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Ta priročnik je v letih 2018/2019 pripravila
prostovoljna iniciativa s področja konj v sklopu
Platforme EU o dobrobiti živali. Stališča, ki so
izražena v tem priročniku, pravno ne predstavljajo
uradnega stališča Evropske komisije.
Priročnik vam bo predstavil možnosti izboljšanja
dobrobiti pri reji, oskrbi, treningu in uporabi konj.
Ni namenjen nadomeščanju, nasprotovanju ali
postavljanju pod vprašanje katerokoli obstoječo
zakonodajo, listino, priročnik ali smernice.
Slike v tem dokumentu so uporabljene z namenom
prikaza določenih opisanih stanj. Ne sme se jih
smatrati kot edino prikazano rešitev za opisana
stanja.
Slike, ki so uporabljene v dokumentu, so bile
prijazno podarjene s strani:
Slika št. 2: General Direction for Animal Health and
Veterinary Drugs - Minister of Health Italy
Slike št. 8, 12 in 15: Janne Winther Christensen
Slike v prilogi 2: Source AWIN, 2015. AWIN welfare
assessment protocol for horses. Doi:
10.13130/AWIN HORSES 2015
Ostale slike: Birte Broberg
Referenčna številka DOC/12480/2019 Rev.1
Prevedla Mia Hren
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1 Uvod
Leta 2014 je Evropska komisija izvedla srečanje, katerega tema je bila dobrobit konj. Sestanka so se
udeležile države članice EU in delničarji s področja konj. Razprava v sklopu srečanja je pokazala, da v
Evropski uniji obstajajo izzivi s področja dobrobiti konj. Posledično sta organizaciji World Horse
Welfare in Eurogroup for Animals pripravili poročilo “Removing the Blinkers”, ki te izzive podrobneje
prikazuje.
14. marca 2017 je Evropski parlament sprejel resolucijo o odgovornem lastništvu in oskrbi konj. V njej
Evropski parlament poziva Evropsko komisijo, naj razvije evropske smernice za izboljšanje dobrobiti s
področja konj za različne uporabnike in strokovnjake, pripravljene v posvetu z delničarji in
organizacijami s področja konj, na podlagi že obstoječih priročnikov.
Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE) je maja 2016 dodala poglavje o dobrobiti delovnih konj k
Kodeksu za zdravje kopenskih živali.
Glede na zgornje navedeno ozadje in načelo, da mora imeti vsaka žival „življenje, ki ga je vredno živeti“,
je ključno, da negativne izkušnje živali zmanjšamo na minimum in jim omogočimo možnost doživetja
pozitivnih izkušenj. Zato je bil v pomoč pri doseganju tega cilja pripravljen ta priročnik o reji, oskrbi,
treningu in uporabi konj.
Konje uporabljamo v mnogih dejavnostih, na primer za šport, rekreacijo, turizem, reprodukcijo, v
terapevtske namene in za produkcijo mesa. Predpisi o vzdrževanju in oskrbi konj se med državami
članicami razlikujejo. Redke izmed njih so sprejele posebno zakonodajo o zaščiti konj. V nekaterih
državah članicah so smernice pripravili pristojni organi ali pa delničarji. Verjame se, da bodo enotne,
skupne smernice EU pomagale izboljšati dobrobit konj v celotni Evropski uniji.
Skupno število konj v Evropski uniji je z zagotovostjo težko podati. Določeni podatki so na voljo s strani
rejskih in športnih konjeniških organizacij. Problem predstavljajo nezanesljive številke s strani
neuradnih organizacij s področja konj. Tako se na podlagi tega ocenjuje, da je v Evropski uniji nekje med
4 in 7,7 milijoni konj.

2 Naslovnik
Ta priročnik je namenjen vsakemu posamezniku, profesionalcu, kot neprofesionalcu, ki je lastnik enega
ali več konj ali pa se kakorkoli drugače ukvarja z oskrbo, rejo, treningom in uporabo konj. Lastnik ali
oskrbnik enega ali več konj se mora zavedati potreb konj z vidika dobrobiti in tako v skladu s temi
potrebami zanje tudi ustrezno skrbi.
Čeprav se ta priročnik nanaša na vse kategorije konj, specifično ne pokriva delovnih konj, saj so le-ti
pokriti v poglavju 7.12 OIE Kodeksa o zdravju kopenskih živali. Priročnik prav tako ne pokriva potreb
oslov in križancev z osli, saj se samo vedenje in njihove potrebe lahko razlikujejo od konj (Glejte
Priročnik za izboljšanje dobrobiti oslov in križancev z osli pri njihovi uporabi, reji, oskrbi in treningu).
Ta priročnik se nanaša na področja, kjer ni podane specifične zakonodaje EU o konjih. To pomeni, da
niso nasloveljeni prevoz; metode usmrtitve in zakola; identifikacija in registracija; zootehniške in
genealoške zadeve. Prav tako niso naslovljeni divji konji.
V tem priročniku se termin “konj“ nanaša na konje in ponije.
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3 Biološke značilnosti in obnašanje
3.1

Poreklo

Današnji domači konj, Przewalski konj, izumrli tarpan in drugi divji konji, imajo skupnega prednika.
Znanje o naravnem obnašanju konj, tako le deloma izhaja iz študij, kjer so Przewalskega konja ponovno
vrnili v njegov originalen habitat. Večina študij temelji na divjih konjih – potomcih pobeglih domačih
konj, ki živijo v naravnih ali deloma naravnih pogojih brez ali z zelo malo stika z ljudmi.

Slika 1: Informacije o naravnem obnašanju konj večinoma izhajajo iz študij opravljenih na divjih
konjih.
Konja je človek udomačil več kot 5500 let nazaj. Čeprav so se določene lastnosti, kot so npr. velikost, tip,
barva, konverzija krme in temperament, spremenile, so konji ohranili večino vedenjskih vzorcev svojih
prednikov npr. socialno in prehranjevalno vedenje. Skozi evolucijo se je konj prilagodil na življenje kot
plen. Njegovo bivanje na odprtih ravninah, se odraža v njegovem obnašanju in poti razvoja čutil.

3.2

Vid

Vidni kot konj je zelo širok, kar jim omogoča zaznavo gibanja skoraj v celotni okolici njihovega telesa.
Zelo pomembno je, da se zavedamo, da sta konjev vid in interpretacija vizualne podobe okolice bistveno
drugačna od ljudi.
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Območje monokularnega vida

Območje monokularnega vida

Območje binokularnega vida

Slika 2: Vidno polje konja. Spredaj konj vidi binokularno, s
strani pa monokularno. Slepi kot se nahaja za njim ter pod njim.
Slepi kot

Slepi kot je področje, kjer konj ne vidi. Nahaja se pod njim in za njim. Konjeve oči niso preveč gibljive,
zato mora ves čas premikati glavo, da lahko vidi tudi območje slepega kota.
Manjši slepi kot v obliki trikotnika se nahaja tudi spredaj pred smrčkom. Zaradi tega morajo prav tako
ves čas premikati glavo, da lahko vidijo kaj jedo. V pomoč pri zaznavanju krme so jim občutljivi živčni
receptorji v koži, ki so povezani z brki.
V območju kjer konji vidijo z obema očesoma (binokularni vid) lahko objekt dovolj natančno zaznajo v
bližini kot tudi v daljavi. Ta tip vida jim omogoča prepoznavo hrane (vegetacije) v bližnji okolici ter
obenem z njim zaznajo možno oddaljeno nevarnost.

3.3

Beg

V naravi je ključnega pomena za preživetje hitra odzivnost na nevarnost in sposobnost bega. Današnji
domači konj je te lastnosti po večini ohranil. Zato lahko nenadne in neznane okoliščine vodijo v paničen
odziv konja, kot je npr. brcanje in beg, tudi v primeru, da je konj karakterno zelo samozavesten.

3.4

Sluh

Sluh konj je dobro razvit. Neodvisno premikanje ušes jim omogoča dobro lociranje zvoka/hrupa ter
obenem tudi nemuden odziv na nenaden ali nenavaden zvok z zavedanjem ali z begom. Konji v naravi
ali v izpustih imajo željo po ohranjanju vizualnega stika drug z drugim. Če se prestraši že samo en konj
in pri tem želi pobegniti možni nevarnosti, mu bodo preostali sledili. Prav tako velja nasprotno, da bo
imel miren in samozavesten konj pomirjajoč vpliv na drugega prestrašenega oz. plašnega konja.
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3.5

Socialno obnašanje in občutek udobja

Konji so družabne/čredne živali. V naravnih pogojih živi skupaj več konj povezanih v stabilno skupino,
ki jo imenujemo čreda. Čredo navadno sestavlja eden, včasih celo več kot eden, odrasel samec in večje
število samic z mladiči, kjer najdemo tudi mlade samce. Mlajši in starejši žrebci prav tako tvorijo črede
brez prisotnosti kobil. Vsaka čreda ima vzpostavljen svoj socialni red, ki pa se ob vsaki priključitvi nove
živali vzpostavi na novo, navadno v nekaj dneh ali mesecih. Čreda predstavlja trdno skupnost, zato ima
življenje v njej več prednosti. Omogoča prenos socialnega obnašanja, uspešnejšo iskanje hrane in vode
ter boljšo obrambno strategijo, ki zmanjša ali celo prepreči srečanje s plenilci. Na primer vidimo lahko,
da vsi konji v čredi redkokdaj ležijo na tleh istočasno. Eden izmed članov bo vedno stal in varoval
skupino. V primeru, da konja od črede ločimo, bo ta postal anksiozen in negotov. Zatorej lahko pri
domačih konjih pomanjkanje socialnega stika z drugimi konji v času mladosti kot tudi kasneje v starosti
vodi v razvoj nenormalnega vedenja kot je npr. tkanje pri uhlevljenih konjih ali pa pojav agresivnega
obnašanja pri stiku z drugimi konji na pašniku. Velja, da so mladi konji, ki jih nastanimo skupaj s skupino
konj, lažje obvladljivi in učljivi kot tisti, ki so nastanjeni posamezno.

Slika 3: Flehmenov odziv konju omogoči, da
podrobneje preuči nov vonj.

Slika 4: Socialno negovanje je visoko
prioritetna potreba konj.

Konji komunicirajo s pomočjo uporabe slednjih čutov: vid, zvok, vonj, dotik in drža telesa. Na primer
konji bodo izražali flehmenov odziv, ko bodo preiskovali vonjave in okuse, ki so pritegnili njihovo
zanimanje. Dotik je lahko agresiven (brcanje in grizenje) kot prijazen (medsebojno negovanje). Nekatera
izmed teh vedenj so prirojena, medtem ko se morajo drugih naučiti v mladosti. V primeru, da bomo
mladega konja nastanili posamično in ne v sklopu skupine, bo tako kasneje v starosti imel
komunikacijske težave v primeru, če ga bomo premestili v čredo.
Poznamo več tipov obnašanja konj, ki jim prinese udobje. To obnašanje je vidno tudi pri redno
negovanih konjih, saj jim služi za različne namene, kot na primer odziv na srbenje kože, za odgon
insektov, da se dlako obdrži v dobrem stanju in za družbene namene. Med udobno vedenje sodi
negovalno grizenje, praskanje z nogo (navadno z zadnjo), drgnjenje ob objekt, valjanje po pesku, blatu,
snegu ipd. ter medsebojno negovanje, kjer dva konja negujeta drug drugega (navadno na področju vihra
in hrbta).
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Slika 5: Praskanje z nogo.

Slika 6: Valjanje po pesku.

Kljub temu, da so konji socialne živali ima vsak konj svoj osebnostni prostor, ki določa razdaljo katero
želi obdržati do preostalih konj. Dolžina razdalje je odvisna od posameznika ter od njegove starosti in
dejstva, kako dobro se konji med seboj poznajo. Razdalja je ničelna v primeru medsebojnega negovanja.
Prav tako bodo konji, v primeru želje po odgonu insektov stopili zelo blizu skupaj. Osebnostni prostor
žrebet in mladih konj je slabše razvit oziroma je manjši, zato jih lahko večkrat vidimo ležati tesno skupaj.
Ko odmerjamo velikost nastanitvenega prostora konj, ki bodo bivali v skupini, moramo pri tem
upoštevati tudi njihov osebnosnti prostor.

Slika 7: Konji stojijo blizu skupaj, da lahko odženejo insekte z glav
drug drugega.
Konji imajo različne faze spanja. V vsakem 24 urnem časovnem intervalu potrebujejo fazo spanja, kjer
ležijo na boku, raztegnejo okončine in s tem sprostijo mišice. Da pa lahko to dosežejo se morajo počutiti
varne, imeti dovolj prostora in suho ležišče, zato moramo ob iskanju primerne nastanitve zanje na to
vedno pomisliti.

Slika 8: Konji morajo leči na bok, da lahko
dosežejo globok spanec. Naravni položaj tako
predstavljajo iztegnjene noge, vrat in glava.
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3.6

Prehranjevanje in potreba po gibanju

V primeru naravnih pogojev, konji večino dneva namenijo iskanju hrane. Razdalja njihovih premikov je
tako odvisna od razpoložljivosti le-te. Konji imajo potrebo po gibanju. V primeru, da jih dlje časa
zadržimo na gibalno omejen prostor, bodo to potrebo intenzivno izrazili, ko bodo imeli možnost dostopa
do večjega prostora. Še posebej sta prosto gibanje in možnost igre pomembna za žrebeta in mlade konje,
saj se s tem omogoči njihov razvoj mišic, sklepov, kit in okostja. Prav tako pripomore k boljšemu
ravnotežju in koordinaciji.
Konji so rastlinojede živali. Naravni način prehranjevanja konj se odraža kot počasno premikanje naprej,
s sklonjeno glavo, gre za pasenje. Čas, ki ga ne namenijo prehranjevanju, ne obsega več kot 3 do 4 ure na
dan. Skoraj neprestano hranjenje se tako sklada s prebavnim sistemom konja, ki ima relativno majhen
želodec, a veliko debelo črevo in cekum. V debelem črevesju in cekumu se odvija mikrobiološka
razgradnja hrane, zlasti vlaknin, ki niso bile prebavljene v tankem črevesju.

3.7

Nenormalno obnašanje

Nenormalnega obnašanja pri konjih, ki imajo možnost življenja pod naravnimi pogoji, ne vidimo
oziroma ga vidimo izredno redko. Pojav tega obnašanja je znak, da so okolje in/ali pogoji v katerih konji
živijo za zagotovitev njihovih potreb, nezadostni. Odziv na stresne okoliščine lahko privede do trajne
okvare centralnega živčnega sistema in tako obstaja možnost, da se razvite stereotipije ne bodo
odpravile, kljub kasnejši spremembi pogojev bivanja in okoliščin. Med nenormalna obnašanja spadajo
stereotipije kot so npr. grizenje jasli, hlapanje, tkanje in samopoškodovanje (npr. grizenje samega sebe).
Prav tako se slabša dobrobit konj lahko kaže v pojavu apatije in odsotnosti.

Slika 9: Grizenje jasli lahko konji izvajajo na katerikoli
površini.

Med nenormalna obnašanja sodijo obnašanja, ki sicer veljajo za normalna, a se pojavljajo nenormalno
pogosto npr. agresivno vedenje. Razvoj nenormalnega obnašanja se med konji razlikuje. Napačno je
mišljenje, da so stereotipije nalezljive. Če konji v istem hlevu razvijejo enako nenormalno obnašanje, je
to navadno le dokaz odražanja izpostavljenosti neoptimalnim pogojem. Konji, ki so v sorodu, imajo lahko
enako občutljivost na stres.
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4 Stik z drugimi konji
Kot je bilo že predhodno omenjeno, so konji družabne živali. V primeru, da jim v zgodnjem ali kasnejšem
obdobju življenja pomanjkuje socialni kontakt s sovrstniki, to lahko vodi v razvoj nenormalnega
obnašanja in izgubo sposobnosti normalnega socialnega obnašanja. Konji imajo raje direkten fizičen
kontakt na pašniku, v ogradi ali pa nastanitev v skupinskem boksu.

Slika 10: Socialni kontakt je za konje pomemben.
Priporoča se, da konjem vsaj čez dan omogočimo možnost direktnega fizičnega kontakta z drugimi konji
na pašniku, v ogradi ali v skupinskem boksu. S tem se jim zagotovi možnost izražanja medsebojne nege,
prav tako pa še posebej mladim konjem omogoči razvoj normalnih vzorcov socialnega obnašanja kot je
npr. učenje prepoznavanja znakov drugih konj. V kolikor to ni mogoče zagotoviti, bi morali konji imeti
vedno vsaj možnost videti drug drugega.

5 Nastanitev
5.1

Splošni premisleki

Ko načrtujemo gradnjo nastanitve za konje moramo poskrbeti, da bodo imeli možnost socialnega
kontakta drug z drugim. Prav tako mora biti vsaka nastanitev zgrajena, tako da njena velikost ustreza
velikosti konja v takšni meri, da bo ta lahko kadarkoli legel na tla, počival v naravni poziciji (glejte sliko
8), se obrnil in neovirano vstal ter, da mu je omogočena stoja v naravnem položaju.
Nastanitev mora biti zgrajena in tudi vzdrževana v takšni meri, da ni nikakršnih ostrih kotov in
izbočenih površin, ki bi lahko konja poškodovale. Vsi materiali s katerimi bo konj prišel v stik naj ne
bodo nevarni za živali in naj bodo takšnih površin, da je mogoče njihovo čiščenje in dezinfekcija.
Okna morajo bit izdelana iz nelomljivega stekla ali pa zaščitena z ustrezno izdelanimi mrežami, ki konju
preprečujejo, da bi se poškodoval z razbitjem okenskega stekla.

Slika 11: Okno zaščiteno z mrežo.
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Površina namenjena ležanju mora biti nedrseča in pokrita z zadostno količino primernega nastilja, ki
omogoča suh in udoben prostor za počitek.
Prehodi morajo imeti nedrsečo površino in biti zadostno široki, tako da se lahko konji med seboj srečajo
varno in brez težav. Priporoča se, da so vrata široka vsaj 1.2 metra za konje in 1.1 meter za ponije. Prav
tako naj bodo vrata drsečega tipa ali pa se naj odpirajo navzven. Vrata individualnih boksov ali
skupinske nastanitve se naj trdno zapirajo na vrhu in pri tleh.
Notranja višina prostorov mora konju omogočati, da lahko stoji v naravnem položaju in normalno izvede
vse gibe glave.
Ko načrtujemo gradnjo ali prenovo stavbe, kjer bodo nastanjeni konji, je potrebno misliti tudi na
možnost tveganja požara. Še posebej v primeru gradnje električne napeljave. Materiali, ki jih bomo
uporabili naj bodo, če je le možno, zato ognjeodporni. Odgovorna oseba mora imeti prirpavljen načrt
ukrepov v primeru požara in drugih naravnih nesreč (npr. poplave).

5.2

Notranja nastanitev – hlev

Najbolj pogosta notranja nastanitev je individualni boks, v nekaterih delih sveta pa so to še vedno
stojišča. Na popularnosti pa vedno bolj pridobivajo skupinski boksi, še posebej v primeru nastanitve
mladih konj.
5.2.1 Individualni (posamezni) boksi
Individualni (posamezni) boksi morajo biti ustreznih dimenzij, tako da se konj lahko vleže v naravni
bočni položaj (glejte sliko 8), obrne in vstane brez, da bi ga pri tem karkoli oviralo. Prav tako mora imeti
dovolj prostora, da lahko stoji v naravnem položaju. Porodni boksi in boksi za kobile z žrebeti morajo
biti večji od individualnih boksov. Prav tako moramo ob določanju velikosti imeti v mislih čas, ki ga bo
konj v boksu preživel. Boks mora biti večji v primeru, da bo konj v njem nastanjen večino dneva. Zgornji
del boksa mora konjem omogočiti, da se lahko med seboj vidijo s sosednjim konjem in da so prehodni
ter tako omogočijo ustrezno ventilacijo. Krmilnik in napajalnik morata biti ustrezno nameščena,
primerne oblike in redno vzdrževana, tako da konju ne bosta povzročila poškodb. Njuna postavitev
mora biti takšna, da ni mogoča njuna kontaminacija z urinom in iztrebki.

Slika 12: Individualen boks, ki omogoča
konju fizičen stik s sosednjim konjem.

Slika 13: Individualen boks, ki konju
omogoči le vizualni stik s sosednjim
konjem.
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5.2.2 Sistem skupinskih boksov
V skupinskih boksih mora biti skupna površina tal tako velika, da je omogočeno prosto gibanje.
Krmilnikov in napajalnikov mora biti zadostno število oziroma morajo vse nastanjene živali imeti prosti
dostop do le-teh. Prav tako mora biti na tleh zadostna količina suhega nastilja, da se lahko istočasno nanj
uležejo vsi konji v boksu. V primeru krmljenja koncentratov, je potrebno, da je v boksu dovolj mest za
začasen privez konj. Konje je potrebno združevati v skupine glede na njihovo skladnost. Skupinski boksi
niso primerni za bolne in poškodovane konje, prav tako načeloma ne za tiste konje, ki razvijejo
odstopajoče vedenje (npr. agresivno obnašanje). Zato morajo biti v zgradbi na voljo boksi za začasno
osamitev posameznikov. Sama konstrukcija sistema skupinskih boksov mora zagotoviti, da se lahko vsi
konji kadarkoli odmaknejo drug od drugega in imajo dostop do hrane ter vode. Prostori ne smejo biti
brezizhodni ali vsebovati ostre kote, saj s tem preprečimo, da bi konja privedli v položaj, kjer bi se počutil
ujetega.

Slika 14: Konji v skupinskem boksu z dostopom do
zunanjih prostorov.
5.2.3 Stojišča
Stojišča onemogočajo prosto gibanje in prosto premikanje glave konja, saj je ta z oglavko privezan na
steno. Tako ne vidi, kaj se dogaja v njegovi okolici. Ta sistem nastanitve konj se dandanes odsvetuje in
je v fazi opuščanja. Vseeno pa je zanj potrebno zagotoviti minimalne standarde. Širina stojišča mora biti
takšna, da se konju zagotovi možnost ležanja na boku z iztegnjenimi okončinami. Dolžina stojišča mora
ustrezati dolžini konja ter dodanemu krmilniku in napajalniku.
Predelne stene med stojišči morajo biti v višini konjevega vihra, razen na področju glave, kjer navadno
ustrezajo njeni višini. Predelne stene morajo biti polne, trdne in zadostne dollžine, tako da se onemogoči,
da bi se sosednji konji med seboj zbrcali. V kolikor so predelne stene na področju glave konj od nje višje,
morajo biti zgrajene tako, da se konji med seboj še vedno vidijo. Dolžina priveza mora konju omogočiti,
da doseže hrano in vodo ter se lahko brez težav uleže. Ko se konj uleže mora imeti možnost, da lahko
glavo na tla popolnoma nasloni. Potrebno je tudi paziti, da je privez narejen, tako da konj svoje noge ne
more ujeti vanj. To se lahko uredi, tako da se vrv napelje skozi obroč ali odprtino, pri čemer mora biti
le-ta zadostno napeta, a hkrati omogoča dovolj gibanja konja, da ta doseže krmo in vodo ter lahko leže
na tla.

5.3.

Notranje klimatske razmere

Notranja klima je izrednega pomena za dobrobit in zdravje konj. V primeru njene neprimernosti bo še
posebej prizadet respiratorni sistem konj. Zato se ne sme podcenjevati koristi svežega, čistega zraka.
Stopnja prašnosti, relativna zračna vlaga, temperatura in koncentracije plinov morajo biti vedno znotraj
vrednosti, ki ne škodijo zdravju konj. To zagotovimo z ustreznim prezračevalnim sistemom – idealno
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naravnim, čeprav je ponekod potreben mehaničen sistem prezračevanja. Prezračevalni sistem bo
zagotovil dobro in enakomerno razporeditev toka zraka po vseh delih hleva.

5.4

Osvetlitev

Podnevi mora biti osvetlitev naravna. V primeru, da je to potrebno, se lahko doda umetna osvetlitev v
takšni moči, da konji vidijo okolico in sovrstnike. Za smernico velja, da naj bo moč svetlobe takšna, da
lahko pri njej človek brez težav bere časopis. V primeru potreb po temeljitem pregledu konj je potrebno
imeti na voljo tudi dodatno osvetlitev. Konjem viri svetlobe ne smejo biti dostopni, v kolikor pa so, jih je
potrebno primerno zaščititi.
Svetlobni režim mora slediti 24 urnemu časovnemu intervalu in vključevati ustrezno neprekinjeno
dolžino teme/noči in svetlobe/dneva. Doba teme/noči mora biti vsaj 6 ur in doba svetlobe/dneva vsaj
8 ur. To pa se seveda ne nanaša na konje, ki bivajo na prostem.

5.5

Hrup

Hrup v hlevih ne sme presegati stopnje frekvence, ki bi prizadela zdravje konj ali njegovo dobrobit. V
notranjih nastanitvenih objektih se je potrebno izogibati vsaki izpostavljenosti konj nenadnemu,
mehaničnemu, dalj časa trajajočemu ali glasnemu hrupu.

6 Izpust
Poskrbeti moramo, da so konji zaščiteni pred spreminjajočimi se vremenskimi pogoji, kot tudi pred
insekti in možnimi plenilci v tolikšni meri, v kolikor nam razmere dopuščajo.

6.1

Zavetje

Primerno zavetje mora biti na voljo skozi celo leto. Poleti mora zagotavljati zaščito pred vročim soncem
in insekti, medtem pa pozimi nuditi zaščito pred mokrimi, vetrovnimi in hladnimi razmerami. Zavetje
mora biti dovolj veliko, da lahko istočasno nudi prostor vsem konjem hkrati.
Ustrezno zavetje lahko zagotovi tudi narava, na primer drevje, žive meje, katerakoli drugo rastlinje ali
namensko zgrajeno zavetje.

Slika 15: Zavetje mora biti dovolj veliko, da
lahko istočasno nudi zaščito vsem konjem.
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Zavedati se moramo, da nimajo vsi konji enake sposobnosti kljubovanja mrzlim zimskim razmeram.
Nekatere pasme konj so tako manj odporne, kot je recimo odporen islandski konj ali določene pasme
ponijev, na primer šetlandski poni ali exmoorski poni.

6.2

Pašniki/zunanji izpust

Priporoča se, da se vsem konjem omogoči dnevni dostop do pašnikov oziroma zunanjega izpusta, po
možnosti skupaj z drugimi konji. S tem zadovoljimo njihovo potrebo po gibanju in družbenemu stiku.
Možni so primeri, kjer se po veterinarskem posvetu ali zaradi ekstremnih vremenskih razmer to ne
priporoča.

Slika 16: Priporoča se, da se konjem omogoči
dnevni dostop do pašnika ali zunanjega izpusta,
če je le možno tudi skupaj z drugimi konji.
Pašniki in zunanji izpusti morajo imeti dober drenažni sistem, da se čimbolj izognemo blatnim
razmeram. Na njih ne sme biti nevarnih objektov, zagotavljati moramo čistočo in redno odstranjevati
vse strupene rastline.
Ograja mora biti konjem dobro vidna, redno vzdrževana in ustrezne višine ter tipa, tako da konji ne
morejo pobegniti. Njena višina je odvisna od tega, kakšen tip konj imamo v izpustu. Razmik med stebri
in ograjnimi elementi bo prav tako odvisen od velikosti konja. Ne smemo uporabiti bodečih žic.
Za smernico velja, da bi moralo biti na enega konja vsaj 330 m2 izpustne površine. Prav tako ne sme biti
noben zunanji izpust manjši od 8oo m2, v kolikor ni namenjen paši. Če je namenjen paši, mora biti
površina mnogo večja.
Seznanitev konja z novo ogrado naj poteka podnevi ter pod dalj časa trajajočim nadzorom. Prav tako je
potrebno opazovanje v primeru, da konje prestavimo v nov izpust ali pašnik.
Opazovanje je potrebno tudi v primeru združevanja konj na pašnikih vse dokler se agresivno obnašanje
ne umiri ter se konji med seboj sporazumejo in prično hraniti. Svetuje se, da se pred priključitvijo novih
konj v skupino te skupini najprej izpostavi vizualno z namestitvijo v sosednji izpust ali individualni boks.
Privezovanje na pašniku ni priporočljivo, saj onemogoči prosto gibanje konja in njegov socialni stik z
drugimi konji. Obenem obstaja nevarnost, da se bodo konji zapletli v privezno vrv in se pri tem
poškodovali.
Uporaba vrvi za zavezovanje nog ali drugih pripomočkov, ki konju onemogočajo normalno gibanje se
odsvetuje.
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7 Nega
7.1

Znanje

Za konje mora skrbeti zadostno število ustrezno usposobljenih, izobraženih in profesionalnih oseb.

7.2

Identifikacija in registracija

V Evropski uniji so bila sprejeta določila o metodah za identifikacijo in registracijo kopitarjev. Ta določila
so kompleksna, zato mora lastnik konj podrobnejše informacije pridobiti od pristojnega organa, ki se v
državi članici, kjer konj biva, s tem ukvarja.

7.3

Pregled

Vsaj enkrat dnevno je potrebno pregledati vse konje, tudi tiste, ki so v zunanjih izpustih oziroma
pašnikih. Bolne ali poškodovane konje, visoko breje kobile, novorojena žrebeta, žrebce v času paritvene
sezone, zelo stare konje in na novo prispele konje je potrebno pogledati večkrat na dan.
Vsak konj, za katerega se izkaže, da je bolan ali poškodovan, mora brez odlašanja dobiti primerno prvo
pomoč in oskrbo. Če se konj nanjo ne odziva oziroma je v bolečinah je nemudoma potrebno poiskati
veterinarsko pomoč. Prav tako je treba takšnega konja ločiti od preostalih in nastaniti v primeren objekt.

7.4

Kužne bolezni in biovarnost

Širjenje kužnih bolezni je eden izmed glavnih razlogov slabe dobrobiti, bolezni in pogina konj ter
predstavlja veliko ekonomsko škodo za konjeniško industrijo.
7.4.1 Preventiva širjenja kužnih bolezni
Da preprečimo širjenje kužne bolezni se priporoča, da ločimo konje s kliničnimi znaki od tistih, ki jih
nimajo. Konji, ki jih prizadenejo respiratorne kužne bolezni so na pogled slabotni, prav tako ne jedo in
ne pijejo normalno. Drugi možni klinični znaki so: povišana telesna temperature (vročina), povišana
frekvenca dihanja, kašljanje, izcedek iz nosu, otečene bezgavke in nevrološke težave. Konji, ki jih
prizadenejo kužne kožne bolezni imajo spremenjeno površino kože, mestoma izgubljajo dlako, vidna je
lahko rdečica in podobno. Pristop do vseh tipov kužnih bolezni naj bo sledeč priporočilom tega poglavja.
Vse kužne bolezni imajo inkubacijsko dobo (čas od vstopa kužnega povzročitelja v telo do pojava
kliničnih znakov). Zato se priporoča, da na novo prispele konje v hlev najprej osamimo in namestimo v
prostor namenjen za karanteno (minimalno 10-14 dni odvisno od njihovega zdravstvenega stanja).
Potrebno je preveriti tudi njihov cepilni status. Dnevno je potrebno spremljati temperature konj v hlevu,
prav tako je dobro opraviti diagnostične teste, da se preveri ali je konj okužen ali možen nosilec določene
kužne bolezni.
Čiščenje in dezinfekcija hlevov in transportnih vozil je potrebna pred menjavo konj. Potrebno je
zagotoviti izobraževanje ljudi, ki delajo s konji o splošnih higienskih načelih. Oprema se med konji naj
ne izposoja, saj s tem preprečimo širjenje bolezni npr. smoliko in dermatofitske okužbe. Konjem ne
smemo dovoliti, da pijejo iz skupnih napajalnikov v primeru, da je ta na voljo različnim skupinam konj,
ki dnevno niso v stiku (tekmovanja, razstave, prodajni sejmi ipd.).
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7.4.2 Omejevanje izbruhov kužnih bolezni v populaciji konj
Biovarnostni ukrepi katere izvedemo ob izbruhu kužne bolezni, da preprečimo njeno širjenje, so odvisni
od samega tipa kužne bolezni. Vsi lastniki konj morajo slediti priporočilom, ki jih izda vlada oziroma
profesionalne organizacije, kot minimalni standard. Ta priporočila vključujejo ločitev bolnih konj,
karanteno konj na območju izbruha ter izvajanje higienskih in dezinfekcijskih standardov. Prav tako je
potrebno upoštevati omejitve glede prevoza in zbiranja konj v sklopu organizacije prireditev, razstav
itd.

7.5

Veterinarska oskrba, zdravljenje

Konj, ki zboli mora brez odlašanja dobiti ustrezno oskrbo. V kolikor se nanjo hitro ne odzove, je potrebno
poklicati veterinarja, da opravi pregled. Prostori za začasno osamitev bolnih ali poškodovanih konj
morajo biti vedno na voljo.
Splošni klinični znaki bolezni lahko vključujejo slab apetit, depresijo, spremembo v obnašanju, koliko,
drisko, kašljanje, kihanje, izcedek iz nosu ali oči, dermatitis, izgubo dlake, srbečo kožo, šepanje, bolečino
v hrbtu, neželjo do gibanja, druge znake telesne ali obrazne mimike, ki kažejo na bolečino.
Zdravljenje konj mora opraviti veterinar na podlagi kliničnega pregleda, ocene kliničnih znakov in
opravljenih diagnostičnih testov. Zdravila, ki so predpisana za določenega konja, se lahko uporabijo
samo zanj.
Konju, ki ima kronično bolezen je potrebno zagotoviti redne veterinarske preglede.
Pri aplikaciji antibiotikov je potrebno skrbeti, da nanje ne povzročamo rezistence. Veterinarski pregled
naj bo temeljit, prav tako se naj izvedejo potrebni diagnostični testi.
Zdravljenje in terapija konj morata biti vedno opravljena glede na standarde najboljše možne prakse in
nikoli ne smeta prizadeti dobrobiti konj. V primeru stranskih učinkov zdravljenja, je le-te potrebno
prijaviti ustreznim organom.

7.6

Rutinski veterinarski pregled

Vsaj enkrat na leto se priporoča, da veterinar opravi rutinski pregled konja. V primeru, da je konj
kroničen bolnik ali starostnik, bi tega moral opraviti bolj pogosto.
7.6.1 Cepljenje
Priporočljivo je cepljenje proti tetanusu. Konji so namreč zelo dovzetni za infekcijo z bakterijo
Clostridium tetani (tetanus). Bakterija se večkrat nahaja v tleh območja kjer konji živijo. V telo vstopi
preko ran, tudi preko izredno majhnih ran, ki jih s težavo zaznamo ali pa preko popka pri novorojenih
žrebetih. Čeprav lahko konji okužbo prebolijo, kar je bolj verjetno, če smo jo odkrili v zgodnji fazi, jih je
pogosto potrebno evtanazirati zaradi razlogov neuspešne zagotovitve ustrezne dobrobiti.
Cepljenje proti konjski gripi je obvezno za konje, ki se udeležujejo tekmovanj. Priporočjivo je prav tako
za preostale konje, še posebej te, ki so redno v stiku s konji z drugih posesti.
Cepljenje proti drugim endemičnim boleznim se prav tako priporoča, vendar je to odvisno od geografske
lokacije konj. Za nasvet glede tega se je potrebno obrniti na veterinarja.
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7.6.2 Program nadzora nad notranjimi zajedavci
Črevesni paraziti so lahko problem dobrobiti, saj povzročajo izgubo telesne teže, koliko in celo smrt. Še
posebej v primeru žrebet, mladih konj in imunsko oslabljenih konj. Zato je po posvetu z veterinarjem
potrebno vzpostaviti ustrezen program spremljanja prisotnosti notranjih zajedavcev.
Pomembno je tudi ustrezno spremljanje in upravljanje s pašniki ter izpusti. Ključno je, da se iztrebki
pobirajo, saj se s tem zmanjša samo število parazitov, ki so prisotni v okolici. To naj bo vedno visoka
prioriteta v programu ciljnega odpravljanja notranjih zajedavcev in spremljanja njihove prisotnosti.
Konji, ki bivajo v izpustih, kjer se iztrebki ne pobirajo, imajo veliko večjo verjetnost infestacije.
Uporaba antiparazitikov pri zdravih odraslih konjih brez predhodne laboratorijske diagnostike ali
drugih diagnostičnih testov, da se ugotovi kakšna je infestacija se odsvetuje, saj prispeva k širjenju
rezistence na antiparazitike.
7.6.3 Oskrba kopit
Obrezovanje kopit in kovanje naj opravlja le ustrezno izobražena oseba. Kopita je potrebno obrezati v
rednih intervalih. Frekvenca je odvisna od večih faktorjev, kot so starost, uporaba konj in ali je konj
kovan. Za smernico velja, da je potrebno kovanega konja obrezati in ponovno kovati na vsake 6 do 8
tednov. Če so konji, ki so namenjeni za rekreativno ali športno jahanje, brez podkev, je potrebno kopita
pregledovati po sami aktivnosti, da ne pride do prekomerne obrabe. Drugačna situacija pa je v primeru
kobil namenjenih za razplod, kjer je potrebno kopita redno pregledovati, da ne pride do prekomerne
rasti. Zanje je tako prav tako potrebno določiti ustrezen interval obrezovanja.
Kopita je potrebno očistiti in v rednih intervalih pregledati za znaki bolezni ali poškodbami, kot so
razpoke, tujki (npr. kamenje).
7.6.4 Oskrba zobovja
Konji zobe obrabljajo počasi z žvečenjem. To lahko vodi v razvoj ostrih koncev oziroma špic, ki konju
povzročajo nelagodje in lahko predstavljajo vzrok hujšanja ali razvoja nenormalnega obnašanja kot je
umikanje ali upiranje brzdi ter metanje glave nazaj. Prav tako je pogost znak težav z zobmi izgubljanje
hrane iz ust ob žvečenju.
Konji imajo lahko zelo bolečo dentalno ali ustno patologijo, vendar ne bodo kazali nikakršnega znaka
nelagodja. Prav tako se lahko skozi njihovo življenje razvije mnogo dentalnih in nedentalnih težav
povezanih z ustnim področjem in prehranjevalnimi navadami. Svetuje se, da se vsaj enkrat letno opravi
pregled ustne votline in zobovja. Tega kot tudi popravilo zob naj opravijo le ustrezno izobražene osebe.

7.7

Krma

Poskrbeti moramo, da bo krma konj polnovredna in da jo bodo dobili v ustreznih, zadostnih količinah.
S tem bomo poskrbeli, da bodo v dobri kondiciji (ustrezne teže) in preprečili podhranjenost in debelost.
Trava predstavlja vir esencialnih hranil, zato moramo, če je to le mogoče, konjem dnevno omogočiti
dostop do prašnikov.
V kolikor dostop do trave konjem ni mogoč, mora krmni obrok vsebovati dovolj vlakninske krme, kot so
seno, senaža in slama. Obroki morajo biti razdeljeni čez dan in tudi noč v takšni meri, da se zagotovi
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učinkovito žvečenje, saj je konjev prebavni trakt prilagojen na bolj ali manj konstanten vnos krme z
visoko vrednostjo vlaknin.
Žvečenje sproži izločanje sline, ki deluje kot nevtralizator ves čas nastajajoče kisline v želodcu. Stalen
dostop do vlakninske krme predstavlja pomembno preventivo pred nastankom želodčnih ulkusov.

Slika 17: Konjem moramo omogočiti dostop do
vlakninske krme v hlevu in v izpustih kjer ni dostopa
do trave.
Kot smernico za zagotovitev dnevne količine vlaknin velja krmljenje 1,2 kg sena na 100 kg telesne teže
konja. V primeru, da ima ta predispozicijo za razvoj laminitisa in hitro pridobiva na telesni teži je to
količino seveda potrebno prilagoditi.
Prehranjevanje z vlakninsko krmo mora biti, če je to seveda le mogoče, odraz prehranjevalnega vzorca
v naravi. Dostop do vlakninske krme moramo konjem omogočiti v hlevu kot tudi v izpustih, kjer ni
dostopa do trave. V kolikor konj nima dostopa do krme več kot 3 do 4 ure, bo to negativno vplivalo na
njegovo zdravje (velja za predispozicijo nastanka kolike in želodčnih ulkusov). Prav tako bo konj lahko
razvil nenormalno in neželjeno obnašanje (npr. grizenje jasli, prehranjevanje s peskom).
Veliko konj lahko živi samo od prehranjevanja z vlakninsko krmo ali travo ter po potrebi dodanimi
vitamini in minerali. Vendar pa so določene skupine konj kot so športni konji, mladi konji in konji
namenjeni za razplod, ki potrebujejo večji vnos energije. Zato jim je potrebno krmiti tudi koncentrate,
ki imajo večjo energetsko vrednost.

Slika 18: Določenim skupinam konj je potrebno krmiti visoko
energetsko krmo.
Visoko energetska krma se mora skozi dan krmiti deljena v več manjših obrokov (smernica naj bo vsaj
2 do 3 obroki na dan, odvisno od količine krme, ki je konju na voljo). Prav tako ne smemo visoko
energetske krme dajati takoj po ali pred intenzivnim treningom. Njeno količino je potrebno prilagoditi
obsežnosti dela, ki ga konj opravlja.
Vsi viri krme morajo biti higiensko neoporečni, dobre prehrambene kvalitete ter shranjeni v čistih
higienskih pogojih. Ne smemo krmiti prašne, plesnive in žarke krme.
Oprema za krmljenje mora biti čista in nameščena, tako da je njena kontaminacija minimalna.
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V primeru, da spreminjamo obrok, je to potrebno storiti postopoma skozi obdobje večih dni.
V primeru skupniskih boksov ali skupnih izpustov je potrebno poskrbeti za zadostno količino krmilnih
prostorov, da se izognemo pojavu tekmovalnosti in agresije med konji.
Potrebno je tudi, da se krmo individualno prilagaja potrebam konja, glede na oceno njihove telesne
kondicije. Za smernice glede ocene telesne kondicije glejte prilogo 2.
Predebeli konji ter konji, ki razvijejo presnovne bolezni ali laminitis so resen rastoč problem na področju
dobrobiti konj in imajo enako zaskrbljujoče posledice kot podhranjenost.

7.8 Voda
Potrebe konj po vodi so odvisne predvsem od njegove stopnje aktivnosti, temperature okolice in
vsebnosti vode v krmi, ki jo dobiva. Dnevno popijejo količino vode za 5-10 % vrednosti njihove telesne
teže. Kobile v laktaciji ter konji z višjo stopnjo aktivnosti, kot so na primer galoperji, bodo rutinsko popili
več.
Konji raje pijejo vodo iz odprte vodne gladine, a se brez težav naučijo piti tudi iz napajalnikov. V primeru
uporabe avtomatskih napajalnikov, je te potrebno dnevno pregledovati. Njihov pretok vode mora biti
okoli 8 litrov na minuto, da se konju zagotovi zadosten vnos vode.

Slika 19: Konji raje pijejo iz
odprte vodne gladine.

Slika 20: Dnevno moramo preveriti delovanje
napajalnikov in jih očistiti, če je to potrebno.

Konji naj imajo prost dostop do vode in naj niso brez nje več kot 4 ure. To velja tudi za konje na pašnikih
in izpustih. Posebno pozornost je potrebno nameniti napajalnikom pozimi, ko se temperature spustijo
pod ničlo. Dobra rešitev je ogrevano dovajanje vode ali pa redna oskrba s tekočo pitno vodo.
Oprema namenjena napajanju mora biti vedno čista in postavljena, tako da se zmanjša njena
kontaminacija. V skupinskih boksih in/ali na pašnikih mora biti zadostno število napajalnih mest, da se
med konji prepreči agresija in tekmovalnost zanje.
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8 Ravnanje in trening konj
Iz vseh vidikov ravnanja in treninga konj mora biti kratkoročno in dolgoročno na prvem mestu vedno
njihovo dobro počutje.
Oseba, ki je odgovorna za ravnanje in trening konj mora biti ustrezno izobražena ter imeti dovolj
izkušenj in razvitih spretnosti, da lahko razume in prepozna normalno obnašanje konj, kot tudi njihovo
obrazno mimiko in govorico telesa.
S konji se je potrebno pričeti ukvarjati že zgodaj v starosti. Poseganju po žrebetu takoj po kotitivi, pa se
je potrebno izogibati, saj lahko to zmoti na novo vzpostavljeno vez med kobilo in žrebetom. Na žrebe
ima dolgoročno pozitiven vpliv, če ob njegovi prisotnosti s kobilo nežno ravnamo (npr. krtačenje).
Ravnanje s tem žrebetom bo lažje, saj bo manj plašno do ljudi. Žrebeta je prav tako potrebno navaditi na
nošenje oglavke, da se jih dotika po celem telesu in da dvignejo vse noge.
Vedno ko ravnamo s konji moramo imeti v mislih njihov naravni odziv za beg.
S samim treningom konj za različne športne discipline se ne bi smelo pričeti dokler ta ne doseže stopnje
v razvoju, ko je fizično in mentalno sposoben izvajati vse aktivnosti brez kratkoročnega ali dolgoročnega
tveganja poškodb in stresa. Starostnega mejnika tukaj ne moremo določiti, saj se ta meja razlikuje tako
med pasmami kot tudi med disciplinami, stopnjo in intenzivnostjo treninga.
Metode uporabljene za trening konj so slednje: instrumentalno pogojevanje z negativnimi ali
pozitivnimi podkrepitvami (kazni in nagrade) ali pa klasično pogojevanje (tukaj gre za vzpostavitev
povezave med namigi). V primeru negativne podkrepitve, je na konja nameščen pritisk, na primer s
pomočjo vajeti ali nog jezdeca. Pravilno, željeno vedenje pa se nato pohvali z odstranitvijo tega pritiska.
Da pa je ta metoda lahko učinkovita, moramo pritisk najprej uvesti z nizko intenzivnostjo in jo nato
stopenjsko stopnjevati, dokler konj ne pokaže želenega odziva in ga nato seveda nemudoma odstraniti.
V primeru pozitivne podkrepitve pa se konj odzove na namig npr. besedni ukaz in nagrado dobi
nemudoma, ko se nanjo ustrezno odzove (na primer konj prispe, ko ga lastnik pokliče po imenu in dobi
korenje). V primeru pravilne uporabe in ustreznega znanja sta obe metodi primerne za trening konj in
omogočata doseganje želenih rezultatov.
Metode treninga morajo biti prilagojene starosti ter fizični in mentalni sposobnosti konja. S tem jih
zaščitimo pred bolečino, trpljenjem, anksioznostjo, poškodbami in permanentno nesposobnostjo.
Neučinkovite in neprimerne metode treninga imajo lahko negativni vpliv na dobrobit konja, prav tako
lahko vodijo v razvoj agresivnega ali konfliktnega obnašanja, kar lahko ogrozi varnost ljudi, ki s konjem
rokujejo. Neprimerne metode treninga prav tako vključujejo situacije kjer trener ni dosleden in daje
konju nasprotujoče si ukaze. Na primer konja bomo zmedli v primeru, da ne popustimo pritiska nog in
brzde, ko se na ukaz pravilno odzove.
Metode treninga morajo stremeti k ciljnemu stopenjskemu povečanju fizične in mentalne sposobnosti
konja. Vsi tipi treninga, ki bodo konja mentalno ali fizično poškodovali, ali povzročili anksioznost in
depresijo (npr. intenzivna hiperfleksija) se smatrajo kot neprimerni.
Občasno je konja potrebno v sklopu treninga ali v postopku ravnanja z njim popraviti v kolikor kaže
neželeno vedenje. Najbolj pomembno pri tem je, da se najde vzrok za neprimerno vedenje in se ga tudi
odpravi, če je to le mogoče. Metoda, ki se uporablja za odpravitev takšnega vedenja mora slediti

22

Priročnik za izboljšanje dobrobiti
konj pri njihovi uporabi, reji,
oskrbi in treningu

osnovnim načelom teorije učenja in konju ustvariti najmanjšo možno bolečino ter anksioznost. Prav
tako mora zagotoviti najboljše kratkoročne in dolgoročne rezultate.
Nikoli ne sme biti uporabljena pretirana moč ne glede na tip treninga. Odgovornost jahača in oskrbnika
je, da se izobrazi na področju teorije treninga, metod treninga in učenja konj, preden te prične izvajati.
Družba mirnega, poznanega konja je včasih ključna, ko je konja potrebno nastaniti v nepoznano okolje
na primer naložiti na prikolico ali pa ob prestavitvi v novo okolico oziroma ko v staro dodamo nove,
neznane objekte.
Konji so družabne živali in imajo raje družbo drugih konj, kot da so sami. V primeru, da bomo konja
morali socialno osamiti, recimo za namene treninga, je ključnega pomena, da jih na to osamitev
postopoma navadimo. Osamitvena anksioznost povzroča stres in zmanjšuje sposobnost učenja, zato ni
smiselno, da s treningom nadaljujemo dokler konj ni dovolj samozavesten, da je sam. Socialna
osamljenost mora biti minimalna in uporabljena samo za namene treninga ter pod človeškim nadzorom.
Vsi konji morajo biti navajeni priveza za namene čiščenja, oskrbe kopit, transporta in podobno. Na
privez jih moramo navaditi postopoma, s pomočjo pozitivnih in negativnih podkrepitev ter v družbi
drugih mirnih konj. Privez mora imeti možnost hitrega varnostnega odveza. Konji, ki še niso navajeni na
privez morajo biti pod človeškim nadzorom.
Pozornost je potrebno nameniti tudi površini tal, kjer konja treniramo in z njim rokujemo. Tla morajo
biti takšna, da zagotavljajo čim manj faktorjev, ki bi lahko povzročili poškodbo.

9 Doping
Aplikacija katerekoli substance ali uporaba metod z namenom, da se umetno spremeni fiziološke ali
psihološke sposobnosti konja ter prikrije njegove zdravstvene težave, je v nasprotju z dobrobitjo konja
in etiko odnosa med konjem in človekom. V tekmovalnih krogih so mednarodno izdane listine
prepovedanih substanc in metod. To ne vključuje samo neprimerne uporabe zdravil, ampak tudi
operacije ter druge metode, ki prikrijejo klinične znake oziroma bolezen v takšni meri, da se kljub temu
konj lahko udeleži treningov in tekmovanj. Primer je zmanjšanje občutljivosti okončin z zdravili ali
kirurškimi posegi.

10 Oprema
10.1 Sedlo, vprežna oprema ipd.
Oprema uporabljena za delo in trening konj se mora konju ustrezno prilegati, prav tako mora biti
ustrezno nameščena in nikakor ne sme povzročati bolečine ali biti uporabljena za namene prisile. Vso
opremo je potrebno redno vzdrževati, čistiti in poskrbeti za njeno ustrezno funkcionalnost.
Izogibati se je potrebno pretiranemu omejevanju, na primer uporaba stranskih vajeti pri lonžiranju ali
uporaba zelo tesnega nosnika. Za smernico velja, da bi moralo biti med nosnikom in nosno kostjo za dva
prsta prostora. V kolikor bi to želeli izmeriti so na voljo tudi posebne merilne naprave.
Oprema konj in jahalna oprema, kot so biči, ostroge, različni tipi vajeti in brzd itd. se uporabljajo kot
taktilni stimulus. Potrebno jih je uporabljati s posebno previdnostjo in potrpežljivostjo ter nikoli s silo,
kot prisilni ali kaznovalni ukrep. Odgovornost jahača in tudi oskrbnika konj je, da ima vso potrebno
znanje, ki ga tudi nadgrajuje, o opremi uporabljeni za konje preden to namesti ali uporabi na konju.
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10.2 Mehanična oprema
Mehanična oprema kamor sodijo sprehajalne naprave in steze za tek so namenjene treningu konj.

Slika 21: V primeru treninga konj na stezi za tek, mora biti poleg
njega vedno ves čas ustrezno usposobljena oseba.
Glede na navodila proizvajalca je to opremo potrebno vzdrževati v dobrem delovnem stanju. Pomembno
je, da ima gumb za zaustavitev v sili in da naprava sama zazna ter preneha z delovanjem, v kolikor konj
pade ali omahuje z gibanjem. Ko je naprava v uporabi, mora biti konj ves čas pod nadzorom osebe, ki je
usposobljena za ravnanje v primeru nesreče.

10.3 Fiksacijska oprema
V določenih situacijah je konja potrebno fiksirati zaradi njegove lastne varnosti, varnosti drugih konj in
ljudi, ki z njim delajo. Med fiksatorje spada na primer nosna bremza ali fiksacijski boks, ki ga uporabi
veterinar v primeru zdravljenja ali pa vrvi za zavezovanje nog kobile v primeru naravnega pripusta, da
se zaščiti žrebca. Fiksacijsko opremo se lahko uporabi le z utemeljenim razlogom in le začasno.
Ob potrebni fiksaciji konja moramo uporabiti najbolj blago možno fiksacijsko napravo in obenem to
uporabimo le najkrajši možni čas. Fiksacije se ne smemo posluževati kot nadomestek za lažje ravnanje
s konjem, treninga ali kot način prisilne podreditve konj. Da zagotovimo varnost pri ravnanju s konjem
v primeru nujnega posega, se svetuje, da veterinar konju pred tem aplicira sedativ.

10.4 Pregrinjala
V času mrzlih zimskih dni se konje lahko zaščiti pred vremenskimi razmerami z vodoodpornimi in
zračnoprepustnimi pregrinjali.

Slika 22: Konj z zimskim pregrinjalom.
Poleti konjem omogočijo zaščito pred insekti posebno oblikovana poletna pregrinjala. Ne omogočajo pa
jim zaščite pred soncem.
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V primeru uporabe pregrinjal, morajo biti ta konju ustrezno prilegajoča, dnevno pregledana in primerna
vremenskim razmeram ter temperaturi okolice.
Potrebno se je zavedati, da pregrinjala vplivajo na naravno termoregulacijo konj, zato je vedno potrebno
pomisliti ali ga sploh potrebujejo.

11 Delovni konji
Kot velja za vse druge konje je tudi delovnim konjem potrebno zagotoviti osnovne potrebe in odrediti
ustrezno časovno dolžino dela. Za podrobnejše informacije o izboljšanju dobrobiti delovnih konj berite
poglavje 7.12 OIE Kodeksa za zdravje kopenskih živali.

Slika 23: Delovni konji uporabljeni za delo v kmetijstvu.

12 Konji uporabljeni za šport, rekreacijo in turizem
Konje uporabljamo v marsikateri panogi; v športu, dirkah, rekreaciji, turizmu, terapevtiki in tudi kot
delovne konje. Ne glede na njihovo uporabo, je smisleno upoštevati smernice tega priročnika.
Pred samim nakupom konja se moramo zavedati stroškov, ki bodo nastali za njegovo oskrbo. Prav tako
moramo preveriti primernost konja znanju osebe, ki bo z njim delala oziroma zanj skrbela v bodoče.
Zato se svetuje, da se ljudje, ki nimajo predhodnih izkušenj z oskrbo in treningom konj, pred nakupom
in prevzemom odgovornosti nad živaljo, posvetujejo z ustrezno izobraženo osebo.
Spodaj sledijo specifične izpostavke, ki se nanašajo na izzive konj in lastnikov v športu in turizmu.

12.1 Šport
Večina športnih organizacij (dirke, jezdenje, vožnja vpreg ipd.) imajo standarde ali kodekse ravnanja,
ki pomagajo zagotoviti dobrobit konj ob udeležbi na tekmovanjih.

Slika 24: Preskakovanje ovir.

Slika 25: Vožnja vpreg.
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Vključujejo lahko pravila glede dovoljenja uporabe jahalne opreme (npr. uporaba biča in ostrog), glede
treninga in popravljalnih metod med ogrevanjem in tekmovanjem, časovna določila kdaj breje kobile ne
smejo več tekmovati, pravila glede uporabe opreme kot prisilne metode ter glede ilegalnih oz.
prepovedanih substanc (doping).
Da lahko konji opravljajo želeno delo, morajo biti vedno v ustrezni fizični kondiciji. Noben konj ne bi
smel sodelovati na tekmovanju ali dirki dokler ni opravil ustreznega treninga, ki ga je nanj fizično in
psihično pripravil.

12.2 Turizem
Uporaba konj v turistične namene je raznolika. Konje se uporablja za na primer terensko jahanje, ki
vključuje vodiča ali pa tudi ne, ali pa za vleko kočij, kjer se turiste pripelje na želene turistične točke.
Uporabi se jih lahko tudi za božanje in druženje.

Slika 26: Konji, ki v turizmu vlečejo kočijo.
Turisti navadno nimajo zadostnega znanja o konjih, da bi lahko prepoznali problematiko njihove
dobrobiti. Prav tako ne bodo videli dobrobiti kot njihovo odgovornost, ali pa bodo to ignorirali, saj si
želijo priti na želen ogled znamenitosti. Zato je ključnega pomena, da je oseba, ki za te konje skrbi,
ustrezno izobražena in tako zna poskrbeti za njihovo dobrobit. Poskrbeti mora, da so potrebe konj
izpolnjene, kot je na primer hranjenje, napajanje, zaščita pred vremenskimi pogoji, ustrezno prilegajoča
oprema in oskrba kopit.
12.2.1 Konji, ki vlečejo kočije
Konji, ki vlečejo kočije navadno opravijo veliko delovnih ur in prepotujejo velike razdalje. Zato jih je čez
dan v času počitka potrebno namestiti v senco ali pod zavetje pred soncem, dežjem, snegom in jim
ponuditi vlakninsko krmo ter svežo, pitno vodo. Skupna napajališča predstavljajo tveganje prenosa
bolezni iz vidika biovarnosti, zato je zelo pomembno, da se jim zagotovi individualna vedra za napajanje.
V času počitka je idealno, da se zrahlja oziroma odstrani vprežno opremo. Prav tako je potrebno
pozornost nameniti temu, da kočija ni prenatovorjena, da so njena kolesa in vprežna oprema v dobrem
stanju, saj le-tako konja ne bomo še dodatno obremenili. Moč s katero bo konj vlekel, je odvisna od
terena, topografije, kondicije in njegovih izkušenj. Ključnega pomena je, da se vprežna oprema konju
ustrezno prilega in da je kočija uravnotežena.

26

Priročnik za izboljšanje dobrobiti
konj pri njihovi uporabi, reji,
oskrbi in treningu

13 Pohabljanje konj
13.1 Krajšanje repa, britje brkov in prerez tetiv
Krajšanje repa in prerezovanje tetiv s katerim se vpliva na postavitev repa se odsvetuje. Krajšanje repa
se sme opraviti samo v primeru, da zanj obstaja veterinarski razlog. Prav tako se odsvetuje britje
konjevih brkov in dlak notranjega dela ušesa.

Sliki 27 in 28: Krajšanje repa in žigosanje z vročo kovino se močno odsvetuje.

13.2 Druga pohabljanja
Na konju ne smemo izvajati nikakršnega drugega pohabljanja, razen kastracije, katero mora opraviti
veterinar in še to pod sedacijo ter lokalno ali splošno anestezijo. V obeh primerih jima sledi
dolgotrajajoča analgezija. Močno se odsvetuje žigosanje konj z vročim železom. Hladno žigosanje mora
biti opravljeno s strani ustrezno izobražene osebe.

14 Reprodukcija
14.1 Odgovornost
Odgovornost odločitve za paritev konj nosijo njihovi lastniki. Preden se zanjo odločijo morajo pomisliti
zakaj si tega želijo in ali ne bi raje kupili ali posvojili drugega konja. Problem bi namreč lahko nastal v
primeru, da se bi brez namena obrejilo veliko kobil in tako bi kasneje imeli preveliko število neželenih
konj, kar bi prav tako vodilo v slabo dobrobit. Zato se morajo ljudje zavedati, če je primerno pariti
njihovo kobilo oziroma žrebca in narediti vse, da bodo potomci prejeli najboljši dedni material ter tako
z njim posedovali željene uporabne lastnosti. Lahko se zgodi, da kobila ni primerna za reprodukcijo.
Konji z dednimi napakami, slabo konstitucijo, neželenim temperamentom ali tisti, ki so poškodovani
niso primerni za reprodukcijo, saj je zelo verjetno, da se bodo nezaželene lastnosti prenesle na potomce
ali pa bo dobrobit kobile v času brejosti poslabšana. Lastniki, ki potomce prodajajo morajo biti podučeni
o trgu, stroških in virih, ki se navezujejo na reprodukcijo, prav tako morajo biti samozavestni, da bodo
našli odgovorne nove lastnike za odstavljeno žrebe.

14.2 Metode reprodukcije
V kolikor bi parjenje konjem predstavljalo bolečino, tega ne smemo dovoliti. Za reprodukcijo ne smemo
uporabiti konj, ki imajo dedne napake, bolezni ali druge okvare, ki povzročajo bolečino, trpljenje ali
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druge okvare ploda. Prav tako se naj ne uporablja kobil, ki so imele težave s porodom ali pa so
v preteklosti povrgle mrtvo žrebe.
Kobile postanejo spolno zrele okoli leta in pol do dveh let. Vendar se moramo zavedati, da bomo, v
primeru parjenja v tej starosti, vplivali na njihovo sposobnost rasti. Primerna starost za reprodukcijo
kobil je minimalno tri do štiri leta. Plodnost pri kobili prične upadati po 15 letu starosti. V kolikor želimo
pariti starejšo kobilo od 15 let, ali kobilo z zgodovino težavnega poroda, se je potrebno posvetovati z
veterinarjem.

14.3 Žrebitev in odstavitev
Kobilo je potrebno nastaniti v okolje, kjer bo kotila, vsaj mesec dni pred pričakovanim porodom, zato da
razvije protitelesa proti okolici. Kobile namenjene za razplod morajo biti vedno cepljene glede na cepilni
protokol, saj se s tem zagotovi ustrezna raven protiteles. Prav tako je potrebno premisliti o cepljenju
proti herpesvirusu tipa 1 in 4 glede na epidemiološko situacijo območja, kjer je kobila nastanjena. Žrebe
prejme od mame protitelesa preko popitja kolostruma (mleko, ki ga kobila izloča takoj po porodu in je
polno protiteles).

Sliki 29 in 30. Žrebeta morajo v roku nekaj ur po porodu spiti kolostrum, prav tako jim
je potrebno nuditi čas na pašniku ali izpustu skupaj z mamo od prvega dne dalje.
Kolostrum ščiti žrebeta pred bolezenskimi agensi iz okolice. Zato je ključnega pomena, da prične žrebe
sesati mleko v roku nekaj ur po porodu. V kolikor to ni mogoče npr. zaradi težav s kobilo, je nemudoma
potrebno poiskati veterinarsko pomoč.
Komplikacije pri porodu so veterinarska urgenca. Zato je smiselno, da se porod nadzira in preveri, da
vse faze poroda potekajo normalno. V kolikor ta ne poteka normalno, je potrebno nemudoma poklicati
veterinarja.
Če žrebe ni skoteno zunaj na pašniku, je potrebno poskrbeti, da imata kobila in žrebe dostop do pašnika
oziroma izpusta od prvega dne dalje. Potrebno je poskrbeti, da je ograja žrebetu dobro vidna. Električne
ograje zaradi slabše vidljivosti včasih tako niso primerne, zato je bolje najti alternativno rešitev. Prav
tako ne smemo pozabiti na višino žrebeta, da lahko omogočimo varno ogrado.
Odstavitev žrebeta je stresna situacija za oba, za kobilo in žrebeta, ter jo je zato potrebno izvesti tako,
da zmanjšamo stres. Izkazalo se je, da je bil stresni odziv manjši v primeru, kjer so žrebeta odstavljali
počasi ter jim obenem omogočili socialni stik z drugimi žrebeti in odraslimi konji.
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Udomačeni konji so velikokrat odstavljeni še preden odrastejo, kar je nasprotno z odstavitvijo v naravi,
ki poteka pri 10-11 mesecih. Odsvetuje se odstavitev pred 6 mesecem starosti. Po odstavitvi je mladega
konja potrebno namestiti v skupino z drugimi mladimi konji in vsaj enim odraslim konjem.

15 Ocena dobrobiti konj
Lastniki konj, oskrbniki ali lastniki hlevov, kjer so konji nastanjeni, imajo lahko željo, da se oceni
dobrobit njihovih živali. Za ta namen se je ustvaril protokol (AWIN welfare assessment protocol for
horses). Pomembno se je zavedati, da ta protokol potrebuje ustrezno izobražene in izkušene
ocenjevalce. Prav tako moramo vedeti, da ta ocena ne more nadomestiti dnevnega pregleda ali
kliničnega pregleda v primeru suma bolezni ali poškodbe.

16 Usmrtitev
Le malo število konj pogine zaradi naravnih razlogov ali zaradi nesreče. Večina lastnikov konj, se bo na
neki točki morala spoprijeti s težko odločitvijo in končati konjevo življenje.
Možni način usmrtitve konja sta zakol in evtanazija. V večini evropskih držav je na voljo zakol, razen v
primeru, da je bil konj razglašen kot neustrezen za zakol za prehrano ljudi. Ta oznaka bo zavedena v
njegovem potnem listu (glejte 7.2 Identifikacija in registracija). Evtanazija se navadno opravi na mestu,
kjer je konj nastanjen, medtem ko je za zakol potreben prevoz v najbljižjo klavnico, včasih tudi preko
posrednika. Zato je pred odločitvijo zakola potrebno oceniti ali je konj sposoben opraviti potovanje v
klavnico. Iz razlogov zagotavljanja dobrobiti se prevoz v klavnico na dolge razdalje za konje odsvetuje
oziroma se ta omejuje na najkrajšo možno razdaljo.
Usmrtitev se naj vedno izvede v primeru, da konj trpi in se ne odziva na terapijo, ali pa ima kronično ali
neozdravljivo bolezen, ki mu povzroča bolečino in stres.
Konja nikakor ne smemo zapustiti oziroma pustiti, da trpi.
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Priloga 1

Slovar
V priročniku so bile uporabljenje naslednje definicije:
a) Biovarnost predstavljajo ukrepi, ki se uvedejo z namenom preprečevanja vdora
kužnih povzročiteljev v čredo ali njihovega prenosa med živalmi.
b) Divji konji so vsi današnji konji, ki živijo v divjini in so potomci domačega konja. Izraz
ni najbolj primeren, saj bi bolj ustrezal termin podivjani konji. Edina prava vrsta
divjega konja na svetu je namreč Przewalski konj ali mongolski divji konj. V Evropi pa
je to bil izumrli tarpan. Za lažje razumevanje je v tem priročniku uporabljen izraz divji
konji. Medtem, ko je v primeru Przewalskega konja ta posebej poimenovan.
c) Flehmenov odziv se nanaša na pojav, ko konj dvigne glavo in uviha zgornjo ustnico.
Služi mu za boljše prepoznavanje določenih vonjav (npr. žrebcu za prepoznavanje
reprodukcijskega stanja kobile).
d) Izpust predstavlja ograjen zunanji prostor, kamor se konje izpusti z namenom
razgibavanja. Lahko je poraščen s travo ali ne.
e) Karantena pomeni obdobje, ko je žival, ki je morda okužena, ločena od preostalih
živali, z namenom preprečitve prenosa bolezni.
f) Osamitev zaradi poškodbe pomeni začasno fizično ločitev poškodovanega konja od
črede, da se prepreči še večjo poškodbo zaradi kontakta z drugimi konji in da se mu
omogoči počitek. Da se takemu konju prepreči stres mora preostale konje še vedno
videti, slišati in imeti vsaj delni fizični stik z njimi.
g) Pašnik predstavlja travnato območje, kjer konji pridobijo delne ali celotne dnevne
potrebe po hranilih, odvisno od časa, ki jim je na voljo za pašo in kvalitete paše.
h) Privezovanje pomeni, da se konja pripne na dolgo vrv ali povodec, ki je pritrjen na
oglavko, ta vrv pa je nato pričvrstena na tla na pašniku ali pa na ogrado stojišča. Ta
konju onemogoča daljši premik od dolžine vrvi oz. povodca.
i) Usmrtitev pomeni katerikoli namenski proces, ki povzroči smrt živali. Sem spadata
tako zakol kot evtanazija.
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Priloga 2

Ocena telesne kondicije
Vir: AWIN, 2015. AWIN welfare assessment protocol for horses. Doi: 10.13130/AWIN HORSES 2015
Ocena telesne kondicije je standardizirana metoda, ki oceni količino telesne maščobe konja. Na telesno
kondicijo vpliva več faktorjev, kot so dostop do hrane, reprodukcijska in telesna aktivnost, vreme,
prisotnost parazitov, problem z zobovjem, bolezni ter načrt krmljenja.

Kako oceniti (individualna ocena)
Pričnite s splošnim vizualnim pregledom konja, tako da
ga opazujete s strani in ocenite maščobo/mišice, ki
pokrivajo vrat, rebra, ramena, hrbet, trebuh in
medenico. Nato z varno razdaljo stopite za konja in
ocenite rezerve/zaloge okoli repnih kosti/kavdalnih
vretenc in ocenite obliko križa, vidnost hrbtenice in
kolčnih kosti.

Kako podati oceno
Uporabite sistem ocenjevanja telesne kondicije, ki sta jo ustanovila Carrol in Huntington (1988 Equine
vet j, 20(1) 41-45). Lestvica ocen se giblje od 1 do 5. Ta sistem se uporablja za vse pasme in tudi konje,
ki opravljajo različna opravila.
Ocena 1
Vrat: ovčji vrat, ozek in ohlapen v spodnjem predelu.
Hrbet in rebra: rebra so dobro vidna, dobro vidna je hrbtenica,
koža je potegnjena navzdol na obeh straneh hrbtenice.
Medenica: dobro vidna medenica in križ, zadnjica je potoplejna, a
koža ostaja prožna, pod repom je vidna globoka vdolbina.
Ocena 2
Vrat: ozek, a čvrst.
Hrbet in rebra: rebra so samo vidna, hrbtenica je prekrita, a je
vseeno tipljiva.
Medenica: zadnjica je ploska na obeh straneh hrbtenice, križ je
dobro opredeljen, nekaj je maščobe, pod repom je blaga vdolbina.
Ocena 3
Vrat: brez grebena (razen pri žrebcih), čvrst.
Hrbet in rebra: rebra so samo pokrita in enostavna na otip, vzdolž
hrbta ni vdolbine, hrbtenica je dobro pokrita, a tipna.
Medenica: pokrita z maščobo in zaokrožena, ni vdolbin, medenične
kosti so tipljive z lahkoto.
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Ocena 4
Vrat: rahel greben, širok in trd.
Hrbet in rebra: dobro pokrita.
Medenica: žleb do korena repa, medenične kosti
so pokrite z mehko maščobo, potreben je pritisk,
da jih čutimo.
Ocena 5
Vrat: izrazite greben, zelo širok in čvrst vrat, ki
vsebuje maščobne gube.
Hrbet In rebra: rebra so potopljena in jih ni
mogoče zatipati, vzdolž hrbta se razteza globok
žleb, hrbet je širok in raven.
Medenica: globok žleb do korena repa, koža je
raztegnjena, medenica potopljena in ni tipna.
Za več informacij obiščite spletno stran: http://www.worldhorsewelfare.org/Right-Weight.
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