
 VAROVANJE
 PREMOŽENJA PRED
VELIKIMI ZVERMI

KMETIJA DOBRIH PRAKS

V okviru projekta Carnivora Dinarica smo vzpostavili 
»kmetijo dobrih praks«, kjer se lahko ob predhodni najavi 
seznanite z visokimi elektromrežami in njihovo uporabo za 
zaščito drobnice pred velikimi zvermi.

ŽELITE IZVEDETI VEČ?

Kmetija Volk, Suhorje 5 
6217 Vremski Britof
T.: +386 31 773 474
      +386 41 537 809
www.jahalnepocitnice.si
E.: info@jahalnepocitnice.si
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V Sloveniji Agencija Republike Slovenije za okolje sofinancira 
nakup nove elektromreže/večžične elektroograje ali dopolnitev 
obstoječe v višini 80 % (najvišji znesek 4.000 EUR).
POGOJ: že povzročena škoda.

ARSO sofinanciranje:

Kontakt:
Zavod za gozdove Slovenije
info@varna-pasa.si 

> Kako zavarovati premoženje?
> Kako ravnati v primeru škode?
Vse informacije najdete na:
www.varna-pasa.si
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Kmetija dobrih praks:



> Učinkovito varovanje – ob čredi so stalno prisotni 
najmanj trije pastirski psi.

> Učinkovitost psa je odvisna od vzgoje in prirojenih 
lastnosti.
o Delovna linija: večja verjetnost navezanosti mladičev 

na čredo, saj so že njihovi starši stalno prisotni ob čredi.
o Znano poreklo/rodovnik: pasemska čistost je 

predpogoj za izoblikovanje pričakovanih lastnosti 
pastirskega psa.

> Za varovanje pašnih živali kot samostojen ukrep niso 
primerne, saj na terenu ostanejo tudi izven pašne sezone. 
Takrat se jih ob odsotnosti električnega toka zveri naučijo 
prečkati. 

> Lahko jih uporabljamo zgolj v kombinaciji z drugimi 
načini varovanja (z zapiranjem črede na varno čez noč ali 
pastirskimi psi).

VISOKE ELEKTROMREŽE
 – PREVERJEN UKREP
VAROVANJA PRED
VELIKIMI ZVERI

SO VEČŽIČNE ELEKTROOGRAJE 
PRIMERNE ZA VAROVANJE 
PAŠNIH ŽIVALI PRED
VELIKIMI ZVERMI?

PASTIRSKI PSI – TRADICIONALEN, 
A UČINKOVIT UKREP

> Primerno za varovanje:

PAŠNE
ŽIVALI

ČEBELNJAKSILAŽNE 
BALE

NJIVA SADOVNJAK

Mreža k tlom

Ovalna oblika 
ograde

Obod ograje dolžine 
300-500 m 

Sidrišče
za oporo

Pokošena
trasa

Stalno prisotna 
električna 
napetost 5 kVOzemljitev Pašni 

aparat in 
akumulator

Porezano
grmovje

VAROVANJE ČEBELNJAKA Z 
VEČŽIČNO ELEKTROOGRAJO:

Uporaba na 
ograjenih 
območjih.

Stroški nakupa, 
hranjenja in 

cepljenj.

V prvih dveh letih 
veliko dela z vzgojo.

> Stalno prisotna električna napetost (najmanj 5 kV).
> Preprečiti prehajanje pod spodnjo žico   

– namestimo jo 15 – 20 cm od tal.
> Pri številu žic velja načelo: več kot jih je, večja je 

učinkovitost. Racionalna izbira pa je šest žic pri višini 
ograje 150 cm. 

IZZIVI 
UPORABE 

PASTIRSKIH 
PSOV
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>  PRAVILNA POSTAVITEV
>  STALNO PRISOTNA 

ELEKTRIČNA NAPETOST
>  REDNO VZDRŽEVANJE

KLJUČNO JE:


