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Povzetek 

 

Glavni namen pričujoče javnomnenjske raziskave je bil ugotoviti odnos javnosti do 
aktualnih problematik sobivanja z medvedom in do alternativnih scenarijev 
prihodnjega stanja. Raziskava je zajela splošno javnost in je bila opravljena v obliki 
spletne ankete 327 polnoletnih prebivalcev na območju Kočevsko Belokranjskega, 
Notranjskega, Primorskega in Zahodno visoko-Kraškega lovsko-upravljavskega 
območja (50 občin in 633.882 prebivalcev), med katerim pa so prevladovali prebivalci 
mestnih okolij. Anketiranje je potekalo aprila leta 2021; respondenti so bili rekrutirani 
iz spletnega panela podjetja, ki opravlja tržne raziskave in so bili po spolni in starostni 
strukturi reprezentativni glede strukturo prebivalcev celotnega vzorčnega območja. 
Vprašanja so bila razdeljena v sklope, ki se navezujejo na različne vidike sobivanja 
rjavega medveda in človeka: velikost populacije medveda, vodeni ogledi medveda v 
naravi, lov rjavega medveda, obseg nadomestil kmetom, pogostost konfliktnih 
dogodkov. Vprašanja so bila pretežno izbirnega tipa, bodisi v obliki lestvice strinjanja 
bodisi niza vnaprej pripravljenih odgovorov. Del vprašalnika je vseboval tudi »poskus« 
diskretne izbire posameznih scenarijev hipotetičega prihodnjega razvoja (so)bivanja 
rjavega medveda in človeka. 
 

Pri treh od petih vidikov sobivanja človeka in rjavega medveda (velikost populacije, 
vodeni ogledi medveda, lov medveda) je bilo mnenje vprašanih dokaj enakomerno 
razporejeno po celotnem diapavzonu možnih odgovorov (od naklonjenih do 
nenaklonjenih) . V vseh naštetih primerih je okoli polovica anketirancev menila, da je 
prisotnost medveda, obstoj vodenih ogledov medveda in usmerjen lov medveda bodisi 
pomemben bodisi zelo pomemben. V okviru poskusa diskretne izbire so lahko vprašani 
izrazili preference do sprememb trenutnega stanja taistih vidikov in je skoraj polovica 
anketirancev podprla povečevanje števila vodenih ogledov, več kot polovica se jih ni 
opredelila do možnosti nadaljnjega povečevanja populacije medveda, skoraj tretjina pa 
jih nasprotuje spremembi sedanjega načina lova v izvajanje zgolj intervencijskega 
odstrela. Ugotovljeno podporo vodenim ogledom medveda v naravi morda dodatno 
dokazuje tudi večinsko strinjanje, da prisotnost medveda prinaša možnost za razvoj 
turizma in priložnost za trženje spominkov oziroma izdelkov s podobo medveda. 
 
Pri zadnjih dveh vidikih (nadomestila kmetom in konfliktni dogodki) je bilo mnenje 
javnosti bolj asimetrično: (i) 82 % vprašancev je menilo, da je sistem nadomestil 
kmetom zaradi oteženega kmetovanja ob prisotnosti medveda (spodbude in 
odškodnine) pomemben oz. zelo pomemben, (ii) 92 % jih je menilo, da je delujoč sistem 
ukrepanja intervencijskih skupin ob konfliktnih dogodkih pomemben /zelo pomemben. 
Tudi poskus diskretne izbire daje podoben zaključek, saj je več kot polovica 
anketirancev ne samo nasprotovala možnosti, da bi bilo v prihodnje več konfliktov kot 
danes, temveč so celo podprli zmanjševanje njihove pogostosti. Preostali so bodisi 
nasprotovali povečevanju pogostosti takih dogodkov ali pa podpirali njihovo 
zmanjševanje. Več kot četrtina anketirancev je nasprotovala zmanjševanju trenutnega 



 

 

obsega nadomestil, preostali pa se do možnih sprememb tega vidika niso opredelili. 
Zanimivo je, da kljub prej omenjeni podpori sistemu nadomestil kmetom nobena 
skupina ni podprla povečevanja obsega nadomestil. 
 

Rezultati poskusa diskretne izbire tudi kažejo, da prebivalci podeželja nimajo tako 
izrazitih preferenc glede štirih vidikov sobivanja in so izrazili preference le do čim manj 
konfliktnih dogodkov. Zanimiva je tudi ugotovitev, da so podporniki povečevanju 
populacije rjavega medveda tudi edina skupina, ki so izrazili nasprotovanje 
zmanjševanju nadomestil kmetom, morda ravno zaradi prepričanja, da bi lahko večja 
populacija medveda pomenila tudi več škod oziroma potrebe po varovalnih ukrepih ali 
pa, da je moč s povečanimi nadomestili plačati toleranco do večje populacije medveda. 
 
 

Sažetak 
 
Glavna svrha sadašnjeg istraživanja javnog mnijenja bila je utvrditi stav javnosti o 
aktualnim pitanjima suživota s medvjedima i alternativnim scenarijima buduće 
situacije. Istraživanje je obuhvatilo širu javnost, a provedeno je u obliku online ankete 
na 327 punoljetnih osoba u kočevsko-belokrajinskom, notranjskom, primorskom i 
zapadno-visokokraškom lovno-gospodarskih područja (50 općina i 633.882 
stanovnika), u kojima su dominirali gradski stanovniki. Istraživanje je provedeno u 
travnju 2021.; ispitanici su regrutirani s web panela tvrtke za istraživanje tržišta i bili 
su reprezentativni po spolnoj i dobnoj strukturi u pogledu strukture stanovništva 
cijelog područja uzorka. Pitanja su podijeljena u dijelove koji se odnose na različite 
aspekte suživota smeđeg medvjeda i čovjeka: veličinu populacije medvjeda, vođene 
obilaske medvjeda u prirodi, lov na smeđeg medvjeda, visinu naknade 
poljoprivrednicima, učestalost sukoba. Pitanja su uglavnom bila izbornog tipa, bilo u 
obliku ljestvice suglasnosti ili skupa unaprijed pripremljenih odgovora. Dio upitnika 
sadržavao je i "pokušaj" diskretnog odabira pojedinačnih scenarija za hipotetski budući 
razvoj (su)života smeđeg medvjeda i čovjeka. 
 
U tri od pet aspekata suživota čovjeka i smeđeg medvjeda (veličina populacije, vođeni 
obilasci medvjeda, lov na medvjeda) mišljenja ispitanika bila su prilično ravnomjerno 
raspoređena na cijeli niz mogućih odgovora (od povoljnih do nepovoljnih). U svim 
nabrojanim slučajevima, oko polovica ispitanika smatra da su prisutnost medvjeda, 
postojanje vođenih obilaska medvjeda i usmjereni lov na medvjeda važni ili vrlo važni. 
U sklopu pokušaja diskretnog odabira, ispitanici su mogli izraziti preferencije za 
promjenu trenutnog stanja ovih aspekata, a gotovo polovica ispitanika podržala je 
povećanje broja vođenih obilaska, više od polovice ispitanika nije zauzelo stav o 
mogućnosti daljnjeg povećanja populacije medvjeda , a gotovo trećina se protivila 
promjeni dosadašnjeg načina lova u obavljanje samo intervencijskog odstrela. O 
ugotovljenoj podrški vođenim obilaskom medvjeda u prirodi možda može dodatno 



 

 

svjedočiti i većinsko slaganje da prisutnost medvjeda donosi priliku za razvoj turizma i 
mogućnost trženja suvenira ili proizvoda s likom medvjeda. 
 
U posljednja dva aspekta (naknade poljoprivrednicima i sukobi) mišljenje javnosti je 
bilo asimetričnije: (i) 82% ispitanika smatra da je sustav naknade poljoprivrednicima 
zbog otežanog uzgoja u prisutnosti medvjeda (poticaji i naknade) važan ili. vrlo važan, 
(ii) 92% njih smatralo je važnim/vrlo važnim funkcionirajući sustav djelovanja 
interventnih grupa u slučaju sukoba. Pokušaj diskretnog odabira također daje sličan 
zaključak, jer se više od polovice ispitanika ne samo protivilo mogućnosti većeg broja 
sukoba u budućnosti nego danas, već su čak i podržali smanjenje njihove učestalosti. 
Ostali su se ili protivili povećanju učestalosti takvih događaja ili su podržavali njihovo 
smanjenje. Više od četvrtine ispitanika usprotivilo se smanjenju dosadašnje visine 
naknade, dok ostali nisu zauzeli stav o mogućnosti promjene tog aspekta. Zanimljivo je 
da unatoč spomenutoj podržki sustavu naknada poljoprivrednicima niti jedna skupina 
nije podržala povećanje iznosa naknade. 
 
Rezultati pokušaja diskretnog izbora također pokazuju da stanovnici ruralnih područja 
nemaju tako izrazitih preferencija u pogledu četiri aspekta suživota i da su izrazili 
preferencije samo za što manje konfliktnih događaja. Zanimljivo je i to da su pobornici 
povećanja populacije smeđeg medvjeda jedina skupina koja se protivi smanjenju 
naknade poljoprivrednicima, možda upravo zato što smatraju da bi veća populacija 
medvjeda mogla značiti veću štetu ili potrebu za zaštitnim mjerama ili da je muguče sa 
povećanom naknadom platiti toleranciju na veću populaciju medvjeda. 
 
Abstract 

 

The main purpose of the present public opinion poll was to determine the public's 
attitude to current issues of coexistence with bears and to alternative scenarios for the 
future situation. The survey covered the general public and was conducted in the form 
of an online survey of 327 adults in the Kočevje-Bela Krajina, Notranjska, Primorska 
and Western High-Karst hunting-management areas (50 municipalities and 633,882 
inhabitants). The sample was dominated by urban residents. The survey was conducted 
in April 2021; respondents were recruited from the web panel of a market research 
company and were representative in terms of gender and age structure in terms of the 
population structure of the entire sample area. The questions were divided into 
sections related to different aspects of brown bear and human coexistence: size of bear 
population, guided bear tours in nature, brown bear hunting, amount of compensations 
to farmers, frequency of conflict events. The questions were mostly of the choice 
format, either in the form of a consent scale or a set of pre-prepared answers. Part of 
the questionnaire also contained an "experiment" of discrete choices of individual 
scenarios of the hypothetical future development of the (co) existence of the brown 
bear and man. 
 



 

 

In three of the five aspects of human and brown bear coexistence (population size, 
guided bear tours, bear hunting), respondents' opinions were fairly evenly distributed 
across the full range of possible answers (from favorable to unfavorable). In all of these 
cases, about half of the respondents considered the presence of a bear, the existence of 
guided bear tours, and directed bear hunting to be either important or very important. 
As part of the discreet choice experiment, respondents were able to express 
preferences for changes in the current state of these aspects and almost half of 
respondents supported increasing the number of guided tours, more than half were 
indifferent to the possibility of further increasing bear population, and almost a third 
opposed changing the current type of hunting to intervention culling only. The 
established support for guided bear sightings in nature may be further supported by 
the prevailing agreement that the presence of bears brings  opportunities for tourism 
development and to market souvenirs or products with the image of a bear. 
 
In the last two aspects (compensation to farmers and conflict events) the public opinion 
was more asymmetric: (i) 82% of respondents thought that the system of 
compensation to farmers due to difficult farming in the presence of bears (incentives 
and compensation) is important or very important, (ii) 92% of them considered an 
operative system of acting of intervention groups in case of conflict events to be 
important / very important. The discrete choice experiment also offers a similar 
conclusion, as more than half of the respondents not only opposed the possibility of 
having more conflicts in the future than today, but even supported reducing their 
frequency. The rest either opposed increasing the frequency of such events or 
supported reducing them. More than a quarter of respondents opposed the reduction of 
the current level of compensation, while the rest did not comment on possible changes 
in this aspect. Interestingly, despite the aforementioned support for the farmers' 
compensation system, no group supported an increase in the amount of compensation. 
 
The results of the discreet choice experiment also show that rural residents do not have 
such pronounced preferences regarding the four aspects of coexistence and have 
expressed preferences only for as few conflicting events as possible. It is also 
interesting to note that supporters of increasing the brown bear population are also the 
only group that have expressed opposition to reducing compensation to farmers, 
perhaps because they believe that a larger bear population could mean more damage or 
need for protection or that increased compensation might increase the tolerance for a 
larger bear population. 



 

 

UVOD 

 
Populacije velikih zveri so se v zadnjih desetletjih v državah EU večinoma 
povečujejo. Zaradi naraščanja številčnosti se te vrste vračajo na območja, 

kjer so bile prej odsotne. Ker v Evropi prevladuje kulturna krajina, pogosto 
pridejo v stik z ljudmi in pri iskanju hrane lahko povzročijo škodo. Po drugi 

strani ima njihova prisotnost za lokalno skupnost lahko določene prednosti 
omogočajo izvajanje turističnih aktivnosti neposrednega opazovanja živali v 
naravnem okolju, nudijo možnosti izobraževanja, bogatijo interpretacijo 

narave in oblikujejo našo kulturno dediščino. Te raznovrstne prednosti in 
koristi skupno imenujemo kulturne ekosistemske storitve. Slednje smo v 

sklopu projekta Carnivora Dinarica že raziskali. Ena od pomembnejših 
prednosti prisotnosti velikih zveri je ekonomska korist, na račun višje 
vrednosti ali prepoznavnosti območja. 

 
V pričujoči raziskavi smo se osredotočili na ekonomsko vrednotenje ključnih 

vidikov sobivanja rjavega medveda in človeka. Posamezne vidike sobivanja 
smo identificirali na fokusni skupini s strokovnjaki s področja lova, 
preučevanja ekologije rjavega medveda in področja naravovarstva in določili 

tudi njihovo trenutno stanje in alternativne ravni. Z javnomnenjsko anketo 
smo raziskali vlogo rjavega medveda v družbi, odnos ljudi do njegove 

prisotnosti v okolju in ovrednotili hipotetični denarni prispevek za 
uresničevanje različnih scenarijev prihodnjega razvoja sobivanja rjavega 
medveda in človeka. 
 
Vzorčni okvir, velikost vzorca in način vzorčenja 

 
Vzorčni okvir anketiranja je bila populacija polnoletnih prebivalcev Kočevsko 
Belokranjskega, Notranjskega, Primorskega in Zahodno visoko-Kraškega 

lovsko-upravljavskega območja, ki zajema 50 občin (Slika 1), kjer je v času 
raziskave (april 2021) bivalo 633.882 oseb1. Predvideni način vzorčenja je 

bilo stratificirano slučajnostno vzorčenje. Predvideno je bilo, da bo vzorec 
reprezentativen za populacijo polnoletnih prebivalcev izbranih LUO glede na 
starostno in spolno strukturo. 

 
Zasnova vprašalnika 

 
Vprašalnik je bil sestavljen iz štirih glavnih tematskih sklopov, kjer je vsak 
vseboval niz vprašanj: 

1. razlogi in pogostost obiska gozda 
2. pet ključnih vidikov sobivanja rjavega medveda in človeka 

• številčnost populacije rjavega medveda v Sloveniji 
• vodeni ogledi rjavega medveda v naravi 
• lov rjavega medveda 

 
1 SURS (2021). https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/Data/05C4006S.px/  

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/Data/05C4006S.px/


 

 

• nadomestila kmetom zaradi oteženega kmetovanja 

• konfliktni dogodki med rjavim medvedom in človekom 
3. poskus diskretne izbire z analizo preferenc do sprememb vidikov 

sobivanja medveda in človeka 

4. socio-demografske lastnosti anketirancev 
 

Vprašanja so bila večinoma kvantitativnega tipa, na katere so anketiranci 
odgovarjali s pomočjo rangirnih lestvic kot je Likertova lestvica in štiri-
stopenjska lestvica pomembnosti trditve. 

 
Izvedba anketiranja 

 
Anketiranje je opravilo na podlagi javnega razpisa izbrano podjetje Valicon, ki 
izvaja javnomnenjske raziskave v okviru svojega panela anketirancev. 

Vprašalnik je bil pripravljen v obliki primerni za izvedbo na spletu. Anketiranje je 
potekalo med 12. in 23. aprilom 2021. Popolno je bilo izpolnjenih 327 anket, 

mejna vzorčna napaka je bila 5,4 %. 

 
Slika 1: Število anketirancev po 50 občinah, ki prostorsko vsaj deloma 

sovpadajo štirimi izbranimi lovsko upravljavskimi območji 



 

 

REZULTATI JAVNOMNENJSKE ANKETE 

 
Rezultati anketiranja so prikazani v istem vrstnem redu, kot so bila vprašanja 
nanizana v vprašalniku. Sinteza odzivov na vprašanja z do tremi možnimi 

odgovori je podana v besedilu, struktura odgovorov na bolj kompleksna 
vprašanja pa je prikazana slikovno. V tem delu poročila so rezultati le prikazani, 

v zaključkih pa smo skušali o njih tudi na kratko razpravljati in podati osnovna 
sporočila. 
 

Obiskovanje gozda in stik z medvedom v naravi 
 

Na prvo vprašanje »Ste v naravi že opazili rjavega medveda?« je skoraj dve 
tretjini vprašanih odgovorilo z ne, ostali so ga opazili, in sicer petina vsaj enkrat 
do sedaj, ena sedmina nekajkrat, ena stotina pa ga videva večkrat letno. 

 

 
 
Med tistimi, ki so medveda v naravi videli vsaj enkrat se jih je skoraj polovica 

počutila vznemirjeno, četrtina neprijetno, petina navdušeno, slaba desetina pa 
povsem običajno. 

 
Pri vprašanju »Kako pogosti zahajate v gozd?« se je skoraj desetina opredelila, 
da vsak dan, skupaj pa skoraj polovica gozd obišče vsaj enkrat tedensko. Ostali 

gozd obiščejo manj pogosto. Pri tem se največ - več kot polovica –, tistih, ki 
gozd obiščejo tam zadrži 1-2 uri. 

 

 
 



 

 

Prevladujoč razlog za obisk gozda je sprehod – skoraj osem desetin 

anketirancev trdi, da je to najpogostejši namen njihovega obiska gozda in le 
1/16 zaradi tega skoraj nikoli oziroma nikoli ne obišče gozda. Sledi nabiranje 
gozdnih plodov, kot so borovnice, gobe, kostanj ipd. Najmanj pogosti aktivnosti 

v gozdu sta čebelarjenje in lov. 
 

 
 
Ključni vidiki sobivanja rjavega medveda in človeka 

 
V naslednjih petih podpoglavjih so predstavljeni rezultati tematskih sklopov, kjer 
so anketiranci odgovarjali na vprašanja o pomenu različnih vidikov sobivanja 

rjavega medveda in človeka, ter njihovega strinjanja s trditvami s katerimi so 
opisani glavni bodisi izzivi bodisi priložnosti zaradi prisotnosti rjavega medveda 

v okolju. 
 
Številčnost populacije rjavega medveda 

 
Mnenje o tem, kako pomembno je, da je v lokalnem okolju prisoten rjavi 

medved ni izrazito usmerjeno v bodisi podporo prisotnosti bodisi nasprotovanju. 
Točno polovica anketirancev meni, da je prisotnost medveda zelo oziroma bolj 
pomembna, ter polovica, da je to manj pomembno oziroma nepomembno. 

 
Precej manj enakomerno je porazdeljeno strinjanje z različnimi trditvami, ki se 

nanašajo na izzive in priložnosti zaradi prisotnosti medveda. Izrazito največji 
delež anketirancev se je strinjalo s trditvijo, da 'ima medved pravico živeti v 
slovenski naravi' – več kot devet desetin se s tem bodisi pretežno bodisi 

popolnoma strinja. Precej podobno velja za trditev 'če izgubimo medveda 
pomeni, da izgubimo del neokrnjene narave'. Anketiranci se najmanj pogosto – 

manj kot polovica vseh –, pretežno oziroma popolnoma strinjajo s trditvama, da 



 

 

je 'medved vir ustvarjalnega navdiha …' in da 'medved vzdržuje številčnost 

parkljarjev in prispeva k zmanjšanju škod na poljščinah'. 
 

 
 

Trditev 
Se nikakor 

ne 
strinjam 

Se pretežno 
ne strinjam 

Nimam 
mnenja 

Se 
pretežno 
strinjam 

Se 
popolnoma 
strinjam 

Medved vzdržuje številčnost parkljarjev in 
prispeva k zmanjševanju škod na poljščinah 

 

Politika pogosto izkorišča medveda za 
polarizacijo javnosti 

Če hodiš po gozdu, kjer živi medved, je občutek 
drugačen, buri domišljijo, postaneš bolj pozoren 

Medved je vir ustvarjalnega navdiha za različne 
vrste umetnosti 

Medved ima pravico živeti v slovenski naravi  

Medved je del naše kulture, prostor je globoko 
prepreden z njegovo prisotnostjo, odsotnost 
medveda, bi bila velika izguba 

Veselje je vedeti, da so v gozdovih okrog našega 

kraja prisotni medvedi 

Zaradi sobivanja z medvedi lahko izboljšamo 
medsebojno razumevanje in boljše sobivamo tudi 
z ljudmi 

Prisotnost medveda lahko prispeva k boljšemu 
razumevanju narave in naše vloge v naravi 

Če izgubimo medveda pomeni da izgubimo del 
neokrnjene narave 

 



 

 

Vodeni ogledi rjavega medveda 

 
Podobno kot pri vprašanju o pomenu prisotnosti rjavega medveda je tudi pri 
vidiku vodenih ogledov mnenje relativno uravnoteženo – malo več kot polovica 

anketirancev meni, da so možnosti ogledov bodisi zelo bodisi bolj pomembne in 
malo manj kot polovica meni nasprotno, da je to manj pomembno oziroma 

nepomembno. Sicer pa sta rahlo manjša deleža skrajnih ocen pomembnosti – 
zelo pomembno oziroma nepomembno. 
 

 
 
 

Trditev 
Se nikakor 

ne 
strinjam 

Se pretežno 
ne strinjam 

Nimam 
mnenja 

Se 
pretežno 
strinjam 

Se 
popolnoma 
strinjam 

Prisotnost medveda omogoča razvoj  turizma, ki 
prinaša korist celotni lokalni skupnosti 
(gostinstvo, nastanitve, trgovina, itd.) 

 

Lokalna skupnost lahko trži spominke/izdelke s 
podobo medveda 

Videti medveda v naravi je pozitivna izkušnja za 
življenje 

Opazovanje medveda ima neželene stranske 
učinke. Ti medvedi so krmljeni in pogosteje 
prihajajo v naselja 

 
Največji delež anketirancev se bodisi popolnoma ali pretežno strinja s trditvijo, 
da 'Lokalna skupnost lahko trži spominke/izdelke s podobo medveda'. 

Največkrat se anketiranci popolnoma strinjajo s trditvijo 'Videti medveda v 
naravi je pozitivna izkušnja za življenje'. 

 
Lov rjavega medveda 



 

 

 

Zopet je tudi pri vidiku lova mnenje precej enakomerno deljeno med tiste, ki se 
jim zdi bodisi bolj bodisi zelo pomembno, da se lov izvaja – malenkost manj kot 
polovica anketirancev meni tako –, in one, ki se jim to zdi manj pomembno 

oziroma nepomembno – malce več kot polovica anketirancev. 
 

 
 

Trditev 
Se nikakor 

ne 
strinjam 

Se pretežno 
ne strinjam 

Nimam 
mnenja 

Se 
pretežno 
strinjam 

Se 
popolnoma 
strinjam 

Izvajanje lova je nujno za zmanjševanje velikosti 
populacije rjavega medveda 

 

Moralno narobe je, da človek ubije medveda 

Izdelki iz medvedjega mesa bi morali biti del 
lokalne kulinarike 

Lov medveda je del naše kulturne dediščine 

Lov medveda predstavlja pomemben del 
lovskega turizma, od česar ima korist celotna 
lokalna skupnost 

Lov medveda je nujno potreben za varnost ljudi 
in domačih živali 

 
Največji delež anketirancev se bodisi pretežno bodisi popolnoma strinja s 

trditvijo 'izvajanje lova je nujno za zmanjševanje velikosti populacije rjavega 
medveda', le malenkost manj, pa še vedno več kot polovica anketirancev se 

strinja s trditvijo 'lov medveda je nujno potreben za varstvo ljudi in domačih 
živali'. Po deležu tistih, ki se s trditvijo strinjajo sledi 'lov medveda je del naše 



 

 

kulturne dediščine' ter 'moralno narobe je, da človek ubije medveda', a je pri 

drugi trditvi delež tistih, ki se popolnoma strinjajo precej večji in hkrati delež 
tistih, ki je nikakor ne strinjajo manjši. Najmanj strinjanja velja za trditvi 'lov 
medveda predstavlja pomemben del lovskega turizma …' in 'izdelki iz 

medvedjega mesa bi morali biti del lokalne kulinarike'. Za slednjo velja, da je 
delež popolnega strinjanja najmanjši in delež tistih, ki se s trditvijo nikakor ne 

strinjajo največji. 
 
Nadomestila kmetom 

 
Za razliko od prej obravnavanih treh vidikov sobivanja človeka in rjavega 

medveda se je več kot polovica anketirancev opredelila, da so nadomestila 
kmetom za škode in podporo pri kmetovanju zelo pomembna. Dodatno jih 
skoraj tretjina meni, da so nadomestila bolj pomembna. Zelo majhen delež 

anketirancev meni, da so nepomembna.  
 

 
 
Najmanj strinjanja, in hkrati največ neopredeljenosti velja za trditev, da 

'medved povzroča znatno škodo in je breme …'. Malenkost več strinjanja in 
hkrati tudi več nasprotovanja so izrazili anketiranci za trditev 'ohranjanje 

medveda predstavlja grožnjo poljedelstvu in sadjarstvu', sledi 'ohranjanje 
medveda predstavlja grožnjo tradicionalni paši domačih živali'. Največji delež se 
popolnoma ali pretežno strinja, da 'izplačevanje nadomestil kmetom vpliva na 

toleranco do prisotnosti medveda'. 
 

Trditev 
Se nikakor 

ne 
strinjam 

Se pretežno 
ne strinjam 

Nimam 
mnenja 

Se 
pretežno 
strinjam 

Se 
popolnoma 
strinjam 

Medved povzroča znatno škodo in je breme za 
našo skupnost 

 



 

 

Ohranjanje medveda predstavlja grožnjo 
poljedelstvu in sadjarstvu 

Ohranjanje medveda predstavlja grožnjo 
tradicionalni paši domačih živali 

Izplačevanje nadomestil kmetom vpliva na 
toleranco do prisotnosti medveda 

 
Konfliktni dogodki 
 

Še izrazitejša gostitev odgovorov v skrajni kategoriji pomembnosti kot pri 
ostalih štirih vidikih sobivanja velja za vprašanje o pomenu aktivnega ukrepanja 

ob konfliktnih dogodkih. Malenkost več kot devet desetin anketirancev meni, da 
je ta aktivnost bodisi zelo bodisi bolj pomembna. 
 

 
 
Z izjavo 'prisotnost medveda pri nas je priložnost, da pokažemo drugim 

državam, da se da sobivati' se v primerjavi z ostalimi trditvami popolnoma 
strinja največji delež anketirance. Hkrati je strinjane relativno veliko tudi pri 

trditvi, da so 'nevšečnosti povezane z medvedom del dejstva, da lahko živimo v 
naravi', ker oboje kaže na stališče, ki izraža razumevanje da so konflikti pač 
element sobivanja medveda in človeka. Precejšnje strinjanje – in hkrati precej 

neopredeljenosti – velja za trditev, da 'konfliktni dogodki vplivajo na toleranco 
do prisotnosti medveda'. Najmanjši delež strinjanja in hkrati največji delež 

nestrinjanja so anketiranci izrazili ob trditvi 'ko si v gozdu, je možnost napada 
medveda tako majhna, da jo lahko spregledaš', kar lahko pomeni, da obstaja 
znatno zavedanje, da medved kljub vsemu predstavlja tudi tveganje. 

 



 

 

Trditev 
Se nikakor 

ne 
strinjam 

Se pretežno 
ne strinjam 

Nimam 
mnenja 

Se 
pretežno 
strinjam 

Se 
popolnoma 
strinjam 

Nevšečnosti povezane z medvedom so del 
dejstva, da lahko živim v naravi 

 

Prisotnost medveda pri nas je priložnost, da 
pokažemo drugim državam, da se da sobivati 

Ko si v gozdu, je možnost napada medveda tako 
majhna, da jo lahko spregledaš 

Konfliktni dogodki vplivajo  na toleranco do 
prisotnosti medveda 

 



 

 

Poskus diskretne izbire za ugotavljanje preferenc do sprememb vidikov 

sobivanja medveda in človeka 
 
Zasnova poskusa diskretne izbire 

 
Vidiki sobivanja iz drugega dela vprašalnika so bili vključeni tudi v poskus 

diskretne izbire s katerim smo želeli ekonomsko ovrednotiti preference do 
hipotetičnih sprememb vidikov sobivanja. Metoda diskretne izbire (MDI) temelji 
na Lancasterjevi teoriji potrošnikove izbire (Lancaster 1966), ki utemeljuje, da 

je mogoče koristnost dobrine oziroma storitve razdeliti na koristi njenih 
posameznih lastnosti (atributov). To opredeljuje model slučajne koristnosti 

(ang.: random utility model) (McFadden 1973), ki je teoretični okvir modeliranja 
posameznikove izbire dobrin oziroma storitev in omogoča obravnavo 
kompromisov med njihovimi atributi (Hanley, Mourato et al. 2001, Bateman, 

Carson et al. 2002).  
 

S povezovanjem različnih atributov oziroma njihovih spreminjajočih se stanj 
lahko simuliramo sicer namišljena, a mogoča različna stanja dobrine ali storitve. 
Stanja opredelimo z alternativami, ki jih združujemo v izbirne nize. Ena 

alternativa v izbirnem nizu običajno prikazuje trenutno stanje, dodatne pa 
spremembe, ki bi jih bilo mogoče doseči. Z MDI lahko ugotavljamo preference 

posameznika do trenutnega stanja oziroma do sprememb. Na podlagi njegovih 
izbir alternativ iz množice izbirnih nizov je namreč mogoče oceniti pogojni 
logistični model (McFadden 1973), kjer predstavlja izbira oziroma ne-izbira 

posamezne alternative odvisno spremenljivko, stanja atributov v alternativi pa 
neodvisne spremenljivke. MDI temelji na predpostavki, da izbire zrcalijo 

koristnost alternativ, posameznik pa izbira tiste, ki mu prinašajo največjo 
koristnost. V kolikor je v alternativo vključen tudi denarni znesek, ki običajno 

nakazuje na strošek potreben za uresničevanje alternativnih stanj drugih 
atributov, lahko ocenimo tudi mejno vrednost sprememb atributov kot 
pripravljenost na plačilo (PNP). PNP je približek vrednosti, ki ga nekdo pripisuje 

spremembi atributa, zato pozitivne vrednosti kažejo na naklonjenost 
spremembam in obratno negativne nasprotovanje – to je ključen element 

ekonomskega vrednotenja. 
 
Kontekst kulturnih ekosistemskih storitev pri katerih lahko igra prisotnost 

rjavega medveda pomembno vlogo, smo skušali zajeti z atributi (alineje), ki 
hkrati zrcalijo prej obravnavane vidike sobivanja medveda in človeka ter se 

povezujejo s posameznimi kulturnimi ekosistemskimi storitvami. Atributi so: 
• velikost populacije medveda se delno zrcali tudi v intrinzični vrednosti 

medveda, saj lahko podpora ohranjanju ali celo krepitvi populacije izvira 

tudi iz zavedanja, da je medved del narave in ga je treba ohraniti, 
• ogledi medveda in možnosti za izobraževalne aktivnosti v naravi, 

• lov medveda ter možnosti za rekreativni lov, 



 

 

• nadomestila kot sredstvo ohranjanja kmetijstva in s tem tudi podobe 

kulturne krajine, 
• konfliktni dogodki poleg neljubih srečanj z medvedom so hkrati priložnost 

za učenje o učinkovitih načinih sobivanja, kar prinaša nova znanja in 

hkrati poseljenost kulturne krajine. 
 

Ti atributi so že okvir poskusa diskretne izbire s katerim smo opredelili 
preference anketirancev do namišljenih sprememb petih vidikov sobivanja 
rjavega medveda in človeka. Rezultati poskusa bodo poleg tega temelj 

določanja preferenc javnosti do izbranih kulturnih ES. 
 

Spremembe vidikov sobivanja so opredeljene kot alternativna stanja atributov v 

preglednici spodaj (Tabela 1), skupaj s trenutnim stanjem atributov. Za štiri 

atribute (številčnost populacije, vodeni ogledi, nadomestila kmetom in konfliktni 

dogodki) sta to dve, za enega (lov) pa le eno alternativno stanje. Za plačilo je 
opredeljenih 7 denarnih zneskov. Vrednost 0 velja za trenutno stanje, dodatnih 
6 vrednosti pa predstavljajo namišljene zneske plačil posameznika, ki bi bili 

potrebni za uresničevanje sprememb vidikov sobivanja. 
 
Tabela 1: Trenutno in alternativna stanja atributov vidikov sobivanja rjavega medveda in človeka 
 Stanja atributov 

Atributi Trenutno stanje Alt. stanje 1 Alt. stanje 2 

Številčnost 

populacije 

1000 osebkov (za leto 20182) 450 1550 

Vodeni ogledi 341 ogledov letno (povprečje 2015-20193) Manj ogledov Več ogledov 

Lov Redni in intervencijski Intervencijski - 

Nadomestila 

kmetom 

321 tisoč EUR (povprečje 2015-20194) -20% 

nadomestil 

+20% 

nadomestil 

Konfliktni dogodki 557 dogodkov na leto (povprečje 2015-20195) Manj konfliktov Več konfliktov 

Letno plačilo 0 2, 4, 6, 8, 10, 12 EUR 

 

Z metodo sekvenčne ortogonalne delne faktorske zasnove so bile vrednosti 
atributov razvrščene v 108 različnih alternativ, te pa združene po tri 

(ilustrativen primer je Tabela 2) v 36 izbirnih nizov. Ti so bili nadalje razdeljeni v 

tri bloke tako, da je vsak anketiranec izbiral med alternativami 12 izbirnih nizov. 
 
Tabela 2: Prikaz izbirnega niza s tremi alternativami 
 Trenutno stanje Možnost A Možnost B 

 
2 Jerina K. in sod. 2018. Reconstruction of brown bear population dynamics in Slovenia and Croatia for 
the period 1998-2018. Action C5. (Poročilo projekta LIFE DINALP BEAR) 
3 Zavod za gozdove Slovenije (osebna komunikacija, 2021) 
4 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za okolje, Zavod za gozdove Slovenije 
(osebna komunikacija, 2021) 
5 Zavod za gozdove Slovenije (osebna komunikacija, 2021) 



 

 

Številčnost populacije 1000 1550 450 

Vodeni ogledi 341 ogledov Manj ogledov Več ogledov 

Lov Redni in intervencijski lov Redni in intervencijski lov Redni in intervencijski lov 

Nadomestila kmetom 321 tisoč EUR -20% nadomestil 321 tisoč EUR 

Konfliktni dogodki 557 konfliktov Manj konfliktov 557 konfliktov 

Letno plačilo 0 EUR 10 EUR 12 EUR 

Označite izbiro □ □ □ 

 
 

Vseh 327 anketirancev je opravilo tudi to nalogo z izbirami, vendar v nadaljnjo 
analizo nismo vključili vseh, kajti protestne odgovore – tisti, ki so vedno izbrali 
le alternativo 'trenutno stanje' – smo iz analize izločili. Teh je bilo 55 oziroma 

16,8 % vseh, tako da je število anket, ki jih v analizi poskusa diskretne izbire 
obravnavamo 272. 

 
Rezultati poskusa diskretne izbire 
 

Podatke o izbirah smo analizirali z logističnim modelom latentnih razredov 
(Hensher, Rose et al. 2015), ki nam omogoča da anketirance razvrstimo v vsaj 

dva, običajno pa tudi v več latentnih razredov oziroma skupin. Za vsako skupino 
smo ovrednotili preference do namišljenih sprememb atributov. Na podlagi 
analize informacijskih meril AIC, AIC3 in BIC (Ben-Akiva and Swait 1986, 

Bozdogan 1987, Ramaswamy, DeSarbo et al. 1993, Andrews and Currim 2003) 
ter presoje v smislu velikost posameznih skupin in predznakov ocenjenih 

parametrov modela smo določili, da je optimalen model s štirimi skupinami. V 
prvo skupino je bilo uvrščenih 27,3 %, v drugo 27,7 %, v tretjo 14,9 % in četrto 
30,1 % anketirancev. 

 
Model smo ocenili tako, da smo uporabili spremenljivke za vse atribute, hkrati 

pa smo preskusili dodatne spremenljivke, s katerimi smo skušali natančneje 
opredeliti lastnosti anketirancev v posameznih skupinah. Ugotovili smo, da kraj 
bivanja v smislu mesto-podeželje dodatno pojasnjuje delitev anketirancev v 

skupine, zato smo to uporabili kot dodatno spremenljivko. 
 

Pri atributih z nominalno lestvico smo (vsi razen 'številčnost populacije' in 'letno 
plačilo') v modelu uporabili binarne slamnate spremenljivke za n-1 ravni 

atributov, pri čemer je raven atributa – trenutno stanje –, privzeta kot 
referenčna vrednost in ni vključena v model. Rezultati ocene modela so 
prikazani v Prilogi 1, na podlagi ocen parametrov pa smo izračunali tudi ocene 

PNP ( 

Tabela 3). 

 
 
Tabela 3: Ocene pripravljenosti na plačilo v EUR/oseba leto za spremembe vidikov sobivanja 
rjavega medveda in človeka  po štirih skupinah anketirancev (N=272). Pozitivna vrednost pomeni 



 

 

naklonjenost spremembi (označeno z zeleno) vidika sobivanja in negativna – obratno – 
nenaklonjenost spremembam (označeno z rdečo). 

Oznaka skupine 

(delež anketirancev v skupini) 

Skupina 1 

(27,3 %) 

Skupina 2 

(27,7 %) 

Skupina 3 

(14,9 %) 

Skupina 4 

(30,1 %) 

Sprememba vidika sobivanja  

Večja številčnost populacije 
 

8,41 -23,24  

Intervencijski lov    -5,16 

Več vodenih ogledov 
 

5,16 9,20  

Manj vodenih ogledov     

Več nadomestil kmetom 
 

   

Manj nadomestil kmetom 
 

-3,28   

Več konfliktnih dogodkov  -5,39 -11,97 -4,52 

Manj konfliktni dogodki 3,02 4,52  4,07 

 

Anketiranci v prvi skupini so bili naklonjeni zmanjševanju pogostosti konfliktnih 
dogodkov in bi bili hipotetično za to pripravljeno tudi prispevati 3,02 EUR/oseba 

leto. Hkrati pa so splošno nepripravljeni sprejemati spremembe trenutnega 
stanja – negativen koeficient konstantnega člena modela. Za anketirance v tej 
skupini tudi velja, da je v primerjavi z referenčno – četrto – skupino, verjetneje, 

da živijo na podeželju. 
 

Druga skupina anketirancev je jasno izrazila preference do štiri od petih vidikov 
sobivanja, in sicer so kot edini izrazili naklonjenost povečevanju populacije 
medveda (PNP 8,41 EUR/osebo leto), hkrati pa so izrazili pozitivne preference 

do zmanjševanja pogostosti konfliktnih dogodkov (PNP 4,52 EUR/osebo leto), 
več možnosti za vodene oglede medveda v naravi (PNP 5,16 EUR/osebo leto). 

ter nenaklonjenost do zmanjševanja obsega nadomestil za kmete za 20 % (PNP 
-3,28 EUR/osebo leto) in morebitnega povečevanja konfliktov med medvedom 
in človekom (PNP -5,39 EUR/osebo leto). 

 
Najmanjši delež (dobra sedmina) anketirancev je bil uvrščen v tretjo skupino, ki 

je bila edina z močno izraženimi negativnimi preferencami do nadaljnjega 
povečevanja populacije rjavega medveda (PNP -23,24 EUR/osebo leto) in hkrati 
z med vsemi skupinami najmočneje izraženimi negativnimi preferencami do 

povečevanja konfliktnih dogodkov (PNP -11,97 EUR/osebo leto). Anketiranci v 
tej skupini so pokazali naklonjenost več možnostim za vodene oglede medveda 

v naravi (PNP 9,20 EUR/osebo leto). 
 
Četrta skupina je največja med vsemi saj so vanjo uvrščene tri desetine 

anketirancev. Ti so edini, ki so se jasno opredelili do spremembe načina lova, 
saj nasprotujejo izvajanju le intervencijskega lova (PNP -5,16 EUR/osebo leto) v 

primerjavi s kombinacijo rednega in intervencijskega odstrela. Hkrati so enako 
kot tisti v drugi skupini jasno izrazili ne le odpor do povečevanja pogostosti 



 

 

konfliktnih dogodkov (PNP -4,52 EUR/osebo leto), temveč tudi podporo 

njihovemu zmanjševanju (PNP 4,07 EUR/osebo leto). 
 
Za nobeno od štirih skupin anketirancev niso značilne preference do 

povečevanja nadomestil kmetom v primerjavi s trenutnim stanjem za 20 % in 
ravno tako nihče ne podpira zmanjševanja obsega vodenih ogledov medveda v 

naravi. Za oboje ni jasno izraženih preferenc. 
 
Socio-demografske lastnosti anketirancev 

 
Pri spolni strukturi vzorca je razmerje med ženskami in moškimi popolnoma 

uravnoteženo pri pol-pol, enako kot je bilo predvideno pri zagotavljanju 
reprezentativnosti glede na strukturo 50 občin v izbranih LUO, kjer je potekalo 
anketiranje. 

 
Enako velja za starostno strukturo vzorca, ki je enaka strukturi v občinah  

izbranih LUO in zatorej reprezentativna. 
 

 
 
Na vprašanje 'kje živite' je skoraj štiri desetine anketirancev označilo, da živijo 
na podeželju, ostali pa v mestu.  

 
Pri zadnjem vprašanju so lahko anketiranci izbirali kaj jih najbolje opisuje. 

Dobra tretjina je izbrala eno ali več od ponujenih možnosti, in sicer je več kot 
polovica tistih, ki so to storili označila, da so bodisi lastnik gozda oziroma so 
lastniki ožji družinski člani. V celotnem vzorcu to pomeni natanko četrtina 

anketirancev. Nadalje je več kot tretjina, tistih, ki so izbrali vsaj eno možnost 
označila, da so v preteklosti že podarili denar okoljski ali naravovarstveni 

organizaciji, kar v celotnem vzorcu pomeni eno šestino vseh anketiranih. 



 

 

 

 

   
 



 

 

ZAKLJUČKI 

 
Med vsemi petimi vidiki sobivanja človeka in rjavega medveda je tisti, ki opisuje 
konfliktne dogodke srečevanja obeh in aktivno ukrepanje za preprečevanje 

neželenih posledic očitno najpomembnejši. Vsaj tako kažejo rezultati raziskave 
na podlagi vzorca 327 anketirancev. Več kot 9/10 vseh namreč meni, da je zelo 

ali bolj pomembno, da obstaja sistem aktivnega ukrepanja ob tovrstnih primerih 
(le 2 % meni, da je to nepomembno), hkrati pa to potrjujejo tudi rezultati 
poskusa diskretne izbire. Anketiranci v vseh štirih skupinah so namreč izrazili 

bodisi odpor do povečevanja pogostosti konfliktov bodisi naklonjenost 
njihovemu zmanjševanju. V dveh skupinah, ki skupaj vključujeta več kot 

polovico (57,8 %) vzorca so anketiranci izrazili celo oboje hkrati. Dodatna 
mnenjska vprašanja tudi namigujejo, da je sobivanje medveda in človeka lahko 
sprejeto pozitivno, saj se več kot 7/10 anketirancev pretežno oziroma 

popolnoma strinja s trditvami, da je ukrepanje ob konfliktih hkrati priložnost, da 
pokažemo kako se da sobivati, in da so nevšečnosti povezane s sobivanjem z 

medvedom del dejstva, da lahko živimo tako blizu narave. Hkrati se več 9/10 
bodisi popolnoma bodisi pretežno strinja, da ima medved pravico živeti v naravi, 
in podobno velik delež se strinja, da če izgubimo medveda izgubimo tudi del 

neokrnjene narave. Vse to kaže na dobršno mero razumevanja oziroma 
sprejemanja rjavega medveda kot dela našega okolja. Za odločevalce je ključno, 

da vedo kako pomemben je ta vidik sobivanja rjavega medveda in človeka, in 
da temu namenijo dovolj pozornosti ter s tem trajno zagotavljajo temeljne 
pogoje za vzdrževanje primerne ravni tolerance do prisotnosti medveda. 

 
Podobno, le malo manj, je pomembno, da so kmetom na voljo nadomestila za 

škode na domačih živalih in imetju ter finančne spodbude za ukrepe 
preprečevanja škod (npr. varovanja z električnimi mrežami, pastirskimi psi ali 

prisotnostjo pastirjev). Več kot 8/10 anketirancev meni, da je to zelo ali bolj 
pomembno in le 3 %, da so nadomestila kmetom nepomembna. To potrjuje, 
dejstvo da so se anketiranci med mnenjskimi trditvami najpogosteje (več kot 

polovica) strinjali z izjavo »izplačevanje nadomestil vpliva na toleranco do 
prisotnosti do medveda«. Pri poskusu diskretne izbire se je izkazalo, da vprašani 

ne podpirajo povečevanje obsega nadomestil in le v drugi skupini (27,7 %) 
izrazili nasprotovanje zmanjševanju nadomestil. 
 

Pri ostalih treh vidikih sobivanja človeka in rjavega medveda – številčnost 
populacije, vodeni ogledi, lov na medveda –, tako izrazito 'asimetričnega' 

mnenja ni, temveč je mnenje o pomembnosti prisotnosti medveda, omogočenih 
vodenih ogledih in izvajanju lova bolj 'uravnoteženo'. V vseh treh primerih 
namreč približno polovica anketirancev ocenjuje, da so ti vidiki zelo ali bolj 

pomembni, in polovica, da so manj pomembni ali celo nepomembni.  
 

V kontekstu vodenih ogledov se uravnoteženost mnenj izrazi tudi pri poskusu 
diskretne izbire, saj druga in tretja skupina anketirancev oziroma skoraj 



 

 

polovica vzorca (42,6 %) podpirata povečevanje števila ogledov, preostali pa se 

do povečanja niso jasno opredelili. Nobena skupina anketirancev ni jasno 
podprla zmanjšanja števila ogledov, hkrati pa se pri mnenjskih vprašanjih več 
kot polovica vprašanih popolnoma ali pretežno strinja, da prisotnost medveda 

omogoča razvoj turizma in več kot 2/3 se strinja, da to prinaša priložnost za 
trženje spominkov oziroma izdelkov s podobo medveda. 

 
Relativno podobno kot so bili anketiranci glede mnenja o pomembnosti, da je 
medved prisoten, enakomerno razporejeni, velja tudi za podporo oziroma 

nasprotovanje nadaljnjemu povečevanju njegove populacije v prihodnje. Pri 
poskusu diskretne izbire se je namreč pokazalo, da nadaljnje povečevanje 

populacije medveda podpira nekoliko manj kot tretjina (27,7 %) vprašanih (tisti 
v drugi skupini), približno polovica (prva in četrta skupina) se do tega ni 
opredelila (57,4 %) in približno sedmina (14,9 %) vseh (tretja skupina) temu 

močno nasprotuje.  
 

Podobno kot pri številčnosti medveda velja tudi za vidik lova – pri vprašanju ali 
je pomembno, da se lov izvaja so mnenja zopet precej enakomerno razdeljena 
med je pomembno / ni pomembno, do spremembe načina lova pa se je pri 

poskusu diskretne izbire jasno opredelila le četrta skupina anketirancev (30,1 
%). Ti ne podpirajo izvajanje le interventnega lova v primerjavi s sedanjo 

ureditvijo izvajanja tako rednega kot intervencijskega lova. To je hkrati v skladu 
s tem, da se pri mnenjskih vprašanjih največji delež (skoraj 6/10) vprašanih 
bodisi popolnoma bodisi pretežno strinja, da je izvajanje lova nujno za 

zmanjševanje velikosti populacije rjavega medveda. 
 

Hkrati se je v poskusu diskretne izbire pokazalo tudi, da so tisti, ki bolj verjetno 
živijo na podeželju (prva skupina oziroma 27,3 % vseh anketirancev) jasno 

izrazili preference le do vidika konfliktnih dogodkov, in sicer podpirajo njihovo 
zmanjševanje. Do vse drugih vidikov anketiranci v tej skupini niso jasno izrazili 
preferenc. 

 
Rezultati poskusa diskretne izbire ponujajo tudi nekaj celovitejših zaključkov. 

Anketiranci, ki so podprli povečevanje populacije rjavega medveda so hkrati 
edina skupina, ki so izrazili nasprotovanje zmanjševanju nadomestil kmetom, 
morda ravno zaradi zavedanja, da lahko večja populacija medveda pomeni tudi 

več škod oziroma potrebe po varovalnih ukrepih. Morda tudi, da lahko večji 
obseg nadomestil okrepi toleranco do medveda. 

 
Obe skupini (druga in tretja), ki sta jasno izrazili preference do povečevanja 
populacije medveda sta edini, ki sta hkrati podprli povečevanje števila ogledov 

medveda v naravi. Sicer so tisti, ki nasprotujejo povečevanje populacije 
močneje podprli več možnosti za oglede medveda, kot tisti, ki povečevanje 

populacije podpirajo. 
 



 

 

Ključen sklep je, da so mnenja glede pomembnosti različnih vidikov sobivanja 

človeka in rjavega medveda v Sloveniji in preference do njihovega spreminjanja 
raznolika. To je potrebno pri upravljanju s populacijo upoštevati in odnos 
oziroma mnenje splošne javnosti vključevati v odločitve, če želimo tudi v 

prihodnje zagotavljati sprejemljivo raven tolerance do populacije medveda. 
Močna javna podpora kakršnimkoli politikam upravljanja z velikimi zvermi je 

namreč nujna za uspešno uresničevanje iz njih izhajajočih programov oziroma 
ukrepov. 
 

Uporabljen vzorec sicer zagotavlja celovito podobo mnenja splošne javnosti o 
sobivanju rjavega medveda in človeka a se ravno v tem skriva tudi morebitna 

pomanjkljivost. Ta je sicer situacijska in lahko postane kritična v nekaterih 
primerih sprejemanja odločitev o spremembah upravljanja s populacijo rjavega 
medveda. Nekateri vidiki sobivanja rjavega medveda in človeka so namreč 

relevantni le v kontekstu tistega dela prebivalstva, ki se z rjavim medvedom 
dejansko srečuje in lahko to doživlja pozitivno, nemalokrat pa tudi negativno. 

Konfliktni dogodki so očiten primer, ki verjetno najbolj zadeva ravno tiste, ki 
živijo v arealu gibanja medveda, medtem ko je odločitev o vrsti lova vprašanje 
širše družbene razprave. V tem smislu je morda obravnavani vzorec 

anketirancev kompromis med obema skrajnostma. 
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Priloga 1: Rezultati ocene modela latentnih razredov 

 
Model s štirimi skupinami anketirancev 
 
 Atributi 

 

   

R
a
z
r
e
d

 1
 

Večja številčnost populacije -0.11 0.13 -0.36 0.15 

Intervencijski lov 0.00 0.20 -0.40 0.39 

Več vodenih ogledov 0.24 0.28 -0.31 0.79 

Manj vodenih ogledov 0.36 0.24 -0.12 0.83 

Več nadomestil kmetom 0.13 0.24 -0.34 0.60 

Manj nadomestil kmetom -0.20 0.24 -0.67 0.28 

Več konfliktnih dogodkov -0.25 0.27 -0.77 0.28 

Manj konfliktnih dogodkov 0.57** 0.24 0.11 1.04 

Letno plačilo -0.19*** 0.07 -0.33 -0.05 

Konstantni člen -2.02*** 0.40 -2.80 -1.24 

 

R
a
z
r
e
d

 2
 

Večja številčnost populacije 0.64*** 0.12 0.40 0.88 

Intervencijski lov 0.05 0.15 -0.23 0.34 

Več vodenih ogledov 0.39** 0.17 0.07 0.72 

Manj vodenih ogledov 0.01 0.17 -0.32 0.34 

Več nadomestil kmetom 0.07 0.17 -0.25 0.40 

Manj nadomestil kmetom -0.25* 0.16 -0.56 0.06 

Več konfliktnih dogodkov -0.41** 0.17 -0.75 -0.07 

Manj konfliktnih dogodkov 0.34** 0.14 0.06 0.62 

Letno plačilo -0.08* 0.05 -0.17 0.02 

Konstantni člen -0.25 0.33 -0.89 0.39 

 

R
a
z
r
e
d

 3
 

Večja številčnost populacije -1.12*** 0.23 -1.58 -0.67 

Intervencijski lov 0.28 0.20 -0.11 0.66 

Več vodenih ogledov 0.45* 0.24 -0.02 0.91 

Manj vodenih ogledov -0.12 0.22 -0.55 0.31 

Več nadomestil kmetom 0.29 0.28 -0.25 0.84 

Manj nadomestil kmetom -0.31 0.26 -0.82 0.20 

Več konfliktnih dogodkov -0.58** 0.26 -1.09 -0.07 

Manj konfliktnih dogodkov 0.30 0.21 -0.12 0.72 

Letno plačilo -0.05 0.06 -0.16 0.06 

Konstantni člen 0.15 0.43 -0.69 0.99 

 

R
a
z
r
e
d

 

4
 

Večja številčnost populacije 0.09 0.08 -0.08 0.25 

Intervencijski lov -0.34*** 0.12 -0.57 -0.10 

Več vodenih ogledov 0.10 0.14 -0.17 0.37 



 

 

Manj vodenih ogledov 0.18 0.13 -0.07 0.43 

Več nadomestil kmetom -0.05 0.14 -0.32 0.22 

Manj nadomestil kmetom -0.07 0.13 -0.32 0.18 

Več konfliktnih dogodkov -0.29** 0.12 -0.52 -0.06 

Manj konfliktnih dogodkov 0.26** 0.11 0.05 0.48 

Letno plačilo -0.07** 0.03 -0.13 0.00 

Konstantni člen 2.25*** 0.33 1.61 2.89 

 
 Dodatne spremenljivke     

R
a
z
r
e
d

 1
 

Konstantni člen -0.38 0.24 -0.86 0.10 

Tip naselja (1-podeželje; 0-mesto) 0.68 0.38 -0.06 1.43 

 

R
a
z
r
e
d

 2
 

Konstantni člen -0.24 0.27 -0.78 0.29 

Tip naselja (1-podeželje; 0-mesto) 0.42 0.42 -0.41 1.24 

 
R

a
z
r
e
d

 3
 

Konstantni člen -0.83** 0.35 -1.52 -0.13 

Tip naselja (1-podeželje; 0-mesto) 0.32 0.52 -0.70 1.34 

 

 log-L funkcija -2959,22 

 Χ2 test 1253,40 
 pseudo-R2 0,17 

 Število opazovanj 3264 

Opombe: * (α=0,10); ** (α=0,05); *** (α=0,01); s.n. – standardna napaka; L1 

– spodnja meja intervala zaupanja; L2 – zgornja meja intervala, 


