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1. POVZETEK 
Spoznali smo, da konji niso nevarni in nesramni. V opisani teoriji sva se naučili 

prepoznavat prijazne, preplašene, agresivne konje in še mnogo načinov kako 

prepoznati telesno in glasovno govorico konja, in kaj je ključ do uspeha. 

Naučili sva se zakaj se konj valja in kako se obnaša ko je bolan. Veliko sva 

izvedele tudi o konjevih vezeh, in tudi kaj povezuje konja in jahača. V veselje 

nama je bilo raziskovati vedenje teh plemenitih in inteligentnih živali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

2. ZAHVALA 

  Zahvaljujeva se mentorju Dejanu Strgarju, da nama je nudil podporo pri 

izdelovanju raziskovalne naloge o vedenju konj. Bil je v veliko pomoč saj nama je 

pomagal pri izvedbi poizkusov in opazovanju vedenja konj.  

  Poleg mentorju se zahvaljujeva tudi učiteljicama Milone in Černe za nasvete o 

izdelavi in tudi za zaupanje v izdelavo samo. Za podporo pa sva hvaležni tudi 

družini. 

 

Ravnica, 4. 3. 2015   

                                                                                      

                                                                            Kaja Brezavšček, Alina Helena 

Đorđevič 
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3. UVOD 

V tej raziskovalni nalogi, bomo najprej pogledali že znana dejstva o obnašanju 

konjev in nato izvedli poskuse, da bi obnašanje bolje razumeli.  

V teoriji bomo spoznali kako se konj vede in sporazumeva z drugimi konji 

glede na starost in nato še o komuniciranju z ljudmi. 

Posamezne poskuse bomo izvedli, da bi obnašanje razloženo v teoriji dokazali 

in tudi bolje prikazali ter seveda morda kaj novega odkrili o teh plemenitih 

živalih. 
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4. TEORETIČNI DEL 

4.1 SPORAZUMEVANJE 

Konji se sporazumevajo  z govorico telesa in dotiki, zato si naše obnašanje / 

dejanja razlagajo po svoje . Če želimo s konjem početi karkoli se moramo najprej 

naučiti njihovega jezika, da bo lažje obema – nam in konju – in, da bomo razumeli 

kaj nam konj sporoča in se zavedali kaj naša govorica telesa pomeni konju. Vsakič 

ko ste v družbi konja se z njim » pogovarjate«.  ( Hill, 2006 ) 

 

4.1.1 GOVORICA TELESA – je to kar žival ali človek sporoča s svojo držo, 

gibanjem. 

Razpoloženje, oziroma počutje konja lahko ugotovimo iz opazovanja telesne drže 

(govorice telesa) konja. Drže telesa, položaj glave, vratu, ušesa, repa in nog nam 

dajejo slutiti ali je konj prijazen, prestrašen, sproščen, živčen, … 

 

SPROŠČEN, ZADOVOLJEN KONJ 

Sproščen konj ima povešeno glavo in vrat, ušesa malo nagnjena na stran, delno 

zaprte in mehke oči. Vse mišice so sproščene, včasih ena zadnjih nog počiva        ( 

sloni na prstu kopita ), ima sproščen rep. Sproščen konj je tudi zadovoljen in se 

počuti varnega. 

  
Slika 1 : Ta mlad žrebec je kljub vsemu dogajanju v okolici sproščen in skoncentriran na trening. 
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Slika 2 : Prijazen Santos opazuje dogajanje v okolici in počiva z zadnjo nogo. V ozadju Zeta, ki se ne 

zmeni za nas - ko se konj obrne stran od nas, se z nami ne želi “ pogovarjati ” 

PRIJAZEN 

Prijazen konj ima ušesa nagnjena naprej, glavo drži srednje visoko, gobec steguje 

naprej. Mišice so sproščene, oči pa pozorne in mehke. 

 

 
 Slike 3, 4, 5 : Ti konji so zelo prijazni in so radi v družbi ljudi, ostalih konj in živali. 

 

POZOREN 

Pozoren konj / na preži ima visoko dvignjeno glavo in rep, ušesa nagnjena naprej. 

Z odprtimi nozdrvmi ( nosnicami )  vdihuje vonjave v zraku, stoji negibno in 

odločno. V njegovih očeh ni strahu. 
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 Slika 6 : Ta kobila opazuje dogajanje v okolici. 

NAPADALEN/ NEPRIJAZEN 

Takega konja zlahka prepoznamo – glava je spuščena nizko, agresivno hlasta z 

gobcem, lahko ima razgaljene zobe,ušesa so položena nazaj,oči pa hladne in srepe. 

Nozdrvi so nagubane, stisnjene, včasih hitro opleta z repom, ena zadnja noga je 

lahko dvignjena v svarilo pred brco. 

 

PRESTRAŠEN 

Tak konj je pripravljen na beg, glavo drži pokonci, ušesa nagnjena naprej, in gleda 

proti nevarnosti. Oči ima široko odprte včasih » gleda z belim « , ima spodvihan 

rep ( med nogami ), mišice pa so napete ter pripravljene na beg. Konj je nevaren in 

zaskrbljen. 

 

VZHIČEN 

Konj je živahen, to je posledica pomanjkljivosti gibanja in prenahranjenosti. Tak 

konj spominja na prestrašenega ampak to lahko razberemo iz njegove obrazne 

mimike ( predvsem iz iskrivih oči ).  ( Hill, 2006 ) 

 

 

BOLAN  
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Bolan konj1 se nenadoma začne obnašati nenavadno – nekateri veliko ležijo in 

stojijo pri miru, nekateri pa ravno obratno -  so divji, napadalni, se ne pustijo 

osedlat in zajahat, imajo potisnjena ušesa nazaj, „ritajo“, …( tudi najbolj miren 

konj lahko postane zelo agresiven ). Če je rep spuščen in in pritegnjen naprej med 

zadnji nogi nakazuje nelagodje v trebuhu. Drža repa lahko nakazuje bolezenske 

spremembe v sprednjem delu hrbtenice.  ( Hill, 2006; Higgins,, 2013 ) 

 

  
Sliki 7, 8 : Pedži se valja zato, da bi se popraskal in obrisal znoj s hrbta po 

končani ježi. 

VALJANJE :  Konj se valja iz različnih vzrokov : lahko se 

valja zato, da se popraska po hrbtu, iz veselja / užitka, ali pa 

zaradi bolečin v trebuhu (lahko ima koliko),z valjanjem se 

konji tudi čistijo.Pri valjanju sodelujejo skoraj vse mišice. ( 
Vogel, 2003 )  

 

 

 

4.1.2 GLASOVNA GOVORICA 

Izdih – je mehak in sproščen in pomeni sprostitev napetosti ( kot pri človeku : » 

Aaahhh « ) . 

                                                
1 Pri bolanem konju lahko opazimo nenavaden izcedek iz nozdrvi ali oči, pogost kašelj, lahko ima 
povišano temperaturo, driska, pospešeno diha, motnje v ravnotežju, je apatičen, izgubi tek, otekanje 
limfnih vozlov na glavi,...    
( Rüsbüldt, 2008) 
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Močno prhanje / pihanje – lahko je opozorilo na nevarnost ali pa si konj le čisti 

dihalne poti. 

Vibriranje z nosnicami, prhanje – konj je napet in sumničav in pripravljen na beg. 

Rezgetanje – je glasno oglašanje in se sliši tudi do kilometra daleč. S tem konj 

navezuje in vzdržuje stike, svari na nevarnost, skuša pritegniti pozornost ali želi 

biti negovan,… 

Klicanje – to je značilno za odstavljeno žrebe, ki želi priti nazaj do matere ali za 

konja navezanega na čredo. 

 

 

 

Grelno rezgetanje – kobila pozdravi svoje žrebe ali pa konj svojega lastnika. 

Godrnjanje, vzdihovanje – je znak hudega napora, nekateri konji pa godrnjajo med 

valjanjem, ritanjem, vzdigovanjem na zadnje noge. 

Cviljenje – značilno za godne kobile, lahko vabi ali odganja. 

Pihanje ( drug drugemu v nozdrvi ) – tako se konji pogosto pozdravljajo.  ( Hill, 2006 

) 

 

4.2KONJEVA NRAV 

4.2.1 VEZI 

Poznamo več vrst vezi : 

● vez med kobilo in žrebetom ( takoj po kotitvi se ustvari zelo močna vez, 

ki s časom oslabi in žrebe lahko odstavimo – pri starosti 6 mesecev ) 

● prijateljska vez ( dva konja sta dobra prijatelja in hočeta biti vedno 

skupaj, zato se ob ločitvi pojavijo težave – ločitveni strah – konj se noče 

ločiti od drugega konja, hleva, črede,… ) 

● navezanost na hlev ( konj se v hlevu počuti varnega, zato ga noče 

zapustiti                

– ločitveni strah ) 



12 

● navezanost na čredo ( konj noče zapustiti črede, je pripravljen preskočiti 

in prebiti vse ovire – ločitveni strah )  ( Hill, 2006 ) 

 

 
Slika 9 : Prijateljska vez se lahko ustvari tudi med konjem in jahačem. 

 

 

 

 

 

4.2.2 MEDSEBOJNO NEGOVANJE 

Je primer epimeletičnega2 vedenja ( izkazovanje nege ali pozornosti 

drugemu konju ) . Npr.: Ko kobila poliže svoje novorojeno žrebe. 

medsebojno negovanje deluje po načelu » roka roko umije «. To poteka 

med dvema prijateljema, saj si morata zaupati in dovoliti drugemu konju 

( prijatelju ), da ga grizlja po vratu, vihru  in hrbtu. Pogosto se konja 

postavita drug nasproti drugega in drug drugemu odganjata žuželke. 

 

Ko krtačite mladega konja po vihru, bo želel vrniti uslugo in vas hotel 

grizljati. Tega mu ne dovolimo, ker bi nas bolelo, če bi nas grizljal s 

svojimi sekalci, zato ga privežemo tako, da nas ne bo mogel doseči.        ( 

Hill, 2006 ) 

                                                
2 Epimeletično vedenje - izkazovanje nege / pozornosti. 
  Et - epimeletično vedenje - iskanje nege / pozornosti.  
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4.2.3 ČREDNA HIERARHIJA 

Hierarhija je socialna ureditev v skupini živali. Konji se razvrščajo v 

skladu z njihovo avtoriteto. Dejavniki ki vplivajo na položaj v čredi so: 

● starost 

● velikost 

● moč 

● spol 

● temperament 

● atletske sposobnosti 

● čas, ki ga konj preživi v čredi / skupini 

 

Vzpostavljanje hierarhije je nasilno, a ko je hierarhija vzpostavljena, nasilje 

ni več potrebno. Vsak konj je dolžan ščititi tiste konje, ki so na lestvici pod 

njim. Tudi mi imamo svoje mesto v skupini konj. Človek mora biti » vodilni 

konj «, in konje je potrebno prepričati, da smo modri in pošteni vodje, tako 

bo tudi delo z njimi postalo lažje in varnejše. 

 

Hierarhija je najbolj opazna pri hranjenju, npr.: Ko sem bila v Lipici, sem 

opazovala čredo kobil, ki so prišle pit vodo. Najprej je popila vodilna kobila, 

nato pa ostale. Ko je vodilna kobila pila, ni pustila nobene druge zraven. 

Ostale kobile so se tudi razvrstile po določenem redu: najprej so pile 

najmočnejše, nato pa šibkejše in mlajše. 

 

Vsakokrat, ko se bo čredi pridružil nov konj, se bo red malo pomešal. 

Najbolje je novega konja postopoma priključujemo čredi, in sicer, najprej ga 

damo blizu ograde za nekaj dni ( a ne neposredno ob njo ), tam se konji med 

seboj lahko vidijo in ovohavajo. Po nekaj dneh damo konja k najmirnejšim 

članom črede in nato postopoma še k ostalim.  ( Hill, 2006 ) 
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4.2.4 BITKA MED SPOLOMA 

Čredo vodijo kobile. Vodilni kobili pravimo tudi matriarhinja, glavna / 

alfa kobila. Kobile se povezujejo v pare za medsebojno nego in igro.    

 

Žrebci v naravi imajo vlogo skrbeti, da kobile ostanejo v skupini in da 

 

 

so breje. Udomačene žrebce parijo z naravnim pripustom ali z umetnim 

osemenjevanjem, živijo sami in ne uživajo z drugimi člani črede. Če 

žrebca spustimo h skopljencem, pogosto pride do nasilja in poškodb, 

čeprav ga skopljenci ne ogrožajo. Izjema so žrebci, ki živijo na velikih 

rančih, saj so naravno socializirani in so zelo mirni. 

 

Skopljenci so udomačena oblika samcev v naravi. Nekateri niso primerni 

za druženje s kobilami, saj lahko pride do vznemirjenega vedenja,ki se 

kaže kot rezgetanje, uriniranje, preganjanje, tekanje, brcanje,… Takšni 

skopljenci naj živijo sami ali z drugimi skopljenci. Ti so mirnejši od 

žrebcev in primernejši za vse vrste nalog. Vendar skopljenje ne spremeni 

takoj njihovega vedenja, polagoma pa se  njihov nagon umiri. Žrebce 

skopimo, ko so še mladi, običajno pri enem letu starosti. Če čakamo več 

časa, se bo njihov nagon ukoreninil in bodo ohranili značilno vedenje 

žrebcev.  ( Hill, 2006 ) 

 

 

 

 

4.2.5 KONJSKA IGRA 

Konjska igra je lahko groba, vendar je bistvena za telesni in socialni 

razvoj žrebet in mladih konj. 

Igra vključuje: 

● tek ( samostojen, z drugimi konji v čredi / paru ) 
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● lovljenje 

● ritanje 

● vzpenjanje na zadnje noge 

● grizljanje 

● brcanje 

Žrebe se najprej nauči teči, nato ritati, potem pa sledi najljubša igra za vse 

starosti : približanje, umik, obrat in brca. 

Kobile prenašajo igre žrebet, vendar se redko pridružijo. Najbolje je, da se mladi 

konji družijo s sovrstniki. 

 

Med igro se žrebe nauči borbenosti, pripravlja se na paritvene rituale, ostri 

reflekse, razvija tekmovalni duh, izboljšuje telesno pripravljenost, … Od rojstva 

žrebeta preizkušajo meje in se ne naveličajo dokler imajo partnerja.  

 

Žrebiček drugega povabi na igro z grizljanjem, drezanjem po nogah, … Nato se 

igra prične. Včasih se žrebički tudi “ boksajo ”, to pomeni, da se vzpenjajo na 

zadnje noge in grizejo ter tepejo s prednjimi nogami. Žrebice pa so bolj nežne med 

igro; večinoma se medsebojno negujejo, tekajo, brcajo. En način igranja je tudi 

pobiranje predmetov z zobmi in otresanje ali metanje tega predmeta. Radi pobirajo 

palice, oblačila, vrvi, vedra, ali pa predmete namenjene temu - igrače.  

 

Če ima mlad konj premalo gibanja ali premalo stikov z ostalimi konji, se lahko 

poskuša igrati z vami, ker so konji med igro grobi jim ne dovolite, da bi se z vami 

igrali, zato jim je potrebno omogočit dovolj gibanja in stikov s sovrstniki. 

Starejše konje pa zanimajo drugačne igre, zato so lahko nestrpni do mlajših.  ( Hill, 

2006 ) 

 

4.2.6 RADOVEDNOST  

Konji se zelo radovedne živali. Radovednost je bistvena za razvoj konjevih 

vedenjskih lastnosti in za učenje o novih stvareh, je zelo koristna pri treningu, je 

znak zanimanja. Konju je treba dovoliti, da je radoveden, ker bo postal 

samozavestnejši. Z radovednostjo se konji lahko naučijo tudi neželenih stvari, npr.: 

odpirati vrata, pipe, stikala za luči, škropilnike, ...   ( Hill, 2006 )  
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Slika 11 : Tudi Josephina je zelo                                                    

Slika 10 : Santos je zelo prijazen,       previdna in radovedna.  

radoveden in previden konj, 

 saj vseh najprej   pregleda preden se pusti pobožat. 

 

 4.3 PROSTI ČAS 

Konj potrebuje prosti čas, da se spočije od dela z ljudmi. To pomeni spuščanje 

konja na pašnik ali izpust za vsaj kakšno uro na dan, ali pa za nekaj dni ali tednov. 

Vendar ni dobro, da konju na hitro spremenite rutino iz rednega dela na počitek, 

saj se morajo njegova prebavila prilagoditi spremembam ( vsaj en teden 

postopnega privajanja ). Veliko konj bolje dela, ko se vrnejo s počitka, zakaj, pa se 

ne ve, ali je duševna sprostitev, ali paša, ki oskrbi konja z naravno hrano. 

 

Med sprostitev v prostem času spada sončenje, igranje, valjanje, paša, počivanje / 

dremanje, ...   ( Vogel, 2003 ) 

 

  4.4 ČREDA  
V čredi divjih konj so konji vseh starosti in spolov , medtem ko so udomačeni 

konji ločeni, npr.: žrebeta posebej, starejše kobile posebej, srednje stari kastrati 

posebej, … Konji so ločeni med spoloma in po starosti, ker lahko pride do sporov 

zaradi vodstva ter žrebci bi vse konje zganjali skupaj, oplojevali kobile in se borili 

z drugimi žrebci.  

 

Konji so radi v skupini, tudi če ostalih ne poznajo. Imajo zelo močan nagon, da 

bodo galopirali naprej z ostalimi konji na terenu ali dirki, tudi če bodo zgubili 

jahača. Tisti konji, ki se pasejo sami bodo naredili vse mogoče, da bi se lahko 

pridružili ostalim mimoidočim konjem. Nekaterim je dovolj, da drugega konja le 

vidijo, npr.: kastrat Santos je v izpustu z Zeto, poleg tega izpusta pa je žrebec Bear. 

Ko gre Zeta na trening ostane Santos sam, a je vseeno miren, ker je Bear v drugem 
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izpustu. Če Beara ni, je Santos živčen in nori ( išče družbo drugih konj in poskuša 

pobegnit iz izpusta ). 

 

Konji niso agresivni, raje izberejo beg kakor boj. Do boja pride zaradi potrebe po 

ohranitvi položaja ali želje po pridobitvi višjega položaja na hierarhični lestvici. Tu 

gre bolj za postavljanje, do hujše situacije pride kadar žrebec izzove drugega 

žrebca, ki si je izbral harem kobil. 

 

V skupini pride pogosto do prepirov. Dominantni konji skušajo v svojo skupino 

pritegniti čim več članov, zato lahko pride do prepirov med vodji skupin. 

 

V vsaki skupini si želijo odrasli konji dominirati nad mlajšimi ( ne le kobile ). 

Čreda je velika razširjena družina in veliko članov bo sodelovalo pri zaščiti in 

izobraževanju žrebet. Odrasel konj, ki je najbližje igrivim žrebetom se bo do njih 

obnašal kot varuška. 

 

Žrebci zganjajo kobile skupaj, da bi jih zaščitili pred nasprotnimi žrebci. ohranjali 

V udomačenih skupinah počnejo to konji obeh spolov, da bi ohranjali svoj 

dominanten položaj.  ( Vogel, 2003 ) 

 

4.5 ŠPORT 

Konji so skozi stoletja sodelovali z ljudmi in jim nudili zabavo ter pomoč. Skozi 

čas so jih urili za različne športe in jih še danes urimo v le-teh npr. preskakovanje 

ovir in dresura.  S konjem se lahko zbližamo tudi med treningom, saj mora konj 

zaupati jahaču in prav tako jahač konju, da sta uspešna. Pri polu na primer se to    

jasno opazi, saj konj sodeluje s človekom kot nekakšen partner. ( ustni vir izkušenega 

rejca konj, Dejana Strgarja z Banjšic) 

 

video 1 

 

4.6 TERAPIJA 

Pri terapiji se ponavadi uporablja mirne konje, ki so dobro vjahani,  saj so vajeni 

ljudi in se ne prestrašijo ko pacient naredi nepričakovani ali nenadni gib ipd. 

Konj tudi občuti v kakšnem razpoloženju je človek (ali je nervozen) in temu 

primerno reagira. Zato so konji uporabni tudi za zdravljenje ljudi z anksioznimi 

motnjami. Konje se uporablja tudi zato, ker je to velika žival, ki potrebuje veliko 

https://www.youtube.com/watch?v=t5qWMcZQ0fU
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nege - pacient se s tem nauči skrbi in hkrati premaga strah pred večjimi živalmi ter 

se naučijo opazovati/razmeti konjevo vedenje. Konj mora biti seveda tudi ustrezno 

treniran/izobraževan. ( ustni vir izkušenega rejca konj, Dejana Strgarja z Banjšic) 

 

 

 

 

4.7 ZAUPANJE IN SKUPINSKO DELO 

Za uspeh sta potrebna dva elementa : zaupanje in skupinsko delo. Najprej moramo 

mi zaupati konju, nato nam bo še on. Tudi v najbolj kritičnih situacijah moramo 

ostati mirni in konju zaupati, npr.: ko sem poleti šla na teren sem Pedžiju 

popolnoma zaupala, pa tudi ko sva šla mimo razmetanih drv, psov in tudi, ko je 

srna skočila izza grmov sem ostala popolnoma mirna in enako konj. Dobro 

skupinsko delo se opazi na tekmah : ko sta konj in jahač skoncertrirana na progo, 

ne pa na sodnike ali na gledavce. Tudi na treningu je to opazno, ko se popolno 

“zlijeta” skupaj. ( ustni vir izkušenega rejca konj, Dejana Strgarja z Banjšic ) 

 

 

Slika : 12,13 : Jaz 

in moja prijateljica Wanda. 

 Ali ste se kdaj vprašali kaj povezuje konja in jahača ? Morda ste si odgovorili 

sedlo ali vajeti. Ta odgovor je napačen. Pravilen odgovor pa je SRCE.( ustni vir 

izkušenega rejca konj, Dejana Strgarja z Banjšic ) 

 

 



19 

                                                                                 
Slika 14 : Primer dobrega               Slika 15 : Tudi na tekmi sta konj in 

skupinskega dela in                        jahač “zlita” skupaj in si zaupata. 

 zaupanja med treningom.             

 

video 2 

video 3 

 

 

 

 

4.8 KAJ LAHKO SPLAŠI KONJA 

Konj se lahko splaši iz različnih razlogov. Največkrat se konj preplaši zaradi 

nenadnega ali neznanega giba ali zvoka. Naraven refleks konju pove, naj zbeži, če 

pa ni v položaju v katerem bi lahko zbežal se odzove z agresijo (brcanje, 

grizenje,…). Nekateri konji so bolj razdražljivi in plašni ko piha, saj tako z ušesi ne 

morejo popolnoma in pravilno zaznati manjših zvokov, ter se počutijo ogroženi, 

čeprav se za zaznavanje groženj najbolj zanašajo na svoj vid. ( ustni vir izkušenega rejca 

konj, Dejana Strgarja z Banjšic ) 

 

Zanimivost : Zakaj se konji bojijo prašičev ? Ker pred milijoni let, ko so konji 

bili v velikosti lisice so jih divji prašiči plenili.( ustni vir izkušenega rejca konj, Dejana 

Strgarja z Banjšic ) 

   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dJbWpsbSN_4
https://www.youtube.com/watch?v=AxfmFEdbsV8&feature=youtu.be
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5. PRAKTIČNI DEL 

5.1 POSKUSI 

POSKUS 1 : V izpust obesimo 2 plastični vrečki. 

Raziskovalno vprašanje : Kako reagirajo posamezni konji ( športni, šolski, mladi / 

v vjahovanju ) ? 

Hipoteza : Mladi konji se bodo splašili, športen previdno raziskoval, šolski pa bo 

miren. 

Rezultati : - Josephina ( mlada kobila v ujahovanju ) : se izogiba, pozorno, 

previdno gleda, je pozorna na okolico, ko jo Dejan izpusti iz izpusta gre sama v 

boks. 

- Santos ( športen konj ) : vznemirjen, previdno gleda, počasi se 

približuje,ovohava, kroži,  

-  Bear ( šolski konj ) : se ne zanima, je miren, nagon je močnejši od novega 

predmeta, 

- Mlada žrebca ( Liam ( 3 leta ) in Pipi ( 2 leti )) : Pipi se približa in ovohava 

predmet, Liam se približa kasneje in povoha, nato se igrata. Nato se Pipi 

približa in zvrne stojalo ter odtrga vrečo in se z njo igra.  

 

Konji se tega predmeta ne bojijo, ker ta predmet poznajo, saj v takšnih vrečah 

dobijo priboljške ( kruh ) . Na vrečki reagirajo, ker mislijo, da bojo dobili v njej 

kruh. 
 poskus video 4 

 

POSKUS 2 : Lesene deske položimo na tla in čez peljemo konje. 

Raziskovalno vprašanje : Ali bojo šli vsi konji čez ?  

Hipoteza : Mladi bojo splašeni, ne bojo hoteli iti čez, športen bo pozorno šel čez, 

šolski pa mirno prečkal deske. 

Rezultati : - Josephina : gre čez, mimo,  

- Santos : skoči čez, ker je skakalen konj raje skoči kot pa prečka v koraku 

- Bear : Gre mirno čez  

- Liam : noče prečkat, se malo boji 

- Pipi : prečka brez strahu  

https://www.youtube.com/watch?v=8sD6RCFsKWw&feature=youtu.be
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POSKUS 3 : Dejan drži konja v desni roki, z levo pa si dvigne dežnik nad glavo in 

gre s konjem en krog okoli lesenih desk. Nato pa dežnik zapre in ponovno odpre. 

Raziskovalno vprašanje : Kako se bojo konji odzvali na dežnik ? 

Hipoteza : - Josephina : se bo splašila in poskušala zbežati 

- Santos : se bo splašil 

- Bear : bo miren 

- Pipi : se bo splašil in poskušal zbežati 

Rezultati : - Josephina : pozorna, se splaši, previdna  

- Santos : se splaši in poskuša zbežat, vznemirjen, pozoren, gleda, je previden, 

ko Dejan odpre dežnik se splaši na mestu 

- Bear : miren in pozorno pogleda 

- Pipi : pogleda, trzne, je miren 
poskus video 5 

 

Ugotovili smo, da je karakter konja bolj pomemben kot konjeva izšolanost ( 3-letni 

Pipi se dežnika skoraj nič ne boji, medtem ko se 6-letni Santos dežnika zelo boji ). 

To pa ne pomeni, da Santos ni dober športen konj, ravno obratno; on je odličen 

športen in jezdni konj brez strahu.  

 

 

 

 

 

RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 

 

Pri tej raziskovalni nalogi sva spoznali, da so si vsi konji različni, ne le po zunanji 

obliki, ampak tudi po karakterju. Niti dva konja kar jih poznava nimata enakega 

karakterja. Šolanost in starost konja nista toliko pomembni, bolj je njegov karakter.  

 

Pri nalogi so nam prišle prav lastne izkušnje, izkušnje najinega mentorja in številne 

knjige. 

 

Pri pisanju te raziskovalne naloge nisva naleteli na večjih težav. Če sva bili v 

dvomih sva povprašali Dejana za nasvet. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9JJz5gncCKk&feature=youtu.be
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