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1. Splošni opis: 
Električni pašni aparat je naprava, ki proizvaja impulze električne energije, Impulzi so 
visokonapetostni in časovno omejeni. Glede na standarde je maksimalna dovoljena dolžina 
impulza 10ms, maksimalna napetost pa 10kV. Glede na shranjeno energijo v sklopu aparata 
(naboj kondenzatorja), in prenos te energije preko izhodnega impulznega transformatorja na 
izhodne sponke aparata in s tem na ograjo, je definirana moč pašnega aparata. Moč pašnega 
aparata je prav tako omejena s standardi, v praksi pa se giblje med 0,1 J (joule) pa vse do nekaj 
deset Joulov. Frekvenca impulzov je glede na namembnost aparata nekje od 0,8 do 1,5 Hz, 
dolžina impulzov pa običajno cca 1ms. 
 
2. Namen uporabe: 
Osnovni namen električnih pašnih aparatov je, kot že pove ime samo čuvanje živali , ki so na paši 
znotraj določenega območja. V praksi pa je njegova uporabnost večstranska, v glavnem pa se 
uporablja v sledeče namene: 
- paša goveda, konj in drobnice 
- čuvanje divjadi v reji (jeleni, srne) 
- čuvanje posevkov in nasadov pred divjadjo (srne, divji prašiči itd) 
- čuvanje ostalih domačih živali znotraj območja, ali pred pristopom tujih v domače okolje (psi , 
mačke   
   na dvoriščih, vrtovih itd) 
- čuvanje objektov pred divjadjo in tudi pred vandali (čebelnjaki pred medvedi ipd) 
 
3. Delovanje: 
Glede na delovanje se aparati v glavnem ločijo na dve skupini 
- omrežni pašni aparati, ki se napajajo iz 230V omrežja 
- akumulatorski pašni aparati, ki se napajajo iz akumulatorjev 
 Omrežni pašni aparati, se kot je že rečeno napajajo iz omrežja. Najprej se omrežna izmenična 
napetost usmeri in podvoji na vrednost cca 550VDC. Le ta na to vrednost nabije kondenzator. 
Elektronsko vezje proži tiristor, preko katerega se ta kondenzator izprazni skozi primarno navitje 
izhodnega transformatorja. Izhodni transformator ima veliko prestavno razmerje primar/sekundar 
okoli 1 : 15. Zato se na sekundarni strani inducira napetost 8 – 10kV.  Energija izhodnega impulza 
je odvisna od napetosti impulza in njegove dolžine, oboje pa je odvisno od naboja, ki je shranjen v 
kondenzatorju. Od izhodne energije aparata pa je odvisno pri kolikšni dolžini ograje (površini 
pašnika) bo impulz na ograji še vedno toliko visok, da ob dotiku živali z ograjo povzroči dovolj 
velik šok/stres, da odžene žival stran od ograje. 
 
Delovanje akumulatorskih pašnih aparatov je enako, kot delovanje omrežnih, le da je potrebno 
pred tem s posebnim pretvorniškim vezjem in predhodnim transformatorjem dvigniti enosmerno 



napetost 12V na izmenično napetost 230V. Običajno se zaradi izkoristkov in načina delovanja 
uporabljajo visoko frekvenčni pretvorniki, ki delujejo na frekvencah okoli 30 – 50kHz. Posebnost 
akumulatorskih aparatov je še v tem, da imajo dodano vezje za kontrolo napetosti akumulatorja 
tako, da prenehajo z delovanjem prej preden je akumulator popolnoma izpraznjen.  
 
Priklop akumulatorja na pašni aparat 
Akumulator se prikopi na pašni aparat preko »VTIKAČ HS21 5.5mm/2.1mm«. Polariteta je 
sledeča: ohišje ima (–napajanje), sredina ima (+ napajanje), glej sliko v navodilih. Pašni aparat 
ima zaščito pred napačnim priklopom.  
 
 
4. Način uporabe: 
Osnovni način uporabe električnih pašnih aparatov je ta, da se ena od izhodnih visoko 
napetostnih sponk aparata ozemlji, druga pa poveže na žično ograjo, ki je izolirana od zemlje. S 
tem se doseže visoko napetostna razlika med žično ograjo in zemljo. Ko se žival, ki stoji na zemlji 
dotakne žične ograje, jo v času električnega impulza strese in s tem odvrne od prehoda preko 
ograje. Zaradi tega je nujno potrebno, da je žična ograja nameščena na izolatorje, ki so pritrjeni 
na nosilne drogove (kole).  
Glede na namembnost uporabe ločimo: 
- eno žične ograje 
- dvo žične ograje 
- tri in več žične ograje 
 Eno žične ograje se uporabljajo v glavnem za pašo konj in se postavijo cca 1m visoko. V kolikor so 
prisotna tudi žrebeta, je običajno potrebno dodati še drugo nižjo žico.   
 Dvo žične ograje se v glavnem poleg za konje uporabljajo še za pašo goveje živine in čuvanje 
posevkov pred divjimi prašiči in srnami. 
 Tri in več žične ograje pa so namenjene za pašo drobnice, čuvanje gojene divjadi, kot tudi čuvanje 
posevkov pred njimi v posebnih primerih in na posebnih terenih. 
 
5. Postavitev ograje: 
Osnove postavitve: 
Za postavitev ograje je pred tem potrebno upoštevati predvsem sledeče: 
- ali je ograja postavljena kot fiksna ograja za uporabo dlje časa (več let) 
- ali se bo ograja pogosteje prestavljala 
V primeru postavitve fiksne ograje za dlje časa, se vsekakor priporoča postavitev močnejših lesenih 
stebrov, na katere se privijejo izolatorji. Znotraj te zunanje ograje pa je v primeru potrebe 
priporočljivo postaviti tako imenovane čredinke za delno izpašo. Ta del ograje, ki pa se pogosteje 
prestavlja pa je priporočljivo postaviti s plastičnimi ali tudi lesenimi koli, katere je potem lažje 
prestavljati.  
Materiali: 
Za nosilne stebre se lahko uporabijo leseni koli, najbolje iz trdega lesa, na katere se namestijo 
izolatorji. Danes je na trgu tudi precej plastičnih palic izdelanih v te namene, od katerih imajo 
nekatere že nameščena prijemala ali vodila za električne žice ali trakove.  
Za prevodni del ograje se uporablja vinogradniške pocinkana žica, debeline od 1 – 2,5mm. 
Debelina uporabljene žice je odvisna od namena postavitve. Za zunanji fiksni del ograje je 
vsekakor priporočljivo uporabiti debelejšo žico, za notranje prestavljive del pa tanjšo. Zelo 
pogosto se danes uporablja namesto pocinkane žice posebna najlonska vrvica ali trak, ki je 
prepletena z kovinskimi žičkami, s čimer postane prevodna. Zelo praktična za uporabo je zaradi 
svoje male teže in velike prožnosti, zato je priporočljiva za dele ograje, ki se pogosto prestavljajo. 
Trakovi pa so priporočljivi tudi za delno uporabo na zunanjih delih ograje, ker so dobro vidni in 
jih divjad ali domače živali prej vidijo. V določenih primerih se dodajo k žični ograji ravno zaradi 
vizuelnega učinka. Slabost najlonskih vrvic in trakov pa je v tem, da so kovinske žičke zelo tanke in 



se ob pogostih prestavitvah rade potrgajo in s tem izgubijo prevodnost. Njihova uporabnost je 
običajno 2 – 3 leta.  
Način postavitve: 
V osnovi morajo biti žice ali vrvice/trakovi ograje na ravnih delih vzdolžno gibljivi in ni 
priporočljivo, da jih ovijamo okoli izolatorjev. V primeru zelo fiksne postavitve se ob naletu živali, 
žice kaj hitro potrgajo. 
Zato žico ali vrvico/trak samo napeljemo skozi izolatorje, na vogalih pa se z vzmetmi napne na 
vogalni steber. Zaradi tega morajo biti vogalni stebri močnejši od stebrov na ravnih delih ograje. 
Ne glede na to koliko žična je ograja, je potreba med sabo vertikalno povezati vse žice ograje vsaj 
na enem mestu. Običajno se to naredi na začetku in koncu ograje 
Ograje ni potrebno električno zaključiti. Se pravi, da bi bilo potrebno konec ograje napeljati nazaj 
na aparat. Ograja se enostavno potegne do vseh potrebnih mest, da se zapre določeni prostor in 
je potem vsa pod napetostjo 

 



A - SPLOŠNA NAVODILA ZA POSTAVITEV ELEKTRIČNE PAŠNE OGRAJE  
B - NAVODILA ZA MONTAŽO TER PRIKLJUČITEV PAŠNEGA APARATA 
 
A1. Električna pašna ograja mora biti postavljena in izvedena tako, da ne ogroža ljudi in 
živali, da je izven dosega otrok in da ni vzrok naključnih mehanskih poškodb, bodisi ljudi ali 
živali, ali pa ograje same. Pri postavitvi ograje in priključevanju pašnega aparata je potrebno 
upoštevati tudi vso ostalo zakonodajo in predpise, ki veljajo na splošno za električne 
instalacije. 
 
A2. Eno-žična električna pašna ograja mora biti napajana samo z enim električnim  pašnim 
aparatom.  
 Pri več-žičnih pašnih ograjah je potrebno izvesti medsebojno povezavo žic. Medsebojne 
povezave se izvedejo na  več mestih 
 V kolikor sta postavljeni dve ločeni pašni ograji in sta napajani iz dveh različnih pašnih 
aparatov, mora biti minimalna razdalja med ograjama najmanj 2m.  
 
A3. Bodeča žica se ne sme uporabljati, kot del pašne ograje, ki je pod električno napetostjo, 
ne pri eno-žičnih, niti pri več-žičnih ograjah. Uporabiti jo je mogoče samo kot del ograje, ki 
ni pod napetostjo in z namenom mehanske podpore električne pašne ograje. Od žic 
električne pašne ograje  mora  biti oddaljena najmanj 15 cm.  
 
A4. Električna pašna ograja, ki je napeljana v bližini cest in sprehajalnih poti, mora biti 
označena z opozorilnimi tablami, obešenimi na ograjo na več vidnih mestih. 
 Opozorilne table morajo biti rumene barve s črnim napisom: POZOR ELEKTRIČNI 
PASTIR! 
Opozorilna tabla in napis na njej mora biti viden z razdalje najmanj 25m. 
 
A5. V kolikor električna pašna ograja prečka javno cesto, mora biti napeljana vsaj 5 metrov 
nad najvišjo točko ceste ali neposredne okolice.  
 
 A6. Na mestu , kjer ograja prečka javne sprehajalne poti, je potrebno namestiti ločeni del 
ograje, ki ni pod napetostjo, v obliki žičnih ali lesenih vrat. 
 
A7. Na mestih, kjer je potrebno iz različnih vzrokov večkrat prekiniti (ali odklopiti) del pašne 
ograje, mora biti nameščen izolacijski del, ki omogoča prijetje ograje brez nevarnosti stresa.  
  
A8.  Električna pašna ograja ne sme biti pritrjena na električne ali telefonske drogove, razen z 
dovoljenjem uradnih ustanov, ki s temi instalacijami upravljajo. 
 
A9. Električna pašna ograja mora biti od vodnikov javne električne napeljave, katere 
napetost ne presega 1kV oddaljena najmanj 2 m. Od javne električne napeljave z napetostjo 
nad 1kV, pa mora biti električna pašna ograja oddaljena najmanj 15m. 
 
A10. Električna pašna ograja ne sme prečkati javne električne napeljave nad napeljavo! Če 
je križanje napeljav nujno, mora biti žica pašne ograje napeljana pod električno napeljavo 
in pod pravim kotom! (upoštevaj minimalne oddaljenosti žic – A9) 
 
A11. V kolikor je prečkanje javne električne napeljave nad napeljavo neizogibno, mora biti 
o tem obveščeno podjetje javne distribucije električne energije! 



 
A12. Električna pašna ograja ali njen del, mora biti od javne telefonske napeljave ali 
napeljave drugih javnih  komunikacij (kabelska TV), ki potekajo nad zemljo, oddaljena 
najmanj 2m. 
 
A13. Napeljava električne pašne ograje znotraj zgradb zahteva uporabo visokonapetostnih 
kablov. Priporočljiva je uporaba visokonapetostnih kablov z opletom. Oplet kabla je 
potrebno ozemljiti. 
 
A14. V primeru potrebe napeljave podzemnega dovoda do električne pašne ograje, je 
potrebno uporabiti visokonapetostne kable, ki so namenjeni za polaganje v zemljo. Lahko se 
uporabi tudi izolacijska plastična cev  kot izolator in se dovod potegne po cevi. V vsakem 
primeru mora biti podzemni vod dovolj globoko, da ga ne poškodujejo težja vozila. 
 
A15. Ozemljitve električne pašne ograje (ozemljitvene sponke pašnega aparata) se ne sme 
priključiti na zaščitno ozemljitev električne instalacije hiše ali hleva! Ozemljitev električne 
pašne ograje mora biti od zaščitne ozemljitve oddaljena vsaj 10m! 
 Najprimernejša izvedba ozemljitve, je položitev nekaj metrov valjanca v zemljo in nanj 
priključena sponka ozemljitve. 
 Ozemljitev sistema pašne ograje in pašnega aparata izvesti z ozemljitvijo na delu, kjer je 
zemlja vlažna. To je pogoj za dobro delovanje sistema pašne ograje in pašnega aparata. 
 
A16. Pri priključevanju in napeljevanju električne pašne ograje se je potrebno izogibati 
korozivnim in drugim materialom, občutljivim na vlago. Le ti lahko sčasoma povzročajo 
slabe stike. 
 
B - NAVODILA ZA MONTAŽO TER PRIKLJUČITEV PAŠNEGA APARATA 
 
B1. Aparat mora biti zavarovan pred vlago in postavljen izven stanovanjskih in gospodinjskih 
prostorov.  
 
B2. Aparat mora biti priključen na  pašno ograjo z nepremično montiranima dovodnima 
vodnikoma. Glej poglavje A13. 
 
B3. Uporabljati 12 V akumulatorje, kapaciteta ni pomembna. Akumulator zaščititi pred 
možnostjo kratkega stika z okoliškimi metalnimi deli. 
 
B4.  V primeru pašnega aparata z več izhodnimi sponkami (8kV, 5kV), je lahko ena pašna 
ograja priključena samo na eno od sponk OGRADA. 
 
B5. Sponko OZEMLJITEV priključiti na ozemljitev električne pašne ograje. 
 
B6. Električna pašna ograja mora biti dobro izolirana, ne sme se dotikati trave, ali grmičevja. 
 
 B7. Maksimalna dolžina električne pašne ograje je odvisna od moči pašnega aparata in je 
podana v tehničnih podatkih aparata. 
 
 B8. Aparat daje impulze vsake 1 -  1,5 sekunde. Registrira jih kontrolna lučka. Le ta nam 
pokaže tudi, če je ograda pravilno postavljena in izolirana od zemlje, saj v tem primeru 



utripa. V kolikor ne utripa ali zelo slabo utripa, je verjetnost okvare na pašni ogradi – delni ali 
popolni stik z zemljo. 
 
 Aparat je izdelan iz najnovejših polprevodniških elementov in je narejen v skladu s predpisi 
in standardi EU.  
Poročilo SIQ:  T 212 – 0026/05 
 


