
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 
 


