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“V lovu na trajnost” (»HUNTing for sustainability«, krajše HUNT) je interdisciplinaren mednaroden raziskovalni 

projekt, financiran iz 7. okvirnega programa EU in se ukvarja s širšim pomenom lova v 21. stoletju. Projekt je 

trajal tri leta in pol in se je konec aprila 2012 zaključil. Splošni cilj projekta je oceniti družbene, kulturne, 

ekonomske in ekološke funkcije in vplive lova skozi široko paleto različnih pogledov in primerov. Projekt je potekal 

v šestih različnih vzorčnih regijah: Združenem kraljestvu, Skandinaviji, Španiji, severnih Dinaridih in Vzhodni Afriki.  

Na Hrvaškem in v Sloveniji (severni Dinaridi) smo se osredotočili na raziskovanje različnih vidikov upravljanja z 

rjavim medvedom. 

Slovenija in Hrvaška si delita isto populacijo rjavega medveda. Študija o rjavem medvedu, ki je bila izvedena 

v okviru projekta HUNT predstavlja pomemben primer, kaj lov na karizmatično vrsto pomeni za družbo in 

biotsko pestrost. V okviru projekta HUNT smo raziskali pomen, ki ga pripisuje družba lovu na medveda, 

analizirali, kako institucionalne ureditve in spremembe vplivajo na upravljanje z rjavim medvedom v 

Sloveniji in na Hrvaškem ter raziskali vpliv lova na varstveni status populacije medveda.  Vodja projekta v 

Sloveniji Aleksandra Majić Skrbinšek pa še poudarja: »Najpomembneje je, da smo vzpostavili konstruktiven 

dialog z in med deležniki obeh držav.« 

Prvo bilateralno delavnico smo organizirali 8. novembra 2011 s ciljem, da raziščemo prednosti in slabosti 

različnih scenarijev upravljanja z rjavim medvedom v severnih Dinaridih. Udeleženci delavnice so bili 

predstavniki ministrstev, ostali upravljavci, raziskovalci in ostali deležniki iz obeh držav. Izdelali smo poročilo 

delavnice v angleškem, slovenskem in hrvaškem jeziku in pripravili priporočila za upravljanje z medvedom. 

Druga bilateralna delavnica (29. februar 2012) je bila organizirana kot odgovor na željo udeležencev prve 

delavnice, da bi čezmejno sodelovanje pri upravljanju z rjavim medvedom postavili tudi na operativno 

raven. Na novo objavljeno poročilo te delavnice (v slovenskem in hrvaškem jeziku) na projektni spletni 

strani vsebuje rezultate delavnice in osnutek dogovora o tem, kako nadaljevati s čezmejnim 

sodelovanjem, ne le na področju upravljanja rjavega medveda, temveč tudi pri upravljanju drugih dveh 

ogroženih velikih zveri, ki si ju obe državi delita – volka in risa.  
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Pomembno je poudariti tudi, da so se pristojna ministrstva obeh držav odločila, da nadaljujeta z delovnimi 

sestanki tudi po koncu trajanju projekta HUNT in sicer vsaj enkrat letno. Naslednji delavni sestanek je 

načrtovan jeseni 2012 in bo organiziran s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS.  

Lepo pozdravljeni!  

Več informacij o projektu HUNT najdene na projektni spletni strani http://fp7hunt.net.  
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