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UVOD

• V Sloveniji imamo po podatkih SURS-a, še vedno več kot 75 % kmetij, 
ki imajo v reji manj kot 10 GVŽ goveda,

• za nastanitvene kapacitete rejnih živali na teh kmetijah zadostujejo 
hlevi, ki po dimenzijah spadajo med nezahtevne objekte,

• iz tega razloga bo v nadaljevanju predstavljeno kako se lotiti gradnje 
nezahtevnih a vseeno funkcionalnih objektov za rejne živali ali drugih 
nezahtevnih objektov, ki so potrebni za opravljanje kmetijske 
dejavnosti.



Osnovni podatki o staležu govedi v Sloveniji

RAZRED

REJ 

(KMG) KRAV % rej

%  

krav
87 % 

vseh 

GVŽ je 

v OMD

A: do 5 krav dojilj 13313 31473 81,88 51,67

B: 6 do 20 krav 

dojilj 2790 24613 17,16 40,41

C: nad 20 krav 

dojilj 157 4827 0,97 7,92

Skupaj 16260 60913 100 100,

Povprečje 3,75

RAZRED

REJ 

(KMG) KRAV % rej %  krav 87 % 

vseh 

GVŽ je v 

OMD

A: do 10 krav molznic 2480 14141 44,41 14,47

B: 10 do 30 krav molznic 2317 41535 41,49 42,49

C: nad 30 krav molznic 787 42081 14,09 43,05

Skupaj 5584 97757 100 100

Vir: KIS,   31.12.2019 Povprečje 17,51

RAZRED
REJ 

(KMG)
BIKOV % rej

%  

bikov
87 % 

vseh 

GVŽ 

je v 

OMD

A: do 10 bikov 14453 40596 91,63 56,9

C: 11 do 30 bikov 1096 17758
6,95 24,9

D: nad 30 bikov 225 12965
1,43 18,2

Skupaj 15774 71319 100 100

Povprečje 4,52Število vseh KMG, ki redi krave molznice in stalež

Število vseh KMG, ki redi krave dojilje in stalež
Število vseh KMG, ki je imelo na dan 31.122019 v 

hlevu bike starejše od 1 leta in stalež



Enostavni in nezahtevni objekti v 
kmetijstvu

• Z 2. junijem 2018 je začela veljati nova Uredba o 
razvrščanju objektov (Uradni list RS št. 37/1. 6. 
2018). 

• Uredba razvršča objekte po zahtevnosti na:

• Enostavne objekte,

• nezahtevne objekte,

• manj zahtevne objekte,

• zahtevne objekte.



ENOSTAVNI OBJEKTI

Splošna merila za stavbe:

• ima samo eno etažo,

• njena višina ne presega 4 m,

• njena globina ne presega 1 m,

• njen nosilni razpon ne presega 4 m.

Splošna merila za gradbene inženirske objekte:

• njegova višina ne presega 5 m,

• njegova globina ne presega 2 m,

• njegov nosilni razpon ne presega 4 m.



NEZAHTEVNI OBJEKTI

Splošna merila za stavbe:

• Ima samo eno etažo,

• njena višina ne presega 6 m,

• njena globina ne presega 2 m,

• njen nosilni razpon ne presega 5 m.

Splošna merila za gradbene inženirske objekte:

• Njegova višina ne presega 10 m,

• njegova globina ne presega 4 m,

• njegov nosilni razpon ne presega 5 m.



NESTANOVANJSKE KMETIJSKE STAVBE I

opis ENOSTAVEN OBJEKT NEZAHTEVEN OBJEKT

Stavbe za rastlinsko

pridelavo

rastlinjaki za vrtnine in

okrasne rastline, pokrite

drevesnice in podobne stavbe

Površina do 50 m2 Površina do 150 m2 - ne glede na

velikost nosilnega razpona

Stavbe za rejo živali Stavbe za rejne živali, stavbe 

za rejo divjadi v oborah, 

druge stavbe za rejo živali, 

čebelnjaki

Površina do 20 m2 Površina do 100 m2, ne glede na

velikost nosilnega razpona

Stavbe ribogojnice Površina do 50 m2, prostornina

bazenov do 250 m3

Površina do 100 m2, prostornina

bazenov do 2.000 m3

Stavbe za skladiščenje

pridelka

Stolpni kmetijski silosi Površina do 20 m2, višina do 5 m Površina do 100 m2, višina do 10

m

Kleti, vinske kleti, zidanice Površina do 20 m2, ne glede na

globino vkopa in globino

podzemnih delov

Površina do 50 m2 , do dve etaži,

ne glede na globino vkopa in

globino podzemnih delov

Skladišča pridelkov (kašče,

seniki, skednji,

koruznjaki,…)

Površina do 40 m2 Površina do 150 m2 

Kozolci

Površina do 40 m2  do dve etaži Površina do 150 m2  - do dve etaži 

in ne glede na višino

Druge nestanovanjske

kmetijske stavbe

Stavbe za shranjevanje

kmetijskih strojev, orodja in

mehanizac.

Površina do 40 m2 Površina do 150 m2 



opis ENOSTAVEN OBJEKT NEZAHTEVEN OBJEKT

Rezervoarji, silosi in

skladiščne stavbe

Skladiščne stavbe, hladilnice Površina do 20 m2 Površina do 100 m2 

Rezervoarji in cisterne za vodo

in druge tekočine

prostornina do 20 m3 Prostornina do 100 m3 

Stolpni silosi za suhe snovi Višina do 5 m Višina do 10 m

opis ENOSTAVEN OBJEKT NEZAHTEVEN OBJEKT

Garažne stavbe garaže in pokrita parkirišča, 

čolnarne, kolesarnice in 

podobno.

Površina do 20 m2 Površina do 50 m2

opis ENOSTAVEN OBJEKT NEZAHTEVEN OBJEKT

nadstrešnice služijo kot pripadajoč objekt h

glavnemu objektu in same po

sebi nimajo opredeljenega

stalnega namena

Površina do 20 m2 Površina do 50 m2

opis ENOSTAVEN OBJEKT NEZAHTEVEN OBJEKT

Rezervoarji, silosi in

skladiščne stavbe

Skladiščne stavbe, hladilnice Površina do 20 m2 Površina do 100 m2 

Rezervoarji in cisterne za vodo

in druge tekočine

prostornina do 20 m3 Prostornina do 100 m3 

Stolpni silosi za suhe snovi Višina do 5 m Višina do 10 m

NESTANOVANJSKE KMETIJSKE 

STAVBE II



GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
opis ENOSTAVEN

OBJEKT

NEZAHTEVEN OBJEKT

Drugi kmetijski

gradbeni

inženirski objekti

ribogojnice Prostornina bazenov

do 250 m3

Prostornina bazenov do 2.000

m3

Koritasti silosi Površina do 100 m2 Površina do 1.000 m2

Zbiralniki gnojnice in

gnojevke

noben Prostornina do 1.000 m3

Gnojišča, napajalna

korita, krmišča,

hlevski izpusti

Površina do 50 m2 Površina do 200 m2

Za vse nezahtevne objekte je potrebno pridobiti gradbeno 

dovoljenje na pristojni Upravni enoti !!! Sama izdaja GD, pa je v 

praksi hitra in z min. stroški.

Gradi se jih lahko v lastni režiji, vendar je potrebno imeti sklenjeno 

pogodbo z gradbenim nadzornikom !!!



O D L O K
o občinskem prostorskem načrtu Občine Škocjan

• Osnova je O D L O K o občinskem prostorskem načrtu občine Škocjan, sprejet dne 
25. 9. 2018, ki ga je sprejel občinski svet občine Škocjan.

(https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3214/odlok-o-
obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-skocjan)

• Na območjih kmetijskih zemljišč (K1 in K2), je po tem odloku dopustna gradnja 
naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

2.1 Dopustni 

nezahtevni in 

enostavni objekti

Nezahtevni in enostavni objekti:

– vsi pomožni kmetijsko-gozdarski objekti v skladu s predpisom, ki ureja

vrste objektov glede na zahtevnost, razen kleti in vinske kleti,

– čebelnjak, kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen

gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 40 m2,

– staja, kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen

zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m2,

– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov;



SISTEMI REJE GOVEDA I

• Sistem proste reje v kakršnikoli obliki oz. kombinaciji s 
pašo, je novodoben cenovno sprejemljiv sistem reje. 

• Prednosti proste reje govedi so:

 svoje vedenjske potrebe živali lažje zadovoljijo,

 manj motenj v vedenju živali,

 vstajanje in leganje živali je lažje,

 manj poškodb pri vhlevljanju živali,

 znaki pojatve so bolje izraženi,

 obseg in frekvenca poškodb vimena in seskov je manjša,

 boljše zdravje vimena,

 možnost krmljenja krmil z avtomati.



SISTEMI REJE GOVEDA II

• Hleve s prosto rejo lahko v grobem razdelimo na:

- hlev s polnimi tlemi z mehanskim odstranjevanjem 
gnoja (pehala),

- hlev z rešetkastimi tlemi,

- hlev s kombinacijo polnih in rešetkastih tal.

- hlev na tlačen gnoj,

- hlev na globoki nastilj,

- kompostni hlev (primeren v deželah s toplejšim 
podnebjem).



NAČRTOVANJE HLEVA

• Osnova za vsako načrtovanje objektov za rejo

živali je vedno žival.

• Telesne mere in obnašanje živali določajo

funkcionalne mere v hlevu, kakor tudi

razporeditev posameznih funkcionalnih področji.

• Poleg zahtev živali, moramo upoštevati še

predvsem zahteve človeka pri vsakodnevnem

delu, predvsem pri krmljenju (transport, nošenje

krme) in molži (telesna drža).



POVPREČNA 
VELIKOST

ODRASLE ČB 
KRAVE



FUNKCIONALNA PODROČJA GLEDE NA OBNAŠANJE IN
DEJAVNOST ŽIVALI

 Zauživanje hrane,

 ležanje,

 gibanje, odstranjevanje gnoja,

 molža.

Funkcionalna področja so lahko na različne načine 
izvedena in med seboj kombinirana, v vsakem
primeru pa morajo biti prilagojena potrebam živali
in človeka.



RAZPOREDITEV FUNKCIONALNIH PODROČJI V 
HLEVIH ZA GOVEDO

Funkcionalno 

področje

Vezana reja Prosta reja z

globokim nastilom

ali tlačenim gnojem

Prosta reja na 

rešetkastih 

boksih

Prosta reja z 

ležalnimi boksi

ležanje stojišče površina z

nastilom ali

tlačenim gnojem

rešetke Ležalni boks

zauživanje krme stojišče površina z

nastilom ali

tlačenim gnojem

rešetke krmilna miza

odstranjevanje

gnoja

stojišče hodniki rešetke hodniki

molža (krave) stojišče molzišče / molzišče



NAJMANJŠE POTREBNE 
ZMOGLJIVOSTI SKLADIŠČ ZA 

ŠESTMESEČNO SKLADIŠČENJE 
ŽIVINSKIH GNOJIL (V M3/ŽIVAL) 

(UREDBO O VARSTVU VODA PRED ONESNAŽEVANJEM Z NITRATI IZ KMETIJSKIH 
VIROV (URADNI LIST RS, ŠT. 113/09 Z DNE 31. 12. 2009))

Vrsta živali

Gnojevka Hlevski gnoj, gnoj iz reje 

na globokem nastilu

Gnojnica

Teleta do šest mesecev 1,3 0,8 0,7
Teleta od šest mesecev do enega leta 3,4 1,8 1,7
Mlado govedo od enega do dveh let 5,8 4,2 2,9
Pitano govedo nad dve leti 7,1 7 3,5
Plemenske telice nad dve leti 7,7 7 3,8
Plemenski biki nad dve leti 7,1 7 3,5
Krave molznice 11,8 7 3,9
Krave dojilje 11,3 7 3,7
Ovce starejše, od enega leta in ovce, 

ki so že jagnile
/ 1 /

Koze, starejše od enega leta in koze, 

ki so že jarile
/ 1 /

Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov omogoča

kmetijam, da uležan hlevski gnoj, takšen, ki je bil prej že najmanj 2 meseca skladiščen na

gnojišču, največ za 2 meseca začasno skladiščijo na kmetijskem zemljišču, vendar je

lokacijo treba obvezno menjati vsako leto.



Ocena predvidenih stroškov gradnje 
nekaterih najbolj pogostih objektov na 
kmetijah po katalogu kalkulacij (KIS)

Tip objekta Enota Srednja vrednost (Eur/enoto)

Hlevi

Hlev za krave dojilje-polna tla m2 300

Hlevi za goveje pitance-

rešetke
m2 300

Hlev za drobnico - meso m2 264
Hlev za drobnico - mleko m2 450

Pomožni objekti

Gospodarski leseni objekti 

(strojne lope, drvarnice, itd.)
m2 141

Kozolec- dvoredni m2 176
Koritasti silos- betonski m2 100

Gnojišče iz betona m3 45
Jama za  gnojevko- manjše 

okrog 100 m3
m3 135

Vir: Katalog kalkulacij, KIS



OSNOVNE ZAHTEVE ZA NAČRTOVANJE HLEVA Z BOKSI 
NA REŠETKE

• Minimalna širina krmilnega mesta za mlado živino do starosti 2 let ≥ 65 
cm/žival, govedo nad 2 leti ≥ 75 cm/žival,

• minimalna površina boksa za mlado živino do starosti 2 let ≥ 2,5 m2

/žival,

• optimalna širina pohodne površine rešetk med 14 in 16 cm, reže pa so 
lahko široke od 3 do 3,5 cm,

• optimalna višina krmilne mize 20 cm nad višino stojišča (rešetk), 

• optimalna višina stene krmilne mize (spodnja pregrada), ki preprečuje 
raztros krme je 0,5 metra nad stojiščem (rešetkami), oz. 30 cm nad 
krmilno mizo,

• zgornja pregrada na krmilni mizi, nameščena 70 cm nad spodnjo,

• zgornji rob napajalnega korita oz. napajalnika nameščen na višini 85 cm 
nad višino stojišča (rešetk),

• na vsakih 10 živali min. 167 cm2 napajalne površine (pravilo je, da min. 10 
% živali v skupini, lahko pije vodo kadarkoli).



PRIMER HLEVA Z BOKSI NA REŠETKE
• Dimenzije hleva 10 x 10 m, 

• uporabna širina krmilne mize in 2 vrst boksov je 3 metre (idealno 
bi bilo vsaj 3,5 m, vendar če hočemo ostati v dimenzijah 
nezahtevnega objekta, več kot 3 m, ne gre)  in dolžina 9,5 metra 
(2x28,5 m2)         zadostuje za 22 glav mlade živine,

• uporabna dolžina boksov 9,5 metra,

• globina jame za gnojevko 2 metra,

• višina rešetk 17 cm,

• debelina betonskih sten 25 cm,

• uporabna globina jame za gnojevko 1,58 m, dolžina 9,5 m in 
širina 9 m, kar znese 135,09 m3 zadostuje za 6 mesečno 
skladiščenje gnojevke za 23 glav mlade živine  do 2 let



PRIMER NAČRTA HLEVA Z BOKSI NA REŠETKE I- SKICA



PRIMER NAČRTA HLEVA Z BOKSI NA REŠETKE II - SKICA



2 PRIMER NAČRTA HLEVA Z BOKSI NA REŠETKE - SKICA



KLJUČNA OPREMA PRI HLEVU NA REŠETKE

• Jasli - najrazličnejše izvedbe,

• rešetke.



OCENA STROŠKOV NAČRTOVANEGA HLEVA Z 
BOKSI NA REŠETKE

• Ocena stroškov po katalogu kalkulacij

• Ocena stroškov gradnje v lastni režiji (oz. lastna organizacija dela)

Površina hleva 100 m2 300 Eur/m2 30.000 Eur

135 m3 jame za 

gnojevko

135 Eur/m3 18.225 Eur

Skupaj 48.225 Eur

Pogodba z gradbenim nadzornikom 3 do 5 % vrednosti investicije 300 eur

Zemeljska dela (izkop, priprava terena) 50 eur/uro dela stroja x 30 ur 1.500 eur

Najem opaža 1500 eur/teden 1.500 eur

Priprava opaža za betoniranje 10 eur / uro gradbeni delavec X 400 ur 4.000 eur

Strošek betona- navaden 70 eur/m3 x 10 m3 700 eur

Strošek hidrobetona 90 eur/m3 X 30 m3 2.700 eur

Strošek armature 100 kg/m3 betona x 40 m3 4.000 eur

Strošek rešetk 40 eur/m2 X 60 m2 2.400 eur

Strošek lesa za streho in nosilni stebri 160 eur/m3 x 20 m3 žaganega lesa 3.200 eur

Strošek lesa za oboj- deske 6 eur/m2 x  150 m2 desk 900 eur

Strošek dela tesarja 15 eur/ura dela x 120 1.800 eur

Strošek kritine 7 eur m2 X 154 m2 strehe 1.078 eur

Strošek opreme (samozapiralne jasli, 5 

cevne teleskopske pregrade, napajalniki)

za opremo dvoje boksov dimenzij 9,5 m x 3 m x 3 m 3.500 eur

Vir: povprečne cene zbranih ponudb 

obrtnikov in zastopnikov hlevske opreme

Skupaj 27.678 eur

Stroški so 

lahko precej 

manjši (tudi 

do 10.000 

eur) v 

kolikor se 

pripravi 

opaž za 

betoniranje 

v lastni 

režiji, 

uporabi 

lasten les za 

objekt in 

opremo 

hleva (lesene 

jasli, 

pregrade, 

itd.)



OSNOVNE ZAHTEVE ZA NAČRTOVANJE HLEVA NA 
TLAČEN GNOJ

• Sistem tlačenega gnoja je zasnovan na principu odrivanja mešanice 
gnoja in nastilja, ki drsi po nagibu skozi reže boksa, zaradi gaženja 
živali,

• za krmilna mesta veljajo v osnovi enake dimenzije, kot pri boksih na 
rešetkastih tleh (obstajajo pa najrazličnejše izvedbe),

• ležišče je nagnjeno za 5- 10 % proti gnojni osi,

• reža skozi katero polzi gnoj mora biti visoko od 20 do 25 cm,

• širina boksov za mlado živino naj ne bi bila večja od 4 – 5 m, za 
odraslo govedo pa največ do 7 m, če hočemo, da sistem funkcionira,

• primeren sistem reje za živali nad 250 kg,

• 5 m2 ležalne površine na GVŽ,

• poraba slame znaša 2 do 4 kg dnevno na GVŽ.



PRIMER HLEVA NA TLAČEN GNOJ

• Dimenzije hleva 10 x 10 m, višina strehe max. 6 m,

• uporabna širina krmilne mize 3 m, širina ležalnih boksov 3,5 m 
in dolžina 9,5 m, kar znese 33 m2 in zadostuje za 6-7 GVŽ 
(10-12 mladih govedi do starosti 2 let), 

• uporabna dolžina boksov 9,5 metra,

• globina ležalnega boksa 0,5 metra pod nivojem krmilne mize,

• spodnja  pregrada krmilne mize 20 cm nad nivojem ležalnega 
boksa,

• zgornja pregrada krmilne  mize na višina 70 cm nad spodnjo 
pregrado.

• kapaciteta gnojišča zadostuje za caa. 41,5 m3 gnoja (9,5 x 3,5 
m x 1,75 m) + caa. 16 m3 gnoja je ves čas prisotnih v ležalnih 
boksih. 



PRIMER NAČRTA HLEVA NA TLAČEN GNOJ I - SKICA



PRIMER NAČRTA HLEVA NA TLAČEN GNOJ II - SKICA



OCENA STROŠKOV NAČRTOVANEGA 
HLEVA NA SISTEM TLAČENEGA GNOJA

• Ocena stroškov po katalogu kalkulacij

• Ocena stroškov gradnje v lastni režiji (oz. lastna organizacija dela)

Površina hleva 65 m2 300 Eur/m2 19.500 Eur

42 m3 gnojišča 45 Eur/m3 18.225 Eur

Skupaj 37.725 Eur

Pogodba z gradbenim nadzornikom 3 do 5 % vrednosti investicije 300 eur

Zemeljska dela (izkop, priprava terena) 50 eur/uro dela stroja x 20 ur 1.000 eur

Najem opaža 1000 eur/teden 1.000 eur

Priprava opaža za betoniranje  10 eur /uro gradbeni delavec X 2500 

ur 

2.500 eur

Strošek betona- navaden 70 eur/m3 x 40 m3 2.800 eur

Strošek armature 100 kg/m3 betona x 40 m3 4.000 eur

Strošek lesa za streho in nosilni stebri 160 eur/m3 x 20 m3 žaganega lesa 3.200 eur

Strošek lesa za oboj- deske 6 eur/m2 x  150 m2 desk 900 eur

Strošek dela tesarja 15 eur/ura dela x 120 1.800 eur

Strošek kritine 7 eur m2 X 154 m2 strehe 1.078 eur

Strošek opreme (samozapiralne jasli, 5 cevne 

teleskopske pregrade, napajalniki)

za opremo dvoje boksov dimenzij 9,5 

m x 3,5 m 

1.750 eur

Vir: povprečne cene zbranih ponudb 

obrtnikov in zastopnikov hlevske opreme

Skupaj 20.328 eur

Stroški so 

lahko precej 

manjši (tudi do 

7.000 eur) v 

kolikor se 

pripravi opaž 

za betoniranje 

v lastni režiji, 

uporabi lasten 

les za objekt in 

opremo hleva 

(lesene jasli, 

pregrade, itd.)



OSNOVNE ZAHTEVE ZA NAČRTOVANJE HLEVA NA 
GLOBOKI NASTILJ I

Enoprostorski hlev:

• ležalna površina znaša najmanj 6 m2/GVŽ,

• za izvedbe jasli za krmilna mesta veljajo v osnovi enake 

dimenzije, zaželeno je, da se omogoči nek preprost sistem 

nastavitve jasli po višini (pri kravah dojiljah lahko z manjšimi 

dimenzijami jasli preprečujemo kravam dostop do krme za teleta-

ne potrebujemo dodatnih prostorov !!!)

• optimalna višina krmilne mize je 50 cm nad višino tal boksa + 20 

cm spodnja višina pregrade nad krmilno mizo, kar skupaj znese 

sprejemljivih 70 cm, če je razlika večja je potreben sistem stopnic 

do krmilne mize,

• poraba slame 8 kg/GVŽ/dan.



OSNOVNE ZAHTEVE ZA NAČRTOVANJE 
HLEVA NA GLOBOKI NASTILJ II

Dvoprostorski hlev:

• minimalna ležalna površina za mlado 

govedo znaša 2,8 m2 z min. širino 

ležalnega dela boksa 4 m in min. širino 

hodnika ob krmilni mizi 2 m,

• minimalna ležalna površina za odraslo 

govedo 4 m2 z min. širino ležalnega 

dela boksa, 5,3 m in min. širina hodnika 

ob krmilni mizi 2,3 m,

• ležalna površina nižja od hodnika ob 

krmilni mizi vsaj za 25 cm (sistem 

stopnic)

• poraba slame 4 kg/GVŽ/dan.



PRIMER HLEVA NA GLOBOK NASTILJ-
ENOPROSTORSKI BOKS

• Dimenzije hleva 10 x 10 m, višina strehe max. 6 m,

• uporabna širina krmilne mize 3 m, širina ležalnih boksov 

6,25 m in dolžina 9, 5 m, kar znese 59 m2 in zadostuje za 

9 GVŽ (15 mladih govedi do starosti 2 let ali 7-8 krav dojilj 

s teleti do starosti 6 meseca), 

• globina ležalnega boksa 0,5 metra pod nivojem krmilne 

mize,

• spodnja  pregrada krmilne mize 70 cm nad tlemi ležalnega 

boksa,

• zgornja pregrada krmilne  mize na višina 70 cm nad 

spodnjo pregrado.

• kapaciteta ležalnega boksa zadostuje za caa. 30 m3 gnoja 

(9,5 x 6,25 m x 0,5 m) 



PRIMER NAČRTA ENOPROSTORSKEGA HLEVA NA 
GLOBOK NASTILJ I – SKICA I



PRIMER NAČRTA ENOPROSTORSKEGA HLEVA NA 
GLOBOK NASTILJ I – SKICA II



OCENA STROŠKOV NAČRTOVANEGA HLEVA 
NA SISTEM GLOBOKEGA NASTILJA

• Ocena stroškov po katalogu kalkulacij

• Ocena stroškov gradnje v lastni režiji (oz. lastna organizacija dela)

Površina hleva 100 m2 300 Eur/m2 30.000 Eur

Skupaj 30.000 Eur

Stroški so 

lahko precej 

manjši (tudi 

do 5.000 eur) 

v kolikor se 

pripravi opaž 

za 

betoniranje v 

lastni režiji, 

uporabi 

lasten les za 

objekt in 

opremo hleva 

(lesene jasli, 

pregrade, 

itd.)

Pogodba z gradbenim nadzornikom 3 do 5 % vrednosti investicije 300 eur

Zemeljska dela (izkop, priprava terena) 50 eur/uro dela stroja x 10 ur 500 eur

Najem opaža 300 eur/teden 300 eur

Priprava opaža za betoniranje 10 eur /uro gradbeni delavec X 40 ur 400 eur

Strošek betona- navaden 70 eur/m3 x 30 m3 2.100 eur

Strošek armature 100 kg/m3 betona x 30 m3 3.000 eur

Strošek lesa za streho in nosilni stebri 160 eur/m3 x 20 m3 žaganega lesa 3.200 eur

Strošek lesa za oboj- deske 6 eur/m2 x  150 m2 desk 900 eur

Strošek dela tesarja 15 eur/ura dela x 120 1.800 eur

Strošek kritine 7 eur m2 X 154 m2 strehe 1.078 eur

Strošek opreme (samozapiralne jasli, 5 

cevne teleskopske pregrade, 

napajalniki)

za opremo boksov dimenzij 9,5 m x 6,25 m 1.900 eur

Vir: povprečne cene zbranih ponudb 

obrtnikov in zastopnikov hlevske 

opreme

Skupaj 15.478 eur



REJA DROBNICE – OSNOVNI PODATKI

• okoli 10.000 KMG, ki redijo drobnico,

• stalež okoli 135.000 vseh živali od tega plemenskih,

• 110.000 ovc in 25.00 koz,

• ovce predstavljalo preko 80 % glav drobnice,

• 12.400 GVŽ je v vzhodni Sloveniji, 

• 11.700 GVŽ pa v zahodni Sloveniji,

• v Beli krajini in vzhodni Sloveniji prevladujejo 
KMG-ji z manj kot 2 GVŽ,

• večje število rejcev na Notranjskem in v Posočju.

1 OVCA ALI KOZA JE 0,15 GVŽ !!!



OBJEKTI ZA REJO DROBNICE-NORMATIVI ZA 
NAČRTOVANJE HLEVA

Povzeto po Avstrijskem pravilniku za rejo živali

Kategorija živali Hlevska površina 

(m2/žival) -

Slovenska

priporočila

Kategorija živali Hlevska površina 

(m2/žival)-

Nemška 

priporočila

Koza brez kozlička 1,0-1,5 Ovca brez jagnjeta 0,8-1,0

Kozlički do 6 mes. 0,3 Jagnjeta do 6 mes. 0,5

Kozlički od 6-12 

mes.

1,0-1,5 Jagnjeta od 6-12 

mes.

0,6

Kozli 1,5-2,0 Ovni 1,5-2,0



OBJEKTI ZA REJO DROBNICE-NORMATIVI 
ZA NAČRTOVANJE HLEVA II



PRIMER HLEVA ZA MESNO REJO DROBNICE

A- Ležalna in 

pohodna površina

D- Skandinavske 

jasli



PRIMER HLEVA ZA MLEČNO REJO DROBNICE

A - prostor za odrasle 

živali z mladiči

B - boksi za jaritve ali 

jagnjitve

in  odstavljene živali 

ali bolne živali

C - boks za ovna/kozla

D - jasli

E - krmilni hodnik

F - molzišče

G - mlekarnica

H - prostor za krmo 



OBSTENSKE JASLI- DIMENZIJE

- Dno jasli 50 cm nad tlemi,

- 12 cm nad dnom jasli vpete letve 

za seno,

- jasli zgoraj široke 50 cm,

- zgornji rob jasli na višini 120 cm.



DVOJNE JASLI

- Dno jasli 50 cm nad tlemi,

- 12 cm nad dnom jasli vpete letve 

za seno v obliki črke V,

- jasli zgoraj široke 65 cm,

- zgornji rob jasli na višini 120 cm.



SKANDINAVSKE JASLI



NAPAJALNIKI

• 3-3,5 l vode na 1 kg zaužite SS,

• ovca lahko popije tudi do 7 l 
dnevno,

• premajhne količine zaužite vode 
zmanjšajo dnevni prirast,

• 1 napajalnik na 25 ovc,

• Vrh napajalnika naj ne bo višje 
od 35 cm nad nastilom.



UREDITEV MOLZIŠČA

• Ločeno od hleva,

• vstop in izstop ločena,

• vstop in izstop na enem mestu,

• dvignjeno stojišče (80-90 cm),

• ureditev jasli na molzišču.



NORMATIVI ZA MOLZIŠČE

• Širina hodnika za molznika (0,8-1,0 
m)

• dolžina stojišča (0,6-0,8 m)

• širina jasli (0,4 m)

• 3 živali na dolžinski m

• višina: 2,2 do 2,8 m

• podtlak: 36-44 kPa

• pulzator za ovce: 90-120 
pulzov/min

• pulzator za koze: 50-90 pulzov/min

• razmerje takta sesanja in takta 
počitka: 2:1



ZAKLJUČEK

• Glede na stalež živali lahko z nezahtevnimi objekti 
za rejo živali pokrijemo kapacitete  več kot 75 % 
kmetij, sploh v kombinaciji z že obstoječimi hlevi,

• gradnja nezahtevnih hlevov za rejo živali in drugih 
nezahtevnih kmetijskih objektov, daje malim 
kmetijam vsaj možnost ustvarjanja pozitivne 
bilance v dejavnosti živinoreje.


