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1

UVOD

Konji so že od njihovega nastanka živeli na prostem, kjer so imeli na voljo ogromno prostora
za gibanje, nenehno prehranjevanje in druženje. Ko pa je človek konje udomačil, se je to
začelo spreminjati, ker jih je želel imeti vedno blizu sebe in na razpolago kadar koli jih je
potreboval. Zato jih je začel omejevati z ogradami in privezi, zgradil pa jim je tudi zavetja
(hleve), za zaščito pred nevarnostmi in vremenskimi neprilikami. Ker jim je s tem v veliki
meri onemogočil nemoteno izvajanje njihovega naravnega obnašanja, jim je potrebno v
hlevu zagotoviti čim boljše pogoje za življenje.
V prihodnosti se želimo na naši kmetiji preusmeriti iz govedoreje v konjerejo. Naš cilj je
vzpostavitev šole jahanja in program jahanja za otroke s posebnimi potrebami, za kar je
potrebna preureditev pritličja obstoječega gospodarskega objekta. V starejšem delu objekta
je trenutno hlev za govedo s skupinskimi boksi z rešetkastimi tlemi, novejši del objekta pa
je, razen že narejenih dveh boksov za konje, prazen. Preureditev bi naredili tako, da bi bil
prostor primeren za rejo konj v individualnih boksih, zraven bi radi umestili tudi kopalnico
za konje, prostor za shranjevanje opreme, prostor za skladiščenje krmil in prostor za nastil
ter seno, vse te prostore pa bi med seboj smiselno povezali. Čeprav želimo prostor čim bolj
optimalno izkoristiti, želimo konjem v boksih zagotoviti ustrezno dobrobit. Zato je bil namen
diplomskega dela narisati različne idejne načrte, ki bi v čim večji meri upoštevali naše želje
in trenutne omejitve v objektu ter izbrati tistega, ki bi bil najbolj optimalen.
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2

PREGLED OBJAV

2.1 INDIVIDUALNI BOKSI ZA KONJE
Poglavitna naloga hleva je zaščita konj pred neugodnimi vremenskimi pojavi, kot so vročina,
mraz, veter in dež, konje varuje pred plenilci in zmanjšujejo možnost poškodb. Hlev mora
biti zgrajen in urejen tako, da zagotavlja ustrezno dobrobit živali, mora biti varen tako za
živali kot tudi za ljudi, ki delajo z njimi (Evans Warren, 2000). Reja konj v individualnih
boksih je en od primernejših načinov za uhlevitev, ker konji v tem primeru niso privezani in
se lahko prosto gibljejo po boksu (Zupanc, 2000).
2.1.1

Tla in talna površina

Tla v boksu morajo biti trpežna, odporna na vlago, nedrseča in primerna za čiščenje in
razkuževanje (Dunphy, 2014). Priporočljivo je, da so tla boksa v istem nivoju kot hodnik ali
nekoliko dvignjena nad njim, saj s tem preprečimo, da bi se v boksu zadrževali škodljivi
plini in hladen zrak. Neprimerna podlaga za tla je beton, ker je pretrd, premrzel in drsi.
Primerna podlaga so izolacijske obloge (npr. hlevit), ki zadržujejo toploto, mehkejše podloge
tal (kot je guma) pa niso le dobri toplotni izolatorji, temveč tudi prispevajo k zmanjšanju
porabe nastila (Deberšek, 2002a).
Oblika in talna površina boksa morata konju zagotavljati, da se lahko v boksu neovirano
obrača, sprehaja, ulega, vstaja, leži in se valja (Turk, 2010). Različni viri (Deberšek, 2002a;
Evans Warren, 2000; Djurskyddsmyndighetens …, 2007; Animal …, 2011;
Verordnung …, 2004) glede na velikost konja navajajo različne normative za minimalno
površino individualnega boksa in dolžino najkrajše stranice boksa (preglednice 1- 5).
Preglednica 1: Švedski predpisi za minimalno površino individualnega boksa in dolžino najkrajše stranice
boksa glede na velikost konja (Djurskyddsmyndighetens ..., 2007: 7)
Višina vihra (cm)

Površina boksa (m2)

Najkrajša stranica (m)

do 85

3

1,50

86 – 107

4

1,60

108 – 130

5

1,90

131 – 140

6

2,10

141 – 148

7

2,20

149 – 160

8

2,35

161 – 170

9

2,50

nad 171

10

2,70
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Preglednica 2: Švicarski predpisi za minimalno površino individualnega boksa in dolžino najkrajše stranice
boksa glede na velikost konja (Animal ..., 2011: 84)
VV (cm)
do 120

Površina boksa (m2)

Najkrajša stranica (m)

5,5

1,80

120 – 134

7

2,10

134 – 148

8

2,30

148 – 162

9

2,50

162 - 175

10,5

2,70

12

>2,70

nad 175

Preglednica 3: Avstrijski predpisi za minimalno površino individualnega boksa in dolžino najkrajše stranice
boksa glede na velikost konja (Verordnung ..., 2004)
VV (cm)
do 120

Površina boksa (m2)

Najkrajša stranica (m)

6

1,80

121 – 135

7,5

2,00

136 – 150

8,5

2,20

151 – 165

10

2,50

166 – 175

11

2,60

176 – 185

12

2,70

Nad 185

14

2,90

Preglednica 4: Priporočljiva površina individualnega boksa in dolžina najkrajše stranice glede na velikost konja
(Deberšek, 2002a: 40)
Velikost konja

Površina boksa (m2)

Najkrajša stranica (m)

Poniji

8,5

2,20

Povprečno veliki konji

11,2

2,50

Veliki konji

13

2,70

Kobila z žrebetom

16

Površino boksa in dolžino najkrajše stranice lahko enostavno izračunamo tudi s formulama
na podlagi višine vihra (VV) konja. Kolikšna je najmanjša priporočljiva površina
individualnega boksa nam določa formula (2 × VV)2 [m2], formula 1,5 × VV [m] pa nam
določa dolžino najkrajše stranice individualnega boksa (Deberšek, 2002a).
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Preglednica 5: Minimalna površina in dimenzija individualnega boksa glede na velikost konja
(Evans Warren, 2000: 170)
Površina boksa (m2)

Velikost konja
Poniji

Dimenzije boksa (m × m)

5,8

2,40 × 2,40

9,3; bolje 11,2

3,05 × 3,05; bolje 3,05 × 3,66

Veliki konji

13,4

3,66 × 3,66

Kobila z žrebetom

15,6

3,66 × 4,27

Žrebec

18,2

4,27 × 4,27

Povprečno veliki konji

*

*Za povprečno velike konje je minimalna velikost boksa 3,05 × 3,05 m, za njihov dobrobit je bolje, če je velikost boksa vsaj 3,05 × 3,66 m.

Konje glede na velikost delimo v tri skupine: veliki konji (180 cm VV), povprečno veliki
konji (167 cm VV) in poniji (< 145 cm VV) (Turk, 2010).
2.1.2

Vrata in pregradne stene

Sprednja stena, pregrade med boksi in vrata boksa so sestavljeni iz dveh delov (slika 1):
spodnjega, zaprtega dela, ki je običajno lesen (razmaki med deskami naj bodo 2 cm, saj je
tako izboljšano odvajanje plinov iz boksa) in zgornjega, odprtega dela, ki je iz 20 – 25 mm
debelih kovinskih palic, ki so med seboj odmaknjene 5 – 6 cm in omogočajo konju vizualni
kontakt z okolico (Deberšek, 2002a). V preglednici 6 so predstavljeni normativi za višino
pregradnih sten boksov in spodnjih delov pregrad.
Preglednica 6: Normativi za višino spodnjega dela in celotne pregrade glede na velikost konja
(Deberšek, 2002a: 40)
Velikost konja

Višina spodnjega dela pregrade (m)

Višina celotne pregrade (m)

Poniji

1,20

1,95

Povprečno veliki konji

1,35

2,20

Veliki konji

1,45

2,35

Za enostavnejši izračun višine spodnjega dela in višine celotne pregrade med boksi, lahko
uporabimo tudi formule v povezavi z VV konja. Višino celotne pregrade lahko izračunamo
s formulo 1,30 × VV [m], višino spodnjega dela pregrade pa s formulo 0,80 × VV [m]
(Deberšek, 2002a).
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Slika 1: Pregrada med sosednjima boksoma

Vrata boksa morajo biti taka, da se ne odpirajo navznoter, saj je to nevarno in težavno
posebno takrat, ko je v boksu konj. Zato se priporoča, da so vrata drsna ali se jih odpira
navzven (slika 2). Zapahi vrat morajo biti takšni, da jih človek z lahkoto odpre tako z zunanje
kot notranje strani boksa, hkrati pa morajo biti takšni, da jih konj ne zna odpreti
(Dunphy, 2014). Dobro je, če so vrata dvodelna (slika 2) in se posamezen del odpira ločeno,
oziroma da je v primeru drsnih vrat na zgornji strani okno, ki ga lahko odpiramo in zapiramo.
S tem omogočimo, da konj lahko stegne glavo iz boksa in tako opazuje okolico. Za lažje
vodenje konja v in iz boksa je priporočljiva širina vrat med 1,2 in 1,5 m (Deberšek, 2002a).
V preglednici 7 so predstavljeni normativi za višino vrat boksa.
Preglednica 7: Formule za izračun priporočljive višine vrat boksa (Deberšek, 2002a: 40)
Višina (m)
Celotna višina vrat

1,35 × VV, bolje 1,50 × VV

Spodnji del vrat

0,80 × VV
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Slika 2: Primer dvodelnih vrat boksa z odpiranjem navzven

2.1.3

Napajalniki in korita za krmila

Najpomembneje pri nameščanju napajalnikov in krmilnih korit je, da so nameščena na tako
višino, da je konj pri zauživanju krmil in pitju v udobnem položaju. Nameščena morata biti
na isti višini in na različnih straneh boksa, čim bolj oddaljena en od drugega. Tako
preprečimo konju, da bi med zauživanjem krmil popil preveč vode (krmila se v želodcu
napojijo z vodo in posledično obstaja nevarnost za pojav kolike), s tako postavitvijo pa tudi
preprečimo prenos vode v krmilnik in krmil v napajalnik (Deberšek, 2002a).
Ustrezno krmilno korito je brez ostrih robov, globoko mora biti približno 20 cm, dolgo 50 cm
in široko 40 cm. Najustreznejši materiali za izdelavo krmilnega korita so lito železo,
pocinkana pločevina ali aluminijeve zlitine, saj omogočajo enostavno čiščenje in
razkuževanje. Najbolje je, da je korito nameščeno na sprednjo stranico boksa, kjer ga lahko
napolnimo s krmilom, pregledamo in očistimo kar s hodnika in nam ni potrebno vstopati v
boks (Deberšek, 2002a).
Napajalniki omogočajo konjem neprestan dostop do sveže vode in ker so konji zelo
občutljivi na higiensko neoporečnost vode, je vedno potrebno ohranjati napajalnike čiste.
Najboljši so avtomatski napajalniki, ki morajo imeti dobro zaščitene ventile in plovce,
narejeni pa morajo biti tako, da se konji pri pitju ne morejo poškodovati (Ivanković, 2004).
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Najprimernejša višina za namestitev napajalnikov in krmilnih korit, merjena od tal do dna
napajalnika oziroma krmilnega korita, je pri zelo velikih konjih približno 60 cm, pri
povprečno velikih konjih okoli 55 cm, pri ponijih pa 50 cm. Lahko pa se ravnamo tudi po
enačbi, da je višina dna korita od tal enaka 1/3 × VV [m] (Deberešek, 2002a). Drugi viri
navajajo višino krmilnega korita in napajalnika 80 – 90 cm nad tlemi oziroma nad nastilom
(Vejnovič, 2008).
2.2 DODATNI PROSTORI V OZIROMA OB HLEVU
Poleg glavnih nastanitvenih prostorov za konje je potrebno v hlevu zagotoviti tudi prostore
za shranjevanje opreme za konja in jahača, skladišče za voluminozno krmo, močna krmila
in nastila ter prostor, kjer se bo konje kopalo in krtačilo. Pomembno pri teh prostorih je, da
so s polnimi pregradnimi stenami ločeni od glavnega dela hleva. Tako preprečimo, da bi se
okoli boksov preveč prašilo, ko bi pripeljali nastil ali nametavali voluminozno krmo, prav
tako z zaprtimi prostori preprečimo, da bi se prašila jahačeva in konjeva oprema ali da bi se
morebiti pobegli konj prenajedel močnih krmil.
2.2.1

Hodniki

Hodniki med boksi morajo biti zadosti široki, da se konj na hodniku lahko brez težav obrne,
prav tako morajo biti dovolj široki, da se dva konja in njuna vodnika brez težav srečata.
Minimalna širina hodnika v hlevu, kjer je ena vrsta boksov, naj bi znašala od 2 do 2,5 m, v
hlevu, kjer so boksi na obeh straneh hodnika, pa 3 m. Tla na hodniku morajo biti nedrseča
in enostavna za čiščenje, dobro se obnese guma (slika 3) (Vejnovič, 2008).
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Slika 3: Podlaga iz gume na tleh hodnika

2.2.2

Kopalnica za konje

Priporočljiva velikost prostora za kopanje konj (slika 4) je 4,5 × 2,0 m. Tla morajo biti
obvezno iz nedrseče podlage in z naklonom približno 2 % proti odtoku za vodo za lažje
odtekanje vode. Ker je najnižja temperatura vode s katero kopamo konje 15 °C, mora biti v
kopalnici za konje priključek za toplo in mrzlo vodo. Zidane pregrade, ki ločujejo kopalnico
od ostalega objekta, morajo biti zaščitene z epoksi premazom ali obložene s keramičnimi
ploščicami (Deberšek, 2002b).
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Slika 4: Primer prostorne kopalnice za konje

2.2.3

Prostor za shranjevanje močnih krmil

Prostor, namenjen shranjevanju močnih krmil (slika 5), mora biti tako velik, da v njem
zagotovimo vsaj mesečno shranjevanje krmil. Tla v tem prostoru morajo biti betonska,
pregrade pa zidane, tako da s tem preprečimo vdor glodalcem. Stene naj bodo premazane s
pralnim premazom, ki omogoča čiščenje in razkuževanje prostora. Prostor mora biti lociran
tako, da ni preveč oddaljen od glavnega vhoda v hlev. Imeti mora vrata z zaklepanjem, tako
da konji do tega prostora ne morejo dostopati (Evans Warren, 2000). Orientacijska vrednost
letne porabe močnih krmil je približno 2,0 t/konja, letno to zavzame 4,5 m3/konja, mesečno
pa 0,37 m3/konja (Ivankovič, 2004).
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Slika 5: Združena prostora za močna krmila in opremo

2.2.4

Prostor za skladiščenje sena

Prostor za skladiščenje sena mora biti dovolj velik, da v njem lahko skladiščimo dovolj sena
za krmljenje vseh konj v hlevu (zaloga mora zadostovati za daljše obdobje). Pomembno je,
da je zaprt (onemogočimo dostop pticam, glodalcem in drugim domačim živalim) in da je v
njem seno zavarovano pred vlago. Pri računanju površine tal za skladiščenje sena moramo
za dostop in prehod odšteti 15 % površine, za vhod v ta prostor moramo zagotoviti dovolj
široka vrata za neovirano delo (Deberšek, 2002b). Konj v enem letu poje približno 2,0 do
2,5 t voluminozne krme, kar zavzame 30 – 35 m3/leto (Vejnovič, 2008).
2.2.5

Prostor za skladiščenje nastila

Prostor za nastil naj bo lociran čim bližje hlevu, da s tem skrajšamo poti med posameznimi
objekti, naj bo čim večji, ker se tako lahko zagotovi količina nastila za dlje časa, poleg tega
nam to omogoča, da kupimo nastil, ko je cenovno najugodnejši. Pregradne stene skladišča
za nastil naj bodo dobro zračne, da preprečimo plesnenje nastila. Letno za enega konja
porabimo približno 3,6 t žaganja, kar znaša 12,5 m3/leto (Vejnovič, 2008).
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2.2.6

Prostor za shranjevanje opreme

Prostor za shranjevanje opreme (slika 5) se mora nahajati blizu boksov za konje in prostora,
kjer konje čistimo in sedlamo, da jahaču ali oskrbovalcu ni potrebno opravljati predolgih
poti v hlevu. Za shranjevanje sedel in uzd se uporabljajo obešala, nameščena na zidu, po
navadi en nad drugim in en poleg drugega. Obešala za sedla morajo biti, gledano vodoravno,
med seboj odmaknjena vsaj 55 cm, v višino vsaj 50 cm, posamezno obešalo mora biti dolgo
vsaj 60 cm. Vodoravni razmak med posameznimi obešali za uzde mora biti 20 cm, navpični
pa 82,5 cm (Deberšek, 2002b). Drugi viri (slika 6) navajajo, da morajo biti nosila za sedla
navpično med seboj oddaljena 50 – 65 cm, dolga morajo biti 70 cm, med seboj pa naj bi bila
oddaljena vsaj za širino sedla. Obešala za uzde morajo biti med seboj vodoravno oddaljena
20 cm, navpično pa 80 cm (Ivankovič, 2004). V sedlarnici moramo poleg prostora za sedla
in uzde zagotoviti še prostor za ostale pripomočke za trening in jahanje, dobro pa je, če je v
tem prostoru tudi umivalnik, kjer po treningu lahko očistimo opremo (Deberšek, 2002b).

Slika 6: Priporočila za namestitev obešal za shranjevanje sedel in uzd (Ivanković, 2004: 200)

2.2.7

Prostor za čiščenje in sedlanje konj

Optimalen prostor za čiščenje konj bi bil zunaj hleva, kjer ostalih konj v hlevu ne bi
obremenjevali s prahom, ki se dviga s konja, ki ga čistimo. Pogostokrat pa je ta prostor kar
v hlevu. Namenjen mu je bodisi poseben prostor s privezom, konja se čisti tudi v boksu, ena
možnost je čiščenje konja na hodniku ali v kopalnici. Prostor za čiščenje in sedlanje konj naj
bi bil velikosti boksa. Tla naj bi bila iz nedrsečih materialov, kot so beton, kamen ali guma,
pregradne stene pa iz vodoodpornih materialov in enostavne za čiščenje. Pogosto se ta
prostor uporablja tudi za kovanje in veterinarske preglede, zato je obvezno v tem prostoru
zagotoviti dobro osvetlitev (1000 lux/m 2), da s tem olajšamo delo kovaču in veterinarju
(Deberšek, 2002b).
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2.2.8

Gnojišče

Poglavitna stvar pri izbiri lokacije gnojišča je ne prevelika oddaljenost od hleva ter enostavna
dostopnost s stroji, ko je potrebno gnojišče sprazniti. Upoštevati moramo, da konj na dan
izloči med 3 in 6 kg seča ter med 15 in 20 kg fig, kar dnevno, skupaj z umazanim nastilom
znese okrog 25 kg svežega gnoja (Deberšek, 2002c). Gnojišče mora biti dovolj veliko, da
zagotovimo skladiščenje za vsaj šest mesecev, kar za žrebeta do enega leta in ponije znaša
3,5 m3, za konje starejše od enega leta pa 7,0 m3. Gnojišče ni potrebno da je obdano s steno
ali oporo, mora pa biti narejena talna plošča, ki ne prepušča izcedkov (je zaščitena z
ustreznim premazom) in je nekoliko nagnjena proti zbiralniku za gnojnico (Sušin in sod.,
2017).
Tudi zbiralnik za gnojnico mora zadoščati za šestmesečno skladiščenje gnojnice. Stene in
tla zbiralnika za gnojnico je potrebno premazati z vodoodpornim premazom
(Deberšek, 2002c).
3
3.1

MATERIAL IN METODE
OPIS OBSTOJEČEGA STANJA GOSPODARSKEGA OBJEKTA

Tloris obstoječega stanja gospodarskega objekta, ki ga želimo preurediti v hlev za konje, je
prikazan v prilogi A. Pritličje objekta se sestoji iz dveh objektov (sliki 7 in 8), starejši del je
hlev za govedo, novejši pa je dozidano gospodarsko poslopje. Starejši del (slika 9)
predstavlja 8,90 × 11,30 m velik prostor, katerega 5,00 × 11,30 m predstavljajo rešetkasta
tla (na katerih so skupinski boksi za govedo), pod katerimi je zbiralnik za gnojevko, preostali
del hleva je krmilna miza velikosti 3,90 × 11,30 m. Poleg je še zidano gnojišče velikosti
3,05 × 3,00 m. Gnojišče (slika 10), ki je pod nivojem hleva, na eni strani ga zapira stena
hleva, na ostalih straneh pa betonske stene. Tako lahko gnoj v gnojišče s samokolnico
vozimo z zgornje strani.
Novejši del (slika 11) je velik 8,30 × 11,10 m in je, razen dveh boksov za konja velikosti
2,65 × 3,00 m in 2,35 × 3,00 m, prazen. Poleg novejšega dela objekta je še betonska plošča,
ki je nad nivo pritličja dvignjena za 2,00 m (vidno na levi strani slike 7) in nam tako
onemogoča preurejanje tistega dela stavbe. Dodatne omejitve pri preurejanju objekta
predstavljajo podporni stebri (slika 9) različnih dimenzij (trije kovinski na rešetkastih tleh in
dva betonska med rešetkami in krmilno mizo) v hlevu za govedo in podporne stene, ki
ločujejo novejši in starejši del objekta. Postavitev prostora za seno določa lina, ki povezuje
senik z novejšim delom objekta.
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Slika 7: Zadnja stran objekta (levo nov del in desno star del objekta)

Slika 8: Sprednja stran objekta (levo star del in desno nov del objekta)
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Slika 9: Starejši del objekta (hlev za govedo)

Slika 10: Gnojišče ob starejšem delu objekta
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Slika 11: Novejši del objekta

3.2 PRIDOBIVANJE INFORMACIJ NA TERENU
Za bolj jasno predstavo o tem, kako bi preuredili pritličje obstoječega gospodarskega
objekta, smo se odločili, da poleg teoretičnih priporočil o velikosti boksov in ostalih
prostorov, obiščemo še kmetije, ki se ukvarjajo s konjerejo in imajo individualno uhlevitev
konj. Obiskali smo štiri kmetije in en manjši konjeniški klub, ob ogledu pa smo se
osredotočili predvsem na velikost boksov ter velikost in ureditev morebitnih dodatnih
prostorov, kakor tudi postavitev in funkcionalno povezanost teh prostorov.
3.3 RISANJE NAČRTOV
Na podlagi teoretičnih priporočil, praktičnih opažanj s terena in omejitev, ki jih imamo v
objektu, smo narisali štiri različne idejne načrte (priloge B, C, D in E) za preureditev pritličja
obstoječega gospodarskega objekta v hlev za konje. V vse načrte smo želeli vključiti 10
individualnih boksov za konje, primernih tako za velike konje kot ponije, kopalnico za konje,
prostor za sedla in ostalo opremo, prostor za shranjevanje močnih krmil, prostor za seno in
prostor za nastil. Pri vsakem načrtu smo izpostavili pozitivne in negativne strani, nato pa
izbrali načrt, ki bi bil najbolj optimalen glede na obstoječe stanje v objektu, funkcionalnost
in povezanost prostorov in da še vedno ustreza priporočilom za individualno uhlevitev konj.
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4

REZULTATI Z RAZPRAVO

4.1 IZBIRA OPTIMALNEGA NAČRTA
Idejne načrte smo risali na podlagi konstrukcijskih pogojev v pritličju objekta – to so
podporni stebri, lina za nametavanje sena in odtok za vodo. Da bi se izognili nepotrebnemu
premetavanju nastila, smo prostor za nastil postavili ob široka zunanja vrata v novejšem
delu, kamor lahko dostopamo s traktorjem in traktorsko prikolico, zraven pa predvideli še
prostor za seno, nad katerim se nahaja lina za nametavanje sena. Ohranili smo že obstoječa
individualna boksa za konja v novejšem delu pritličja objekta, zraven pa dodali še dva boksa.
V starejšem delu smo se prilagodili širini med posameznimi opornimi kovinskimi stebri na
rešetkastem delu. V vse štiri idejne načrte smo vključili 10 individualnih boksov, kopalnico
za konje, prostor za močna krmila, seno, nastil in opremo. Med načrti so največje razlike v
postavitvi in velikosti prostorov za opremo in krmila ter kopalnice za konje. V preglednici 9
so predstavljene prednosti in slabosti posameznega načrta.
Preglednica 8: Prednosti in slabosti posameznega idejnega načrta

Prvi idejni
načrt

Prednosti

Slabosti

Med boksoma 3 in 6 ostane prostor za
pospravljenje orodja.

Boks 6 je ločen od ostalih.

(priloga B)

Združena prostora za krmila in opremo,
posledično en izhod iz hleva manj.
Kopalnica je precej oddaljena od priključka za
elektriko.

Drugi idejni
načrt

Ločena prostora za shranjevanje
opreme in krmil.

Ožja kopalnica (2,00 × 3,00 m).

(priloga C)

Po 2 izhoda iz vsakega dela objekta.
Kopalnica blizu priključka za elektriko.

Tretji idejni
načrt

Širša kopalnica (2,50 × 3,00 m).

Združena prostora za shranjevanje krmil in
opreme, posledično en izhod iz hleva manj.

(priloga D)

Priključek za elektriko še vedno dovolj
blizu kopalnice.

Četrti idejni
načrt

Ločena prostora za shranjevanje
opreme in krmil.

Kopalnica je precej oddaljena od priključka za
elektriko.

(priloga E)

Širša kopalnica (2,50 × 3,00 m).

Ozek prostor za krmila.
Veliko neizkoriščenega prostora v starejšem
delu objekta.
Zaradi prostora za shranjevanje opreme
izgubimo en izhod iz hleva.
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Ker želimo imeti prostora za shranjevanje krmil in opreme striktno ločena, sta za nas
primerna le drugi in četrti načrt. Z vidika požarne varnosti želimo imeti iz hleva čim več
izhodov, torej četrti načrt za nas ni primeren. Prav tako je pri četrtem načrtu kopalnica za
konje precej oddaljena od priključka za elektriko kar nam ne ustreza, saj bi ta prostor
uporabljali tudi za veterinarsko oskrbo in kovanje, kjer je potreben tudi dostop do elektrike.
Zaradi vseh navedenih razlogov je za nas najbolj optimalen drugi načrt (priloga C), ki ga
podrobneje predstavljamo v nadaljevanju.
4.2 PREDSTAVITEV IZBRANEGA IDEJNEGA NAČRTA
V hlevu za konje bomo imeli 10 individualnih boksov različnih dimenzij. To, katera
dimenzija boksa bo primerna za posameznega konja, bomo določali s pomočjo formul za
talno površino boksa (2 × VV)2 [m2] in dolžino najkrajše stranice (1,5 × VV) [m] v povezavi
z VV (Deberšek, 2002a). Tako bomo lahko uhlevili največ dva konja z VV do 180 cm, enega
konja z VV do 165 cm, trije boksi bi bili primerni za konje z VV do 150 cm, trije boksi za
ponije z VV do 140 cm in en boks za ponija z VV 130 cm. Seveda pa lahko uhlevimo manjše
konje v bokse, ki so večji od priporočil. Poleg boksa 6 nam ostane 60 cm prostora dolžine
3,60 m za postavitev regala za dodatno opremo.
4.2.1

Tla

Na tleh boksov bo položena guma, ki konjem predstavlja udobnejšo podlago za počivanje
(Naglič, 2011), hkrati pa predstavlja enostavno rešitev za prekritje rešetkastih tal v starem
delu objekta. Količina porabljenega nastila bo zaradi podlage iz gume zmanjšana, saj je nastil
potreben zgolj zaradi vpijanja seča in zagotavljanja boljšega počutja konj (Kosec, 2016).
4.2.2

Vrata in pregradne stene

Vrata boksov bodo vsa, razen dveh, drsna z možnostjo odpiranja okna v zgornjem delu vrat
(slika 12). Vrata dveh boksov, ki mejita na prostor za opremo in kopalnico za konje, bodo
narejena tako, da se odpirajo navzven. Tudi pri teh vratih bo možnost odpiranja zgornjega
dela vrat. Vrata boksov, ki se že nahajata v novejšem delu in ju nismo spreminjali, so široka
1,00 m, vrata v ostalih boksih bodo široka 1,20 m, kar zadostuje za lažji prehod vodnika in
konja v in iz boksa (Deberšek, 2002a).
Pregrade med boksi bodo enotne za vse bokse. Visoke bodo 2,20 m, spodnji, leseni del
pregrade bo visok 1,30 m, zgornji del iz kovinskih palic pa 0,90 m kot priporoča Deberšek
(2002a) za povprečno velike konje.
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Slika 12: Primer odprtega okna v vratih boksa

4.2.3

Krmilniki in napajalniki

Krmilnike za močno krmo bomo namestili na sprednjo stranico boksa, tako da bomo močno
krmo lahko krmili iz hodnika, napajalniki pa bodo nameščeni na nasprotni stanici. Zadostna
velikost krmilnika je širine 35 cm, dolžine 45 cm in globine 20 – 23 cm. Krmilnike, kot tudi
napajalnike, bomo namestili v višini 80 cm od tal (Vejnovič, 2008), razen v štirih najmanjših
boksih (boksi 1, 2, 7 in 8) bodo nameščeni na višini 50 cm od tal (Deberšek, 2002a), tako da
bo višina odgovarjala vsem velikostim konj. Prostor med dnom krmilnika in tlemi bomo
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zaprli z deskami in tako naredili dodaten prostor (omarico) za shranjevanje opreme jahača
ali konja (slika 13). Tudi pri boksih, kjer se vrata odpirajo navzven, bomo naredili krmilnik
na sprednji stranici, vendar bomo morali za krmljenje močne krme vsakič vstopiti v boks,
ker nam stranico zapirata prostor za opremo in kopalnica za konje. Če bi krmilnik namestili
na vrata, bi to ob prehodu konja v in iz boksa predstavljalo oviro, kjer bi se konj lahko
poškodoval. Zaradi nedostopnosti s hodnika, tu pod krmilnikom ne bo možno narediti
dodatne omarice za shranjevanje opreme konja ali jahača.

Slika 13: Primer omarice za shranjevanje opreme pod krmilnim koritom
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4.3 HODNIKI IN IZHODI IZ HLEVA
V novejšem delu objekta imamo na eni strani bokse, na drugi strani pa prostora za seno in
nastil. Ker smo želeli ohraniti širino vrat za lažji dovoz nastila in nadaljevati vrsto z boksi
dolžine 3,00 m, znaša širina hodnika v tem delu 1,80 m. Tudi prehod med novim in starim
delom objekta in del hodnika v starem delu objekta je širok 1,80 m. Najožji del predstavlja
prehod med prostorom za shranjevanje opreme in betonskim podpornim stebrom, ki je širok
zgolj 1,35 m. Širina hodnika v starem delu, kjer sta dve vrsti boksov, je 2,30 m oziroma od
podpornega betonskega stebra do nasprotnega boksa 2,00 m. Hodniki so ožji od priporočenih
vrednosti (2,50 m, če so boksi v hlevu samo v eni vrsti oziroma 3,00 m, če so boksi v hlevu
na obeh straneh) (Vejnovič, 2008), zato se dva konja z vodnikoma ne bosta mogla srečati.
V tem primeru bo nekdo moral počakati, da gre drugi mimo in šele nato nadaljevati pot.
Tako iz starejšega kot iz novejšega dela objekta imamo po dva izhoda, trije so široki 1,50 m,
en pa 1,70 m, kar tudi ustreza priporočilu o najmanjši širini vrat, ki je 1,50 m (Zupanc, 2000).
Ker dodatnega prostora za čiščenje konj in sedlanje nismo predvideli, bomo to opravili kar
na hodnikih in v boksih.
4.4 DODATNI PROSTORI V OZIROMA OB HLEVU
4.4.1

Prostor za shranjevanje opreme

Prostor za shranjevanje opreme smo predvideli v starejšem delu objekta, velik pa bo
1,90 × 2,40 m. Sedla bodo v treh nivojih, posamezni nivoji bodo med seboj oddaljeni 60 cm,
razmak med sedli bo znašal 70 cm. Uzde bodo obešene v dveh nivojih, nivoja bosta med
seboj oddaljena 85 cm, med uzdami bo 20 cm prostora kot priporoča Ivanković (2004). V
prostoru za shranjevanje opreme bodo tudi obešala za dodatno opremo za trening ter
umivalnik. Drsna vrata v ta prostor bodo široka 90 cm, tako da bo dovolj prostora za
prenašanje opreme.
4.1.1

Prostor za shranjevanje močnih krmil

Ločeno od ostalih prostorov smo predvideli prostor za močna krmila velikosti 2,00 × 2,00 m,
v katerem bodo postavljeni regali s policami v višini do 1,70 m (da še dosežemo do konca
police). Glede na normative, ki jih navaja Ivankovič (2004), bomo v njem lahko skladiščili
krmila za obdobje enega meseca. Vrata bodo široka 90 cm, drsna in z zapahom, da konji sem
ne morejo dostopati. Prostor za shranjevanje krmil je ob glavnem vhodu v hlev, tako da je
pot za prenašanje krmil (ob polnjenju zalog) od vozila do tega prostora, čim krajša.

20

Koderman P. Idejni načrt preureditve pritličja obstoječega gospodarskega objekta v hlev za konje.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2019

4.1.2

Kopalnica za konje

Kopalnica za konje je locirana v novejšem delu hleva, kjer je že dotok mrzle vode in odtočni
jašek do zbiralnika za gnojnico. Velika je 2,00 × 3,00 m, kar ni ravno optimalno, saj je
nekoliko preozka, poleg tega tudi ni dotoka tople vode. Po tleh kopalnice bomo položili
gumo, ker bi konjem na mokrem betonu lahko drselo (Deberšek, 2002b). Kopalnico bomo
uporabili tudi za urejanje kopit in zdravniške preglede, ker je blizu kopalnice tudi priključek
za elektriko.
4.1.3

Prostor za skladiščenje nastila

Prostor za skladiščenje nastila smo locirali v novejši del objekta, kjer so zunanja vrata dovolj
široka, da v prostor lahko dostopamo s traktorsko prikolico. Nastil (žagovino) lahko tako
preprosto stresemo in nam ga ni potrebno premetavati. Širino prostora smo prilagodili širini
zunanjih vrat, dolžino smo prilagodili glede na prostor za seno, ki je zraven. Stene bi zaprli
do stropa in tako zmanjšali prašenje ob polnjenju skladiščnega prostora. Velikost prostora
za žaganje znaša 3,8 × 3,5 m, pri dovoznih vratih smo v hlevu naredili še ena 100 cm široka
drsna vrata, skozi katera bomo lahko s samokolnico žagovino vozili v bokse. Okvirna poraba
žagovine na konja letno znaša 3,6 t, kar znaša 12,5 m3/leto (Vejnovič, 2008). Dnevna poraba
žagovine torej znaša 3600 kg ÷ 365 dni = 9,9 kg/dan za enega konja, za 10 konj je to 9,9 kg
× 10 = 99 kg žagovine dnevno. Dnevni odvzem žagovine iz skladišča nastila za vseh 10 konj
bo tako 10 × 12,5 m3/leto ÷ 365 dni = 0,34 m3/dan oziroma
10 × 12,5 m3/leto ÷ 12 mesecev = 10,4 m3/mesec. Če bomo izkoristili skladiščni prostor
velikosti 3,00 m (do drsnih vrat za dostop v hlev) × 3,50 m in žagovino še s čelnim
nakladačem naložili najmanj 2,00 m visoko, bomo lahko v prostor skladiščili
(3,00 × 3,50 × 2,00) m = 21 m3 žagovine, kar zadošča za dvomesečno porabo
(21 m3 ÷ 10,4 m3/mesec = 2 meseca). Predvidevamo, da bo zaloga žagovine zadostovala za
dlje, ker bo po tleh položena guma, kar predvidoma zmanjša porabo nastila (Kosec, 2016).
4.1.4

Prostor za skladiščenje sena

Prostor za seno bomo postavili poleg prostora za nastil, tik pod obstoječo lino za
nametavanje sena s senika (tako bomo skozi lino še vedno lahko, ko bo v tem prostoru
zmanjkalo sena, nametali in zložili nove bale). Širino prostora omejimo med podporna
stebra, dolžino pa z dolžino prostora za nastil, tako da bo prostor velik 3,30 × 3,50 m,
uporabnega prostora bo približno 3,15 × 3,15 m. Iz prostora bodo vodila ena vrata, široka
1,00 m, kar zadostuje, da k vratom pripeljemo samokolnico in vanjo zložimo bale. Konj
dnevno zaužije 1 kg sena/100 kg telesne teže (Turk, 2010). Če vzamemo velikega konja s
700 kg, to znaša 1,0 kg × 7 = 7,0 kg sena dnevno, kar za 10 konj znaša 10 × 7,0 kg = 70 kg
sena/dan. Bale sena so dimenzij 0,90 × 0,45× 0,30 m (= 0,122 m3/balo). Prostorninska masa
ene bale je 180 kg/m3 (Bartussek in sod., 1996) zato je masa ene bale približno
180 kg/m3 × 0,122 m3 = 22 kg. Slika 14 prikazuje možno skladiščenje bal, s katerim bomo
v prostor lahko zložili 195 bal v devetih nivojih (9 × 0,30 m = 2,70 m visoko), kar je
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195 × 22 kg = 4290 kg sena. Zaloga sena za vse konje bi v tem prostoru tako zadostovala za
4290 kg ÷ 70 kg/dan = 61 dni. To je ocena za velike konje, ker pa bomo imeli v hlevu tudi
manjše konje in ponije, bo zaloga sena v tem prostoru zadoščala še za dlje.

Slika 14: Prikaz skladiščenja bal v prostoru za seno

4.5 GNOJIŠČE IN ZBIRALNIK ZA GNOJNICO
Obstoječe gnojišče bomo nekoliko preuredili, tako da zunanjo (levo) steno podremo in
dobimo prostor zaprt s treh strani. S tiste strani, kjer smo steno podrli, bomo tako lahko na
gnojišče zadenjsko zapeljali kiper prikolico, na katero bomo z zadnje (desne) strani s
samokolnico vozili gnoj. Ko bo prikolica polna, jo bomo odpeljali na drug skladiščni prostor.
Nekaj gnoja bomo raztrosili po travnikih, nekaj ga bomo prodali, presežek pa kompostirali.
Pri vsakem konju lahko dnevno predvidimo 25 kg svežega gnoja (Deberšek, 2002c), torej bi
v hlevu s 10 konji dnevno skidali 10 × 25 kg = 250 kg gnoja. Za šestmesečno skladiščenje
gnoja potrebujemo 7,00 m3 prostora/konja (Sušin in sod., 2016), to znaša
7,00 m3 ÷ 180 dni = 0,04 m3/dan. Za deset konj pomeni 10 × 0,04 m3 = 0,4 m3 gnoja dnevno.
Če uporabimo kiper prikolico z dimenzijami kesona 3,50 × 1,80 × 1,00 m (= 6,30 m3), bomo
morali prikolico prazniti na vsakih 15 do 16 dni (6,30 m3 ÷ 0,4 m3/dan = 15,75 dni).
Zbiralnik za gnojnico bomo obdržali za shranjevanje deževnice in odpadne vode iz
kopalnice. To vodo, ki bi se nabrala v zbiralniku, bi v sušnih dneh uporabili za zalivanje
travnikov in tako vsaj nekoliko omilili negativne posledice suše na pridelek.
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5

SKLEPI

Pri načrtovanju preureditve pritličja obstoječega gospodarskega objekta v hlev za konje smo
izhajali iz priporočil o površini tal in dolžini najkrajše stranice glede na VV konja
(Deberšek, 2002a), ter informacij, ki smo jih pridobili z obiski kmetij.


V preurejen hlev bomo lahko uhlevili 10 konj, in sicer 2 konja z VV do 180 cm, 1 konja
z VV do 165 cm, 3 konje z VV do 150 cm, 3 ponije z VV do 140 cm in 1 ponija z VV
do 130 cm. Seveda lahko uhlevimo tudi manjšega konja v boks z večjo površino.



Zaradi enostavnejše izdelave boksov bodo pregradne stene v vseh boksih enotne
velikosti, tudi krmilniki in napajalniki v boksih bodo postavljeni na enotni višini (razen
v štirih najmanjših boksih), ki bo zagotavljala dostop do močne krme in vode konjem
vseh velikosti.



Hodniki v hlevu so nekoliko ozki, a vseeno omogočajo dovolj prostora za vodenje in
obračanje konja. V primeru potrebe srečanja dveh konj z vodnikoma, bo moral en par
počakati, da gre drugi mimo. Hodniki se bodo uporabili tudi kot mesto za privez konja,
ko se ga bo čistilo in sedlalo. Tudi v tem primeru bo moral drug vodnik s konjem bodisi
počakati, da se hodnik izprazni, bodisi izbrati drug izhod iz hleva.



Prostor za močna krmila bo opremljen z regali, kar omogoča večjo količino skladiščenih
krmil, prostora je dovolj za mesečno skladiščenje.



Prostor za nastil je dovolj velik, da zaloga zadostuje za 2 meseca.



Prostor za seno zadostuje začasnemu skladiščenju za 61 dni krmljenja, nato se nameče
nova zaloga s senika nad hlevom.



Kopalnica se bo uporabila kot večnamenski prostor – kopanje konj, urejanje kopit,
veterinarske preglede, lahko tudi za čiščenje in sedlanje konj. Ima dovod in odtok za
vodo, v bližini se nahaja tudi priklop za elektriko.



Prostor za opremo omogoča shranjevanje opreme za 10 sedel in uzd ter ostalo opremo
za trening konj. Dodatni prostor za nekaj opreme bo v omaricah pod krmilnimi koriti.



V prostor za gnojišče bo postavljena kiper prikolica, s katero bomo odvažali gnoj na drug
skladiščni prostor. Prikolico bo potrebno prazniti na vsakih 15 dni. Zbiralnik za gnojnico
bo ostal, služil bo zbiranju vode.



Na obstoječe rešetke bo položena debelejša guma, ki bo preprečevala prepih skozi reže,
poleg tega bo omogočala udobnejše in mehkejše ležišče. Tudi v drugih boksih bo po tleh
položena guma, s čimer bomo nekoliko zmanjšali porabo nastila, guma bo tudi v
kopalnici za konje in na hodnikih.
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