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1 OPIS DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOSTI 

Škode na pašnih živali predstavljajo večji del škodnih dogodkov, ki jih v Sloveniji 

povzročijo velike zveri. Kar 50 % vseh škod medved in volk, kot glavna povzročitelja 

škod na pašnih živalih, povzročita na drobnici. Škode na pašnih živalih poleg same 

ekonomske škode povzročajo tudi psihične posledice rejcem, ki vsakodnevno skrbijo 

za živali, zato je konflikt ob takšnih škodnih dogodkih zelo izpostavljen in občutljiv za 

vse deležnike. Drobnica, posebej ovce, je z vidika napadov velikih zveri še posebej 

izpostavljena in ogrožena, saj nima vzpostavljenega mehanizma bega pred plenilci, 

kar izvira iz evolucije te skupine živali. Povrh tega pa se živali gibljejo v omejenem 

območju, ki je ograjeno z električno ograjo. V primeru, da plenilec zaide v pašnik, imajo 

živali zelo malo možnosti bega, zato so lahko škode v takšnih primerih zelo velike. 

Škode na pašnih živalih lahko preprečimo z ustrezno zaščito. Od posamezne kmetije 

je odvisno, kateri pristop je primeren in izvedljiv, vsekakor pa je najpogostejši in najbolj 

razširjen način varovanja s pomočjo elektrike. Ta deluje po principu prenosa ostrega 

udarca elektrike na žival ob dotiku z naelektrenim prevodnikom – žico. Ob tem povzroči 

kratek, a oster in boleč občutek, na podlagi katerega se žival izogiba stika z ograjo. 

Predvsem v zadnjem desetletju smo tudi v Sloveniji na področju varovanja premoženja 

s pomočjo elektrike prav s pomočjo mednarodnih projektov prišli do pomembnih 

izkušenj, s katerimi lahko rejcem pašnih živali pomagamo pri zaščiti premoženja. Pri 

tem je ključnega pomena prenos znanja in pridobljenih izkušenj med rejci in 

strokovnjaki s področja kmetijstva in upravljanja z velikimi zvermi.  

V projektu smo zaradi zgoraj navedenih razlogov želeli vzpostaviti center za prenos 

izkušenj v obliki obstoječe kmetije, ki se ukvarja prav z rejo drobnice. Namen 

vzpostavitve kmetije dobrih praks je bil širjenje informacij, izkušenj in znanja s področja 

varovanja pašnih živali s pomočjo visokih elektromrež. Gre za visoke elektromreže 

višine 160 cm, v katerih je lahko čreda zaprta bodisi čez noč bodisi v okviru celodnevne 

paše. Visoke elektromreže zagotavljajo odličen prenos elektrike visoke napetosti, 

višina ovire preprečuje preskakovanje, hkrati pa mreža sledi razgibanosti terena ter 

preprečuje spodkopavanje. V okviru demo aktivnosti smo želeli pridobiti kmetijo – 

center za prenos praks, kjer bi lahko različni deležniki spoznali navedeni ukrep v živo 

in imeli priložnost pogovora z rejci, lastniki kmetije, ki ta ukrep vsakodnevno 

uporabljajo. 
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2 VZPOSTAVITEV KMETIJE DOBRIH PRAKS 

2.1 IZBOR KMETIJE 

Prvi korak aktivnosti je bil izbor ustrezne kmetije. V ta namen smo v številnih medijih, 

socialnih omrežjih, preko občin v projektnem območju in drugih kanalov v februarju 

2019 objavili poziv o iskanju kmetije dobrih praks za sodelovanje v projektu Carnivora 

Dinarica (Slika 1). Zainteresirane kmetije smo pozvali, da svoj interes izkažejo preko 

prijavnega obrazca (Slika 2, Slika 3), pri čemer nas je zanimal opis kmetije, dejavnosti 

na kmetiji ter tip in obseg reje.  

 

Slika 1: Primer objave na spletni strani občine Pivka. 
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Slika 2: Objavljeni poziv za kmetijo dobrih praks. 

 

Slika 3: Prijavni obrazec. 
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Prejeli smo šest ustreznih prijav k sodelovanju, med katerimi smo preko točkovanja 

izločili tri neprimerne kmetije, ostale tri pa smo dodatno obiskali in opravili ogled 

kmetije. Na podlagi točkovanja in vtisa s terena smo se odločili za vzpostavitev 

sodelovanja s kmetijo Volk iz Suhorja (Kmetija Volk, Tomaž Volk, Suhorje 5, 6217 

Vremski Britof). S kmetijo smo sklenili pogodbo o sodelovanju in se dogovorili o 

podrobnostih nadaljnjih aktivnosti. 

2.2 UREDITEV VAROVANJA 

Pred začetkom terenskih aktivnosti smo izvedli nabavo materialov, ki so nujni za 

vzpostavitev ustreznega demonstracijskega varovanja pašnih živali. Seznam 

elementov, ki smo jih priskrbeli kmetiji se nahaja v Preglednici 1. 

Preglednica 1: Seznam opreme za vzpostavitev učinkovitega varovanja na kmetiji dobrih praks. 

ELEMENT KOLIČINA 

Baterijski pašni aparat 1 

Akumulator 2 

Polnilec akumulatorja 1 

Ozemljitvega spojka 3 

Ozemljitvenga palica 3 

Kabel za povezavo med ozemljitvenimi palicami 2 

Elektromreža, dolžina 25 m 20 

Zaboj za zaščito pašnega aparata in akumulatorja 1 

Voltmeter 1 

Plastičen količek 20 

Solarni panel 1 

Regulator solarnega panela 1 

 

2. julija 2019 smo pripravili dogodek ob vzpostavitvi sistema za varovanje črede na 

kmetiji dobrih praks v Suhorju. Namen dogodka je bil prikaz postavitve sistema za 

varovanje pašnih živali in izmenjava informacij med različnimi deležniki, ki se ukvarjajo 

s področjem velikih zveri. Na pobudo so se odzvali predstavniki Agencije RS za okolje, 

Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica (s sedežem v Novi Gorici, ki pokriva tudi 

projektno in del programskega območja in sicer ima izpostave tudi na območju občin: 

Postojna, Ilirska Bistrica, Idrija, Ajdovščina, Dobrovo, Sežana, Tolmin, Koper, Bilje) in 

nekateri pooblaščenci za cenitev škod Zavoda za gozdove Slovenije, območne enote 

Sežana. Skupaj smo postavili 500 metrov dolgo oboro iz elektromrež in pri tem 

izpostavili nekaj podrobnosti, ki pomembno vplivajo na učinkovito izvajanje ukrepa, kot 

so ozemljitev, napetost v visokih elektromrežah in pravilna postavitev. 
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Okrog postavljene obore iz elektromrež smo postavili opozorilne table, ki mimoidoče 

opozarjajo na prisotnost električnega toka v mrežah.  

 

Slika 4: Opozorilna tabla - električni tok. 

 

2.3 SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI UKREPA 

Za spremljanje učinkovitosti ukrepa smo izvedli nabavo in postavitev 

visokoresolucijske kamere, ki je omogočila 24/24 in oddaljeno dogajanja ob obori. 

Sistem nadzora je bil vzpostavljen ob najdaljši stranici obore iz elektromrež in ob delu 

obore, kjer je po navedbah domačinov in lokalnih lovcev največja verjetnost za 

prehajanje velikih zveri (Slika 5). V nasprotju z varovalno opremo, visokoresolucijska 

kamera ni bila s pogodbo predana kmetiji prejemnici, je torej last ZGS. Dogajanje na 

terenu bomo spremljali tudi po projektu, vendar se bo lokacija kamere tudi spreminjala, 

saj je cilj ZGS spremljati dogajanje tudi na območju drugih pašnikov v lasti kmetij 

vključenih v projekt, kjer smo vzpostavili demonstracijske ukrepe. 
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Slika 5: Nadzorni sistem z visokoresolucijsko kamero. 

Okolico pašnika, kmetije in lokacije pogostejših prehodov prostoživečih živali smo 

spremljali tudi s pomočjo avtomatskih kamer. Velikih zveri tik ob obori iz elektromrež 

nismo zaznali. Največ smo zaznali obiskov srnjadi (Slika 6) in malih zveri (lisic in 

jazbecev). V začetku pomladi 2021, tik pred začetkom pašne sezone, pa smo v 

bližnjem gozdu, ki meji na pašne površine, zaznali prisotnost medvedke z mladičem. 
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Slika 6: Srnjak ob elektromreži. 

 

Slika 7: Medvedka z mladičem. 

Poleg spremljanja prisotnosti velikih zveri v okolici pašnikov, smo učinkovitost izvedbe 

ukrepov spremljali preko rednih stikov z lastniki kmetije po telefonu, izmenjave 

informacij preko elektronske pošte in z neposrednimi obiski na terenu. Ključen podatek 

o učinkovitosti je ta, da do škod v dveh letih od vzpostavitve sistema varovanja julija 

2019 do danes (julij 2021) ni prišlo, kljub temu, da smo v okolici pašnikov zaznali 

prisotnost velikih zveri in drugih potencialnih plenilcev. 
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3 OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA UKREPOV 

Osrednji cilj vzpostavitve kmetije dobrih praks je ozaveščanje o ukrepih za varovanje 

premoženja pred velikimi zvermi in promocija sobivanja z velikimi zvermi s konkretnimi 

primeri na terenu. V ta namen smo priredili tri osrednje dogodke, ki so bili namenjeni 

predvsem strokovnim institucijam in kmetom, ki se soočajo s tematiko škod in 

preprečevanja le-teh na projektnem oz. širšem programskem območju. Kmetija Volk 

je sodelovala še na treh dodatnih diseminacijskih dogodkih in sicer pri izvedbi 

delavnice za lokalne prebivalce Suhorja (8. 8. 2019) in Zagorja (14. 11. 2019) v sklopu 

DS T2.3 ter dne 6. 2. 2020 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). 

• Prvi dan odprtih vrat - dogodek ob vzpostavitvi ukrepa 

Dogodek, ki je bil izveden dne 2. 7. 2019, je opisan v poglavju 2.2 – Ureditev varovanja. 

• Tiskovna konferenca in drugi dan odprtih vrat  

Dogodek je potekal 2. junija 2020 v Suhorju. Sestavljen je bil iz tiskovne konference 

na prostem in ogleda kmetije. Predstavljene so bile projektne aktivnosti, namenjene 

sobivanju velikih zveri s človekom v kmetijski krajini. Predstavniki kmetije Volk (kmetija 

dobrih praks) so predstavili uporabo visokih elektromrež za varovanje črede drobnice, 

Aleš Sedmak – vzreditelj pastirskih psov z Družinske kmetije Sedmak je predstavil delo 

s pastirskimi psi in vzgojo psov do odrasle faze, Tomaž Berce z Zavoda za gozdove 

Slovenije pa je predstavil aktivnosti v projektu Carnivora Dinarica, ki so namenjene 

preprečevanju škod po velikih zvereh. Dogodka se je udeležilo 22 oseb iz različnih 

institucij. Dogodka so se udeležili tako novinarji tiskanih medijev, kot tudi radia in 

televizije: regionalni časnik Primorske novice, Radio RTV Slovenija, Pop TV in Pro Plus 

ter fotograf za hrvaški medij 24 sata. Ker je pred izvedbo dogodka še vedno veljala 

omejitev zbiranja na prostem do 50 oseb, smo udeležence vabili ciljno. Dogodka so se 

poleg novinarjev tako udeležili predstavniki ZGS, projektnega partnerja OP, 

predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in njihovi kmetijski svetovalci ter 

rejca. 21 udeležencev je bilo iz programskega območja, 1 (predstavnik Kmetijsko 
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gozdarske zbornice iz Kranja) pa izven, s čimer smo omogočili prenos znanj in izkušenj 

tudi izven programskega območja. 

 

Slika 8: Govorniki na tiskovni konferenci. 

 

Slika 9: Tiskovna konferenca na prostem. 
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Slika 10: Udeleženci tiskovne konference. 

 

Slika 11: Ogled obore iz elektromrež. 
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• Obisk skupine deležnikov s Hrvaške 

18. junija 2020 smo v izvedli terensko delavnico za strokovnjake in kmete s Hrvaške 

na temo varovanja rejnih živali pred napadi velikih zveri. Delavnice se je udeležilo 11 

udeležencev iz Hrvaške, ki so predstavljali 6 organizacij; Zadruga Granum Salis, 

Agroklub, Vještak za štete, KMG Cunar, PGŽ ter NP Risnjak. Poleg tega so se 

delavnice udeležili še 4 predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije. 

Udeleženci so najprej obiskali kmetijo dobrih praks v Suhorju, kjer so se seznanili z 

visokimi elektromrežami, ki so namenjene varovanju drobnice. Ukrep, ki ga izvajajo na 

kmetiji sta nam predstavila lastnika kmetije Volk. Po ogledu kmetije dobrih praks smo 

se v Jurišču na Kmetiji Sedmak seznanili z varovanjem pašnih živali s pomočjo 

pastirskih psov in večžičnate elektroograje. To tehnologijo varovanja nam je predstavil 

Aleš Sedmak. Kmetija Sedmak je primer dobre prakse na tem področju, saj z 

pastirskimi psi že vrsto let uspešno varujejo svoje črede pred napadi volkov in 

medvedov. V popoldanskem času smo si v Ilirski Bistrici ogledali še primer varovanja 

čebelnjaka pred napadi medveda. Ogled svojih čebelnjakov nam je omogočil čebelar 

Primož Rože, ki svoje čebelnjake pred napadi medvedov varuje z večžičnatimi 

elektroograjami, ki jih je postavil v sodelovanju z strokovnjaki Zavoda za gozdove 

Slovenije.  
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Slika 12: Ogled pašnika Družinske kmetije Sedmak. 

 

Slika 13: Skupinska fotografija ob obisku deležnikov s Hrvaške. 
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4 REZULTATI IZVEDENIH AKTIVNOSTI 

Preglednica 2: Povzetek rezultatov s priporočili za demonstracijsko aktivnost »kmetija dobrih praks sobivanja človeka in 
velikih zveri«. 

Partner/ Partner: Zavod za gozdove Slovenije 

Načrtovano število enot pri partnerju/ 

Planiran broj jedinica kod partnera: 

1 

Realizirano število enot pri partnerju/ 

Ostvareni broj jedinica kod partnera: 

1 

Lokacija in ime ter naslov končnega 

upravičenca/-cev (če relevantno) / 

Mjesto, ime i adresa krajnjeg korisnika 

(ako je relevantno): 

Kmetija Volk, Tomaž Volk, Suhorje 

5, 6217 Vremski Britof  

Površina demo 

aktivnosti /površina 

demo aktivnosti(v ha/u 

ha): 

 10 ha 

Datum zagona demo aktivnosti/ Datum 

pokretanja demo aktivnosti: 

Vzpostavitev varovanja: 2. 7. 2019 

Oblika pogodbenega razmerja med 

partnerjem in končnim upravičencem/ 

Oblik odnosa između partnera i krajnjeg 

korisnika 

Pogodba o sodelovanju. Brezplačen prenos opreme na 

prejemnika po petih letih od zaključka projekta. 

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 opreme 

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 ukrepov se na kmetiji dobrih praks 
napadi velikih zveri v obdobju dveh let na njihovo 
premoženje niso zgodili, kljub prisotnosti velikih zveri na 
območju. Preprečevanje konfliktov neposredno spodbuja 
sobivanje z velikimi zvermi. 
 

Konkretni učinek na preprečevanje konfliktov  v 

kmetijstvu, s človekom, prometom … / Konkretni utjecaj 
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demo aktivnosti na sprečavanje sukoba u pojoprivredi, u 

kontaktu s čovjekom, u prometu... 

- Odsotnost škod na kmetiji dobrih praks in prenos znanja 
ter pozitivnih izkušenj na kmete ter ostale deležnike, ki so 
vpleteni v področje upravljanja z velikimi zvermi in 
kmetijstvo. 
 

Doseženi kazalniki učinka v 

opazovanem obdobju pojekta/  

Postignuti pokazatelji učinka u 

promatranom razdoblju projekta 

 

 

Kmetija dobrih praks sobivanja 

človeka in velikih zveri:  

Vzpostavljena kmetija dobrih praks 

 

Obdobje/ period: 

Obdobje pet let 

pred vzpostavitvijo 

ukrepa 

Ocenjena 

vrednost škod: 0 € 

Število škodnih 

dogodkov: 0 

------------------------- 

Po vzpostavitvi 

ukrepa – od 

podpisa pogodbe: 

Ocenjena 

vrednost škod: 0 € 

Število škodnih 

dogodkov: 0 

Vir/izvor: 

Podatkovna baza 

cenitev škod 

Zavoda za gozdove 

za velike zveri. 

Lastnik Zavod za 

gozdove Slovenije. 

Priporočila za obratovanje in delovanje 

po zaključku projekta / Preporuke za rad 

nakon završetka projekta 

 

 

 

 

 

 

- Redna prisotnost električnega toka visoke napetosti (vsaj 5 

kV), tudi v času, ko živali ni v obori. 

- Redno vzdrževanje trase elektromrež – košnja trave, 

odstranjevanje ostale vegetacije. 

- Stebrički morajo biti postavljeni pravokotno na vodoravnico 

in ne povešeni.  

- Mreža mora biti ves čas napeta. 

- Pri rejcih pašnih živali mora obod obore iz elektromrež 

obsegati vsaj 300 metrov in največ 500 metrov. 

- Celoten obseg obore mora biti sestavljen iz elektromrež 

višine vsaj 160 cm.  

- Kamera z vidika vzdrževanja in ravnanja ni predmet 

pogodbe. V pogodbi se je prejemnik zavezal le k strinjanju 

za spremljanje dogajanja s strani ZGS ob pašnikih. 

Morebitna tveganja za nadaljnjo 

vzdržnost demo aktivnosti/ Potencijalni 

- Opustitev rednih kontrol izvajanja ukrepa. 

- Vzdrževanje opreme in nadomeščanje iztrošenih 

elementov z novimi predstavlja strošek za prejemnike 

opreme, hkrati pa pomanjkljiva in dotrajana oprema ne 
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rizici za daljnju, kontinuiranu održivost 

demo aktivnosti 

zagotavlja učinkovitega varovanja pred napadi velikih 

zveri.  

- Amortizacijska doba ograje je največ 5 le, kar je več kot je 

pogodbeno obdobje za ohranjanje demo aktivnosti. 

 

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) 

 

 

 

 

-  

- Glej poglavje 5. 

- Po koncu projekta bo kmetija 5 let zavezana k 

primernemu ravnanju in vzdrževanju varovalnih ukrepov, 

komunikacijske aktivnosti je že izpolnila. Po projektu bo 

torej poljubno oz. od zmožnosti organizirala oglede, 

svetovanje posameznim zainteresiranim rejcem in drugim 

pa že izvaja. Na ZGS bomo v sklopu drugih dogodkov in 

obiskov oglede tudi usmerjali na to kmetijo.Potrebno je 

zagotoviti izobraževanje kmetov in čebelarjev na temo 

izvajanja učinkovitega varovanja in prenos praks med 

kmeti, ki te ukrepe že uporabljajo. 

 

 

5 PRIPOROČILA ZA PRENOS DOBRE PRAKSE 

V nadaljevanju navajamo priporočila za nadaljnje delo na področju varovanja 

premoženja s pomočjo visokih elektromrež in sodelovanja s kmetijami, ki lahko 

pripomorejo k promociji učinkovitih pristopov k varovanju premoženja. Izkušnje, ki smo 

jih pridobili v sodelovanju z lastniki kmetije dobrih praks, bodo pripomogle k izboljšanju 

razumevanja vloge učinkovitih načinov varovanja in spodbudila sodelovanje različnih 

inštitucij pri iskanju rešitev na področju sobivanja z velikimi zvermi.  

• VZPOSTAVITEV KMETIJ DOBRIH PRAKS POMEMBNO VPLIVA NA ŠIRJENJE POZITIVNIH 

IZKUŠENJ S PODROČJA SOBIVANJA Z VELIKIMI ZVERMI 

Sodelovanje s proaktivnimi kmetijami, ki same iščejo rešitve za sobivanje z velikimi 

zvermi in drugimi zavarovanimi vrstami, spodbuja iskanje rešitev tudi na kmetijah, kjer 

se s škodami srečujejo na novo ali iščejo pomoč pri preprečevanju škod. Z vzajemnim 

predajanjem informacij lahko pozitivne rešitve in izkušnje širimo do rejcev, ki teh 

izkušenj nimajo. V primeru negativnih izkušenj pa lahko s sodelovanjem razičnih 

strokovnjakov pridemo do ustreznih rešitev in izboljšamo ter nadgradimo sistem 

varovanja.  

• SPREMLJANJE UKREPOV Z REDNIMI KONTROLAMI IN KOMUNIKACIJO Z REJCI 
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Sodelovanje s prejemniki opreme za zaščito premoženja je pomembno z vidika 

pridobivanja vedno novih izkušenj s področja preprečevanja škod. Z rednimi stiki lahko 

vedno vplivamo na kakovost postavitve in izvajanja ukrepov, hkrati pa lahko povratne 

informacije uporabnikov prenesemo na druge uporabnike. 

• VISOKE ELEKTROMREŽE SPADAJO MED NAJUČINKOVITEJŠI PRISTOP ZA 

PREPREČEVANJE ŠKOD PO VELIKIH ZVEREH 

• V Sloveniji so se visoke elektromreže izkazale kot ena najzanesljivejših metod 

za zaščito različnih tipov premoženj, od pašnih živali do čebelnjakov. Tudi v 

primeru kmetije dobrih praks so se elektromreže pokazale kot zanesljive. Na 

nacionalni ravni že poteka sofinanciranje nakupa varovalnih ukrepov (visokih 

elektromrež ali večžičnih elektroograj v primeru stacionarnih čebelnjakov) 

oškodovancem (kmetom, čebelarjem, ki so utrpeli škodo po velikih zvereh). Ta 

mehanizem je bil vzpostavljen pred projektom, zato prenos iz projekta ni moč 

navesti. Je pa zato izrednega pomena komunikacijska in izobraževalna 

dejavnost projekta, razdeljevanje varovalnih ukrepov pred nastankom škode 

ter čezmejni prenos učinkovitih praks in izkušenj. POMEN STALNE PRISOTNOSTI 

ELEKTRIČNEGA TOKA 

S spremljanjem dogajanja ob pašnikih in v okolici kmetije dobrih praks s pomočjo 

visokoresolucijske kamere in avtomatskih kamer smo ugotovili, da se velike zveri in 

druge prostoživeče živali redno približujejo obori iz elektromrež. Zavedanje, da se živali 

gibljejo okrog obore nas opominja o pomenu stalnega električnega toka v 

elektromrežah. V kolikor v ograji ni elektrike, lahko pride do poskusa prečkanja, kar 

lahko vodi v zapletanje, podiranje in poškodovanje elektromrež. Spremljanje ukrepa z 

visokoresolucijsko kamero v živo za širšo javnost sedaj ni izvedljivo, možno bi bilo le 

takrat, ko bi kamera bila na območju, kjer je dostopen internetni signal. Sedaj se 

posnetki shranjujejo t. i. ftp strežniku, preko katerega imamo na ZGS možen direkten 

vpogled dogajanja na terenu. Pomembno je, da se posnetki predhodno pregledajo, 

preden se komunicirajo s splošno javnostjo, da ne pride do napačnih predstav in 

razumevanja. Poleg tega ima ZGS (tudi ja JGS in druge projekte) od informacijske 

pooblaščenje pridobljeno dovoljenje za spremljanje izključno živali, ne pa tudi ljudi. Vse 

posnetke ljudi moramo takoj izbrisati ali zamegliti njihove obraze. Ker ukrep 

spremljamo ob cesti, ki je zelo frekventna, spremljanje v živo zaradi zasebnosti ljudi ni 

možno. 

• PRAVILNO DELUJOČ SISTEM JE PREDPOGOJ ZA UČINKOVITOST 

Pri vseh električnih ograjah so ključnega pomena pravilna postavitev, uporaba in 

vzdrževanje. Za zagotavljanje dovolj visoke električne napetosti v ograji je nujno redno 
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vzdrževanje trase (košnja trave, odstranjevanje grmovja ipd.). S tem preprečujemo, da 

bi prišlo do izgub električnega toka na račun kratkih stikov z vegetacijo ali tlemi, hkrati 

pa omogočimo racionalno porabo energije iz akumulatorja ali omrežnega sistema. 

• ELEKTROMREŽE IN OSTALO OPREMO PO UPORABI POSPRAVIMO 

Visoke elektromreže so premični elementi, ki jih premikamo med različnimi lokacijami 

znotraj pašne sezone, hkrati pa jih ob koncu paše enostavno pospravimo in 

omogočimo prehajanje prostoživečih živali čez območje pašnikov. S tem poskrbimo 

tudi, da so mreže v hladnejšem delu leta pospravljene, kar omogoča daljšo uporabo. 

Velike zveri pa se ob novi postavitvi morajo ponovno soočiti z oviro, kar pomeni 

ponoven stik z elektriko in ponovna vzpostavitev strahu. 

 


