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Vsebina predstavitve 
 1. Pomen sobivanja zavarovanih živalskih vrst in domačih živali; 

2. Pravne podlage, ki opredeljujejo varstvo zavarovanih prostoživečih 
živalskih vrst oz možnost poseganja vanje; 

3. Namen Operacije Reja domačih živali na območju pojavljanja 
velikih zveri v okviru ukrepa KOPOP;  

4. Opis zahtev v okviru operacije Reja domačih živali na območju 
pojavljanja velikih zveri: KRA_OGRM, KRA_VARPA, KRA_VARPP; 

5. Pomen načrtovanja paše; 
6. Načrt pašnika in paše in vodenje evidenc v okviru operacije Reja 

domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri;  
7. Nočno varstvo na območju pojavljanja velikih zveri; 
8. Temeljna pravila pri postavitvi elektroograje; 
9. Projekt SloWolf -  zaključena študija o življenju volkov. 
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Pravne podlage, ki opredeljujejo varstvo 
zavarovanih prostoživečih živalskih vrst oz. 

možnost poseganja vanje 
 EU ZAKONODAJA 

• Po Direktivi Sveta 2006/105/ES o ohranjanju naravnih habitatov 
ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z dne 20. novembra 
2006 (Direktiva o habitatih), katere podpisnica je tudi Slovenija, 
odstrel zavarovanih živalskih vrst, med katere spadajo rjavi medved, 
volk in ris, ni dovoljen. V 16. členu so opredeljene izjeme, ki 
dopuščajo poseganje v populacijo, če ni druge zadovoljive možnosti 
in če poseganje ne škoduje vzdrževanju ugodnega stanja 
ohranjenosti populacije.  

• Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in 
živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska 
konvencija, Ur.l. RS, 17/99) v 9. členu opredeljuje izjeme v 
poseganje populacij, v primerih, ko ni druge zadovoljive rešitve in 
da poseganje ne ogrozi ugodnega stanja v populacijah. Slovenija je 
uveljavila izjemo za rjavega medveda in volka.  
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OVCE, KI JO VOLK ODNESE, NE DA 
VOLK NIKDAR NAZAJ. 

(Slovenski pregovor) 



Pravne podlage, ki opredeljujejo varstvo 
zavarovanih prostoživečih živalskih vrst oz. 

možnost poseganja vanje 

NACIONALNA ZAKONODAJA 

• Zakon o ohranjanju narave, 81. člen (Ur. l. RS, št. 96/04 – 
uradno prečiščeno besedilo in 46/14); 

• Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, 
št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09 in 15/14): Določa, da se 
odvzem lahko izvede na podlagi predpisa pod strogo 
določenimi pogoji na podlagi strokovnega mnenja ZGS in 
mnenja ZRSVN. Ta predpis je Pravilnik o odvzemu vrst rjavega 
medveda in volka iz narave. 
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Pomen sobivanja zavarovanih živalskih 
vrst in domačih živali 

• Sobivanje velikih zveri in domačih živali; 

• Ohranjanje populacije velikih zveri v ugodnem 
stanju ; 

• Ohranjanje travniških habitatnih tipov in vrst; 

• Ohranjanje biotske raznovrstnosti; 

• Preprečevanje izgub pašnih živali zaradi 
napadov velikih zveri. 
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Namen operacije Reja domačih živali na 
območju pojavljanja velikih zveri in 

pomen paše  
 • Ohranjanju ugodnega stanja populacije 

velikih zveri (volka in medveda);  

• Ohranjanje kvalifikacijskih travniških 
habitatnih tipov in vrst na območju Natura 
2000, ki so hkrati tudi območja pojavljanja 
velikih zveri. 
 



Opis operacija reja domačih živali na 
območju pojavljanja velikih zveri 

• Operacija se izvaja na trajnem travinju (GERK-i 
z rabo 1300 – trajno travinje in 1320 - travinje 
z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi); 

• Operacija se izvaja v treh zahtevah:  

– varovanje črede z visokimi premičnimi 
varovalnimi elektromrežami (KRA_OGRM), 

– varovanje črede ob prisotnosti pastirja 
(KRA_VARPA) in  

– varovanje črede s pastirskimi psi 
(KRA_VARPP); 
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Varovanje črede z visokimi premičnimi 
varovalnimi  elektromrežami (KRA_OGRM) 

  

• Višina elektromreže vsaj 160 cm; 
• Napetost v mreži najmanj 5 kV ves dan 

(podnevi in ponoči, tudi ko živali niso v ograji); 
• Elektromrežo lahko nadomesti stalna ograda iz 

betonskega železa višine vsaj 160 cm, lahko 
tudi staje.  

• Ograde ali staje morajo onemogočiti fizični 
dostop velikih zveri do pašnih živali;  

• Živali je potrebno zjutraj izpustiti iz nočne 
ograde, zvečer pa jih ponovno zbrati na 
pašniku in zapreti v ogrado; 
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• Površine morajo biti pasene; 

• Premeščanje elektromrež po popašeni ruši- 
preprečevanje gaženja; 

• Obremenitev : 0,2 -1,8 GVŽ/ha; 

• Ukrep se izvaja na delu površin trajnega 
travinja, vendar na celem GERK-u; 

• Načrt ureditve pašnika in pašnika; 

• 119,90 EUR /ha/leto. 

 





Območje izvajanja KRA_OGRM 
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Karta 1: Območje pojavljanja medveda in volka – MV1 



 

Varovanje  s pastirjem – nočno zapiranje v 
hlev KRA_VARPA 

 
• Neposredno varovanje črede pred napadi 

velikih zveri izvaja ob prisotnosti pastirja; 

• Površine morajo biti pasene; 

• Obvezno je nočno zapiranje živali v hleve; 

• Obremenitev : 0,2 -1,8 GVŽ/ha; 

• Načrt ureditve pašnika in pašnika; 

• 112,60 EUR ha/leto. 
 

14 



Dvema pastirjema volk lažje ovco 
ukrade kot enemu.  

(Slovenski pregovor) 
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Varovanje s pastirskimi psi KRA_VARPP 
 
 • Neposredno varovanje črede pred napadi 

velikih zveri se izvaja z najmanj tremi 
pastirskimi psi;  

• Pastirski psi stalno prisotni v bližini črede;  

• Omočeno jim mora biti prosto gibanje brez 
priveza; 

• Dokazilo o cepljenju psov (modra knjižica); 
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VOLK NE LJUBI PASJE DRUŽBE. 
(Slovenski pregovor) 



 



• Ukrep se izvaja na delu površin trajnega 
travinja, vendar na celem GERKU; 

• Obremenitev : 0,2 -1,8 GVŽ/ha 

• Načrt ureditve pašnika in paše; 

• 107,60 EUR ha/leto. 

 



http://www.epravljice.si/lacni-volk-stran2.html 



Območje izvajanja KRA_VARPA IN 
KRA_VARPP 

22 
Karta 2: Območje pojavljanja medveda in volka – MV2 



Potrebne evidence v okviru operacije Reja 
domačih živali na območju pojavljanja velikih 

zveri 
• EVIDENCE O DELOVNIH OPRAVILIH 

– evidenca o delovnih opravilih za travinje oz. 
pašnike; 

– evidenca uporabe organskihin mineralnih 
gnojil; 

– Evidenca o uporabi gnojil na KMG-zbirnik za vse 
površine KMG; 

– Podatki o uporabi FFS pri ukrepu KOPOP; 

– Evidenca o uporabi FFS na KMG-zbirnik za vse 
površine KMG. 
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Potrebne evidence in dokumentacija v 
okviru operacije reja domačih živali na 

območju pojavljanja velikih zveri 

• NAČRT UREDITVE PAŠNIKA IN PAŠE 

– Načrt ureditve pašnika 
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Potrebne evidence in dokumentacija v 
okviru operacije reja domačih živali na 

območju pojavljanja velikih zveri 
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– Skica pašnika in čredink 
»       
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Evidence o delovnih opravilih 
in ostala dokumentacija 

pišite 

pišite 

pišite 
 

in 

 

 

spravljajte vse dokumente 



 

Pomen paše na območju pojavljanja 
velikih zveri 

  

• PAŠA je ključna kmetijska praksa, 
ki preprečuje zraščanje na teh 
območjih;  

• Izvajanje paše na območjih 
pojavljanja velikih zveri zahteva 
dodatno zaščito pašnih živali pred 
napadi. 
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Načrtovanje paše na območju pojavljanja 
velikih zveri 

Kaj upoštevamo pri načrtovanju pašnika: 

– zmogljivost in zahteve travne ruše => 
botanično sestavo; 

– zahteve in vrsto živali; 

– čas zasedbe čredink; 

– gnojenje 

Nočno varstvo živali na območju 
pojavljanja velikih zveri! 
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Načrt ureditve pašnika 

• Predvidi primerno tehnologijo za doseganje 
čim bolj ekonomičnih rezultatov reje; 

• Strokovni načrt odpravi pomanjkljivosti in 
olajša vzdrževanje ograje. 
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Ograje pašnika 

MASIVNE  

– kamnite 

– lesene 

– Žičnate (žično pletivo, več žic, bodeča žica) 

ELEKTROOGRAJE 

– vrvica ali trak (dvo-, tro-, štiri-, petžične) 
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NE 



Pašna reja drobnice-dr. Matej Vidrih 
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Elektroograja 

• Elektroograja je najučinkovitejša ovira za 
pašoče živali; 

• Domače živali so znotraj pašnika, 
prostoživeče živali pa zunaj; 

• Elektroograja je trajna – strah živali pred 
bolečino; 

• Ostale fizične ograje manj učinkovite – 
živali se jih navadijo. 
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Elektro ograja - višina žic 
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NORA OVCA JE, KI VOLKU V GOSTE 
GRE. 

(Slovenski pregovor) 

Vir: http://www.etno-muzej.si 





Nočna ograda-nujna na območju 
pojavljanja velikih zveri (Zahteva 

KRA_OGRM) 

• Iz visokih elektromrež-premična 
ograda (premestiti jo moramo vsakič, 
ko je travna ruša pregažena!); 

• Staje; 

• Stalne ograde iz betonskega železa. 
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Postavitev nočne ograje iz elektromrež 

 

• Zagrajena površina mora biti dovolj 
velika, da se lahko prestrašen trop 
živali umika in giblje; 

• Zelinje pod mrežo mora biti 
popaseno ali pokošeno, da ne prihaja 
do izgub na spodnjih vrvicah; 
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Vir: Matej Vidrih 



• Le dobra ozemljitev zagotavlja 
učinkovitost take ograje; 

• Izberemo primeren pašni aparat; 

• Ograjo iz elektromrež je potrebno 
prestaviti vsakokrat, ko sta travna ruša 
in zemljišče pregažena. 
 



Osnovna načela postavitve elektroograje 
 

Ozemljitev 
 

• Min. 10 m od ozemljitve 
električnega ali telefonskega 
kabla; 

• Do 100 m oddaljena od pašnega 
aparata; 

• Povezava z aparatom > 4 mm žica; 

• Globoka vlažna tla : 3×2 m 
pocinkane cevi ALI 12 m valjanca.  
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Osnovna načela postavitve elektroograje 
Izbira pašnega aparata 
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Kateri je najboljši ? 
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Vir:http://www.lecarrefarago.com/expertise/conte

ntion/cloture-electrique/cloture-electrique/ 

visokonapetostni 

kabel 

pašni aparat 

pocinkane cevi 

izoliran trak-povezava 

na ozemljitev 
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Osnovna načela postavitve elektroograje 
Izguba napetosti 

• Poleg slabe ozemljitve je veliko izgub v kontaktu z zelinjem pri 
tleh in v kontaktu z grmovjem. 

48 



Osnovna načela postavitve elektroograje 
Ozemljitev strele 
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Osnovna načela postavitve elektroograje 
Pašni aparat 

• Omrežni, akumulatorski, baterijski 

 

• Moč – J (joul) 1,5  -  3   - 4,5   -  6 

• Izbira moči 
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Postavitev ograje 

napenjalni 

kol 

napenjalni 

izolator 

napenjalec nosilni kol 

nosilni izolatorji 
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Masivna ograja za damjake, ki je ojačana z 

elektroograjo. 



Osnovna načela postavitve elektroograje 
Pašni aparat 
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Osnovna načela postavitve elektroograje 
Izbira pašnega aparata 

57 



Projekt Slo Wolf 
• V Sloveniji se je v letih od 2010 do 2013 v okviru Projekta LIFE+ SloWolf, 

izvajal prvi obsežen projekt o volku;  

• Projekt so izvajali partnerji Univerza v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije 
in Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – 
Dinaricum; 

• Projektno območje je obsegalo velik del južne Slovenije ter naslednja 
Natura 2000 območja:  

• NATURA 2000 območje: Trnovski gozd - Nanos  

• NATURA 2000 območje: Krimsko hribovje - Menišija 

• NATURA 2000 območje: Kočevsko  

• NATURA 2000 območje: Javorniki - Snežnik  

 

• Cilj projekta je bil dolgoročno ohranjanje populacije volkov, njihovega 
glavnega plena  ter sobivanja z ljudmi;  
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Opažanja na terenu- nepravilnost varovalnih 
ograd  
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Primeri dobrih praks varovanja pašnih 
živali – premična elektromreža  

• Po podatkih projekta Slo Wolf navajamo nekaj primerov dobrih 
praks;  

• V letu 2011 so v okviru projekta Slo Wolf rejcem iz Primorskega, 
Ilirskobistriškega in Kočevskega območja razdelili varovalne 
komplete za pašno drobnico – preprečevanje napadov  velikih zveri;  

• V letu 2012 Zavod za gozdove Slovenije dodatno razdeli še pet 
varovalnih kompletov rejcem iz območja Kočevja, Senožeč, Orleka in 
Postojne;  

• Glede na dobljene rezultate  je največ prispevala  k varovanju 
pašnih živali pred plenjenjem velikih zveri premična elktromreža 
višine 170 cm; 

• Pri rejcih, ki so prejeli projektne varovalne pašne sisteme in so na 
svojih pašnikih uvedli takšno varovanje je bilo za okoli 100.000 EUR 
manj škode kot v letu 2010; 

• Kot ključni faktor za uspešno varovanje se je izkazala stalna 
prisotnost električnih pulzov v elektromreži napetosti vsaj 5 kV.  
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Prikaz učinkovitosti elektromrež za varovanje 
drobnice pred napadi velikih zveri 

 Sodelujoči 
rejec 

Leto prejema 

zaščitnih 

sredstev  

Skupna ocenjena vrednost škod v letu EUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izplačana 

vrednost od 

prejema 

visoke 

električne 

ograje  

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

1 maj 2011 2.164 1.859 643 0 0 

2 julij 2011 8.549  

 

1.900 438 0 0 

3 maj 2011 4.137  

 

9.169 0 0 0 

4 maj 2012 607  

 

1.159 17525 0 0 

5 maj 2012 0 2.541 1.696 0 0 

6 maj 2012 6.090 425 5.842 0 0 

7 maj 2012 0 0 0 0 0 

8 maj 2011 11.733.

133 

1.641 0*** 0 0*** 

9 maj 2012 1.133 2.636 1.688 0* 0* 

10 marec 2011 59.620 108.906 16.697 20.580** ** 

62 
* Rejec je zaščitna sredstva vrnil nazaj zaradi odločitve, da bo drobnico v nočnem času zapiral v hlev,  

** škode nastajajo zaradi neuporabe oziroma neustrezne uporabe prejetih zaščitnih sredstev; 
*** Rejcu je v letu 2011 škode povzročal njegov pastirski pes čuvaj.  



Dinamika škodnih primerov  
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Primeri dobrih praks varovanja pašnih 
živali – pastirski psi 

• V letu 2012 je bilo rejcem drobnice doniranih pet kraških ovčarjev; 

• Skupno je bilo tako v času trajanja projekta doniranih deset pastirskih 
psov; 

• Z vsemi rejci, ki so prejeli projektne pse so v sodelovanju z Društvom 
ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev (DLVKOS) vzdrževali reden 
telefonski stik, enkrat mesečno pa jih obiskali tudi na terenu; 

• Tekom leta so ugotavljali manjše težave, kot so grizenje ušes, pretirana 
igrivost in uhajanje psov s pašnika;  

• Večino nezaželenih vedenj so rejci s pomočjo nasvetov strokovnjakov 
uspešno odpravili, za dva psa, ki se nista ustrezno razvijala, pa so poiskali 
nov dom;  

• Ker so bili projektni psi tudi prvič na pašnikih so izdelali posebne 
opozorilne  table, ki so mimoidoče opozarjaje na primerno obnašanje ob 
prisotnosti pastirskega psa na pašniku. 
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Pastirski psi - varuhi črede 

KAJ JE POMEMBNO VEDETI preden je 
pastirski pes usposobljen za delo   

• Značilnosti pastirskih psov; 

• Razlike med pastirskimi in ovčarskimi psi; 

• Vzgoja pastirskega psa; 

• Naloge in odgovornost lastnika pastirskega psa; 

• Prvi koraki; 

• Socializacija in ubogljivost; 

• Varnost in zakonodaja; 

• Prehrana in nega pastirskega psa. 
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Primeri dobrih praks varovanja pašnih 
živali – pastirski psi 
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