: Jernej Javornik 
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- Center Šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Rak, Rakov Škocjan 2, 1380 

Cerknica: trije veliki (1000 litrski) medovarni smetnjaki na ekološkem otoku 

CŠOD-ja. Datum vzpostavitve ukrepa na terenu: 21. 10. 2020. Prejemnik skrbnik 

in upravljalec ukrepa: Center šolskih in obšolskih dejavnosti. 

 

Slika 2: Trije medovarni smetnjaki na ekološkem otoku CŠOD Rak v Rakovem Škocjanu. Foto: Jernej 

Javornik 

 

- Ekomuzej pivških presihajočih jezer, Slovenska vas 10, 6257 Pivka: dva 

majhna (vsak za dva 200 litrska smetnjaka) medovarna smetnjaka ob stavbi 

muzeja. Datum vzpostavitve ukrepa na terenu: 26. 10. 2020. Prejemnik skrbnik 

in upravljalec ukrepa: Občina Pivka. 

 

Slika 3: Dva medovarna smetnjaka ob stavbi Ekomuzeja pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi. Foto: 

Jernej Javornik 
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- Postajališče ob državni cesti Lož – Babno polje (Prezid) »Rjavi klanec«. 

Naselje Babna Polica, Občina Loška dolina: Eden majhen (za dva 200 litrska 

smetnjaka) medovarni smetnjak. Datum vzpostavitve ukrepa na terenu): 28. 10. 

2020. Prejemnik skrbnik in upravljalec ukrepa: Občina Loška dolina. 

 

Slika 4: Medovaren smetnjak v naselju Lož ob glavni cesti  Lož – Babno polje. Foto: Jernej Javornik. 

 

- Postajališče ob državni cesti Lož – Babno polje (Prezid) »Nad naseljem 

Lož«. Naselje Lož, Občina Loška dolina: Eden majhen (za dva 200 litrska 

smetnjaka) medovarni smetnjak. Datum vzpostavitve ukrepa na terenu: 28. 10. 

2020 . Prejemnik skrbnik in upravljalec ukrepa: Občina Loška dolina. 

 

Slika 5: Medovaren smetnjak v naselju Babno polje ob državni cesti Lož- Babno polje. Foto: Jernej 

Javornik 
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- Krpanov dom, Prečna ulica 1, 6257 Pivka: dva majhna (vsak za dva 200 litrska 

smetnjaka) medovarna smetnjaka ob stavbi muzeja. Datum vzpostavitve ukrepa 

na terenu: 23. 8. 2021 . Prejemnik skrbnik in upravljalec ukrepa: Občina Pivka. 

 

Slika 6: Medovaren smetnjak ob sprednjem pročelju Krpanovega doma (ob vhodu). Foto: Dragica Jaksetič 

 

2.2 HRVAŠKA 

Pri aktivnosti so sodelovali projektni partnerji Narodni park Risnjak, Primorsko-goranska 

županija in mesto Vrbovsko. Narodni park Risnjak je poskrbel za postavitev 3 

medovarnih smetnjakov na območju Narodnega parka Risnjak, Primorsko-goranska 

županija je poskrbela za postavitev 3 medovarnih smetnjakov ter mesto Vrbovsko za 1 

medovarni smetnjak. 

Medovarni smetnjaki so bili postavljeni na lokacijah z večjim številom ljudi, obiskovalcev 

in domačinov, ki v zabojnike odlagajo večinoma odpadno hrano, ki lahko privabe 

medvede, ki živijo v bližnjem gozdnem območju in se zelo zlahka navadijo na človeške 

vire hrane.  

- Medovarni smetnjak na parkirišču za obiskovalce, Bijela Vodica-Crni Lug: 

manjši medovarni smetnjak. Datum vzpostavitve ukrepa na terenu: oktober 2020 

. Prejemnik skrbnik in upravljalec ukrepa: Narodni park Risnjak 
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Slika 7: Postavitev manjšega medovarnega smetnjaka na parkirišču za obiskovalce, Bijela 

Vodica-Crni Lug. Foto: Dina Botta 

 

- Medovarni smetnjak na vhodu v učno pot Leska: manjši medovarni smetnjak. 

Datum vzpostavitve ukrepa na terenu: oktober 2020. Prejemnik skrbnik in 

upravljalec ukrepa: Narodni park Risnjak 

 

Slika 8: Postavitev manjšega medovarnega smetnjaka na vhodu v učno pot Leska. Foto: Dina Botta 

 



8 
 

- Medovarni smetnjak na parkirišču za obiskovalce, Razloge: manjši 

medovarni smetnjak. Datum vzpostavitve ukrepa na terenu: Oktober 2020 . 

Prejemnik skrbnik in upravljalec ukrepa: Narodni park Risnjak. 

 

 

Slika 9: Postavitev manjšega medovarnega smetnjaka na parkirišču za obiskovalce, Razloge. Foto: 

Dina Botta 

 

- Medovarni smetnjak v Čabru (Hrib): enostranski medovarni smetnjak za en 

770 L smetnjak. Datum vzpostavitve ukrepa na terenu: oktober 2020. Prejemnik 

skrbnik in upravljalec ukrepa: Komunalac d.o.o. Delnice in KTD Čabar d.o.o. 

 

 

Slika 10: Enostranski medovarni smetnjak v Čabru. Foto: Primorsko-goranska županija. 
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- Medovarni smetnjak v Lokvah (Golubinjak): dvostranski medovarni smetnjak 

za dva 770 L smetnjaka. Datum vzpostavitve ukrepa na terenu: oktober 2020. 

Prejemnik skrbnik in upravljalec ukrepa: Komunalac d.o.o. Delnice in KTD Čabar 

d.o.o. 

 

 

Slika 11: Dvostranski medovarni smetnjak v Lokvah. Foto: Primorsko-goranska županija. 

 

- Medovarni smetnjak v Mrkopolju: dvostranski medovarni smetnjak za dva 770 L 

smetnjaka. Datum vzpostavitve ukrepa na terenu: oktober 2020. Prejemnik 

skrbnik in upravljalec ukrepa: Komunalac d.o.o. Delnice in KTD Čabar d.o.o. 

 

Slika 12: Dvostranski medovarni smetnjak v Mrkopolju. Foto: Primorsko-goranska županija. 
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- Medovarni smetnjak, Kamačnik: enostranski medovarni smetnjak za en 770 L 

smetnjak. Datum vzpostavitve 15.12.2020.: . Prejemnik skrbnik in upravljalec 

ukrepa: Grad Vrbovsko. 

 

 

Slika 13: Enostranski medovarni smetnjak ob izletniški točki Kamačnik v mestu Vrbovsko. Foto: Grad 

Vrbovsko 

 

3. REZULTATI UKREPA S PRIPOROČILI 
 

3.1 REZULTATI 

Rezultati ukrepa so povzeti v preglednicah 4-7 na koncu poglavja. Skupno smo v okviru 

projekta postavili osemnajst velikih ali malih medovarnih smetnjakov. Površina 

demonstracijske aktivnosti je 1.575 ha. Naselja smo izbrali za osnovno enoto 

spremljanje učinka ukrepa. To pa zato, ker je namen ukrepa preprečiti oziroma 

zmanjšati število konfliktnih dogodkov v dotičnem naselju. Smatramo, da smo to dosegli 

na dva načina; a) s postavitvijo medovarnega smetnjaka na »vroči točki«, kjer so se v 

preteklosti dogajali konflikti ter b) z izobraževanjem lokalnih prebivalcev. 
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Preglednica 1: Povprečno število konfliktnih dogodkov na leto povezanih z zahajanjem 

medvedov v naselje pred (marec do avgust 2015-2020) in po (marec do decembra 2021) 

postavitvi medovarnih smetnjakov v izbranih naseljih v Sloveniji.  

 

Lokacija Pred Po 

Babna polica 3 0 

Dolenje Jezero 2 0 

Lož 10 1 

Rakov Škocjan 1 0 

Slovenska vas 0 0 

Pivka 0 0 

Skupaj 16 1 

 

Preglednica 2: Povprečno število konfliktnih dogodkov na leto povezanih z zahajanjem 

medvedov na območje pred (oktober 2019 do oktober 2020) in po (december 2020 do 

december 2021) postavitvi medovarnih smetnjakov na izbranih lokacijah v narodnem 

parku Risnjak.  

Lokacija Pred Po 

Bijela Vodica-Crni Lug 7 0 

Leska 5 0 

Razloge 2 0 

Skupaj 14 0 

 

Preglednica 3: Povprečno število konfliktnih dogodkov na leto povezanih z zahajanjem 

medvedov na območje pred (2018-2020) in po (december 2020 do decembra 2021) 

postavitvi medovarnih smetnjakov na izbranih lokacijah v Primorsko-goranski županiji.  

Lokacija Pred Po 

Čabar 10 0 

Lokve 0 0 

Mrkopalj 6 0 

Skupaj 16 0 

 

Preglednica 4: Povprečno število konfliktnih dogodkov na leto povezanih z zahajanjem 

medvedov na območje pred (2018-2020) in po (december 2020 do december 2021) 

postavitvi medovarnih smetnjakov na izbrani lokaciji v mestu Vrbovsko.  

Lokacija Pred Po 

Kamačnik 0 0 

Skupaj 0 0 
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Analiza konfliktnih dogodkov kaže, da se je število konfliktnih dogodkov po postavitvi 

medovanih ohišij zmanjšalo glede na referenčno obdobje (Preglednice 1-4).  

Pri postavitvi medovarnih smetnjakov je nujno, da se uporabnike seznani z njihovo 

pravilno uporabo in vzdrževanjem. Še posebej na območjih, kjer ljudje z ukrepom še 

niso seznanjeni. Medovarni smetnjaki namreč služijo svojemu namenu le, če se jih 

pravilno uporablja. V ta namen smo vse medovarne smetnjake na vseh lokacijah smo 

opremili tudi z informativnimi tablami, ki okiskovalce lokacij izobražujejo kako pravilno 

uporabljati medovarne smetnjake (Slika 14). 

 

Slika 14: Primer informativne table za izobraževanje uporabnikov smetnjaka o pravilni rabi le tega za 

katere smo se odločili v Sloveniji. Foto: Jernej Javornik 

3.2 PRIPOROČILA 

 

Pravilna uporaba medovarnega smetnjaka vključuje pravilno uporabo avtomatskega 

zaklepa medovarnega smetnjaka (Slika 14), da so po uporabi smetnjaka pokrov in vrata 

pravilno zaprta, vsebina smetnjaka pa s tem nedostopna medvedom. Prav tako se je 

treba držati pravila in smeti v nobenem primeru odlagati poleg smetnjaka. O medovarnih 

smetnjakih in njihovi pravilni uporabi je potrebno izobraževati javnost. Zato je ključno, 

da so smetnjaki demonstracijsko postavljeni tudi na bolj obljudenih lokacijah, ki imajo 
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osveščevalni in izobraževalni namen. Takšni lokaciji sta na primer CŠOD Rakov 

Škocjan, Ekomuzej Pivških presihajočih jezer in Krpanov dom .  

Poleg pravilne uporabe medovarnih smetnjakov je potrebno poskrbeti tudi za primerno 

sidranje v tla in redno vzdrževanje ohišja smetnjaka. Brez primernega sidranja v tla 

lahko medved smetnjak spodkoplje ali prevrne. V ta namen medovarne smetnjake 

postavljamo na v naprej pripravljeno betonsko ploščo, sama konstrukcija smetnjaka pa 

je na betonsko ploščo privijačena (Slika 15). Lahko pa sidranje izvedemo tudi z daljšimi 

lesenimi (hrastovimi) piloti, kot v primeru Nacionalnega parka Risnjak (Slike 7-9). 

Betoniranje betonske plošče so izvedli prejemniki sami, montažo na terenu pa je izvedel 

zunanji izvajalec. Redno vzdrževanje vključuje reden pregled smetnjaka in zamenjavo 

vseh dotrajanih delov (predvsem leseno ohišje). Če je na primer ohišje poškodovano 

lahko to predstavlja šibko točko in medvedu omogoči, da pride do vsebine smetnjaka. 

Za redno vzdrževanje medovarnih smetnjakov po pogodbi skrbi prejemnik, stanje pa 

spremljajmo projektni partneji z rednimi terenskimi kontrolami, prejemnik pa nas je 

dolžan obvestiti o vseh novo nastalih nepravilnostih. 

 

Slika 15: Medovarni smetnjak je treba privijačiti v trdno (betonsko) podlago, zato, da ga medved ne more 

prevrniti ali spodkopati. Foto: Jernej Javornik 


