
 

PROGRAM KONJENIŠKEGA KROŽKA  

2. STAROSTNA SKUPINA (9 do 12 let) 

 

1. ZGODOVINA KONJ, PASME, SLOVENSKE AVTOHTONE PASME KONJ (1 ura) 

Od kdo izvirajo konji (kakšni so bili konji pred nekaj milijoni let, katere pasme konj 

poznamo, spoznali bomo lipicanca, posavca in slo. hladnokrvnega konja)  

2. TELESNA ZGRADBA IN ČUTILA KONJ (2 uri) 

Kako je sestavljeno konjevo telo, kako razmišljajo konji in kako se vedejo, kaj čutijo 

in kaj nam sporočajo s svojim telesom  

3. PREHRANA IN ZDRAVJE KONJ (1 ura) 

Osnovna oskrba konja, kaj jedo konji in česa ne smejo jesti, pripravili jim bomo 

malico, kako skrbimo, da je konj zdrav in kaj so njihove najpogostejše bolezni 

4. HLEVI ZA KONJE, OPREMA IN ČIŠČENJE HLEVA, INFRASTRUKTURA ZA JAHANJE (2 

uri) 

Kje prebivajo konji, kaj potrebujemo za čiščenje hleva (kolikokrat je treba čistiti 

hlev, spoznali bomo opremo za kidanje konjskih boksov ter ostale pripomočke za 

delu v hlevu, pomerili se bomo v kidanju) 

5. VARNOST PRI GIBANJU OKOLI KONJ IN PRVA POMOČ JAHAČU IN KONJU (1 uri) 

Kako se pravilno gibamo okoli konjev (pravila varnosti, kaj se lahko zgodi, če jih ne 

upoštevamo, zaščitna oprema, naučili se bomo konjskega bontona), kako pomagati 

bolnemu konju ali poškodovanemu jahaču 

6. OSNOVE JAHANJA (4 ure) 

Kaj vse se bomo naučili pri delu in jahanju konj. 

6.1. Higiena in nega konj – Kaj potrebujemo za konjevo čisto telo. 

6.2. Oprema jahača in konja – Kakšna je oprema za jahača in konja. 

6.3. Vodenje konja – Kako pravilno vodimo konja. 

 

6.4. Zajahanje in razjahanje konja –Kako pravilno zlezemo na konja in z 

njega 

6.5. Osnovna drža jahača – Kako pravilno sedimo na konju. 

6.6. Hodi pri konju – Kako se konji gibajo. 

6.7. Pripomočki pri jahanju- Kaj še potrebujemo pri jahanju. 

7. DISCIPLINE JAHANJA (1 ura) 

Kaj vse lahko počnejo konji (spoznali bomo različne discipline jahanja - 

preskakovanje ovir, dresura, vprege, polo) 

 

Za več informacij in prijave pokličite na 051 610 511 (Urša) ali nam pišite na info@jahanje-

ljubljana.si 
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