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KATALOG ZNANJA 
 

 
1. IME PREDMETA:  
TRENIRANJE KONJ IN UČENJE JAHANJA (TKJ) 
 
 
2. SPLOŠNI CILJI  
Splošni cilji predmeta so: 

- iskanje novih možnosti razvoja podeželja, 
- razvijati in organizirati športne in rekreacijske aktivnosti na podeželju, 
- skrbeti za celostno podobo in urejenost svoje kmetije/gospodarstva in njeno 

vključevanje v turistično ponudbo kraja. 
 
 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

− načrtovati in organizirati delo na konjerejskem obratu, 
− voditi, koordinirati in nadzirati delo posameznikov, delovnih sredstev, materialov 

in tehnologije na konjerejskem obratu, 
− pripravljati osnovne načrte za konjerejsko infrastrukturo, 
− skrbeti za prehrano in oskrbo konj, 
− izvajati jahanje in trening konj, 
− usposabljati jahače, 
− pripravljati tekmovalne programe, 
− nuditi prvo pomoč jahaču in konju, 
− voditi promocijo in trženje na konjerejskem obratu, 
− spremljati finančno poslovanje konjerejskega obrata, 
− načrtovati turistične in športne dejavnosti, ki so vezane na podeželje in so značilne 

za podeželje, 
− izvajati ustrezno animacijo za goste, 
− analizirati podeželje z vidika možnosti razvoja določenih vrst okolju prijazne 

rekreacije, 
− iskati nove ideje za razvoj novih oblik rekreacije v svojem okolju, 
− izdelati in ponuditi programe za rekreacijo. 



VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE 
 
 
4. OPERATIVNI CILJI  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Organizacija del na konjerejskem obratu 
Študent: 
- pozna osnove reje konj, športnega in 

turističnega jahanja, 
-  pozna osnove uspešne organizacije in 

vodenje dela v konjereji, 
- pozna zakonitosti uspešnega 

poslovanja in podjetništva v konjereji, 
- pozna pravila trženja konjerejskega 

obrata, 
- pozna osnovne predpise, standarde in 

normative na področju konjereje in 
turizma, 

- pozna pogoje za obratovanje 
konjerejskega obrata, 

- pozna delovne postopke in metode 
dela na konjerejskem obratu, 

- pozna sisteme nadzora na 
konjerejskem obratu, 

- pozna različne načine gradnje hlevov 
za konje, 

- pozna normative za izgradnjo hlevov, 
vadbene in tekmovalne infrastrukture 
ter vzpostavitev pašnikov 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prehrana in oskrba konj 
- pozna fiziološke potrebe konj, 
- pozna osnove in posebnosti o prehrani 

konj, 
- pozna prehranske potrebe posameznih 

kategorij konj, 
- pozna različne načine spravila krme, 
- pozna načine in tehnike paše konj, 
- pozna hranilno vrednost krmil, 
- pozna postopke priprave konj na 

različna dela z njimi, 
- pozna potrebe konje po negi glede na 

delovni namen, 

 
Študent: 
- planira, vodi, organizira in nadzira lastno 

delo, delo drugih zaposlenih ter delo 
strank, 

- oblikuje strategijo konjerejskega obrata in 
izdela poslovni načrt, 

- pripravi letni delovni načrt in terminske 
plane izvedbe, 

- načrtuje stalež konj za določene namene, 
- načrtuje in organizira nabavo potrebne 

opreme in repromaterialov, 
- načrtuje in organizira različne konjeniške 

aktivnosti, storitveno ponudbo, 
vzdrževalna in obratovalna dela ter 
promocijske aktivnosti 

- oceni ekonomičnost poslovanja 
konjerejskega obrata, 

- spremlja novosti slovenske in EU 
zakonodaje na področju konjereje ter 
predpise, normative in standarde v 
kmetijstvu 

- odloča o porabi materialnih sredstev, 
- odloča in odgovarja za področja reje, 

selekcije, reprodukcije, usposabljanja, 
jahanja in varovanja zdravja konj, 

- posreduje navodila sodelavcem in jim nudi 
strokovno pomoč, 

- pripravi strokovna izhodišča za gradnjo 
konjskih hlevov in drugih spremljevalnih 
objektov, 

- pripravi pašnik za konje 
 
 
- skrbi za vzdrževanje dobre kondicije konj, 
- spremlja in nadzoruje delovno intenzivnost 

posameznih konj, 
- pripravi načrt krmljenja glede na vlogo 

konj, 
- daje krmila v analizo, 
- skrbi za nabavo in skladiščenje krme 
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- pozna postopke čiščenja in nege konj, 
- pozna pogoje pri skladiščenju krme 
 
Nudenje prve pomoči  
- pozna postopke in ukrepe pri nudenju 

prve pomoči poškodovanemu jahaču 
in konju 

- pozna pravila oskrbe poškodovanih 
konj 

 
 
 
 
- predvidi poškodbe jahača in konja, 
- ustrezno pristopa do poškodovanca in ga 

po potrebi oskrbi, 
- pokliče reševalno in veterinarsko službo, 
- po potrebi oskrbi poškodovanega konja 

Usposabljanje jahačev in priprava 
tekmovalnih programov  
- pozna načine in tehnike posredovanja 

znanja, 
- pozna komunikacijski bonton, 
- pozna pravilnike za tekmovanja v 

konjeništvu 
 
 
 
 
 
 
 
Trženje konjerejskega obrata  
- pozna osnovne zakonitosti delovanj 

trga, 
- pozna osnove trženja, 
- pozna različne načine promoviranja, 
- pozna načela oblikovanja 

promocijskega materiala 
- pozna načela estetike in etike, 
- pozna pogoje ocenjevanja kakovosti 

pri nakupu oziroma prodaji konj, 
- pozna osnove nabave in skladiščenja 

materialov, 
- pozna osnove računovodstva 
 
Vodenje evidenc  
- pozna in uporablja obrazce za vodenje 

posameznih vrst evidenc 
 

 
- seznanja stranke o konjih in njihovem 

obnašanju ter uporabni vrednosti, 
- seznanja stranke o delu s konji in načinih 

njihove oskrbe 
- seznanja stranke z različnimi tehnikami 

jahanja v posameznih disciplinah, 
- seznanja stranke o pristopu h konju in 

pravili obnašanja na konjeniškem 
gospodarstvu, 

- planira in izpelje trening programe za 
konje in posamezne jahače, 

- udeležuje se tekmovanj in drugih srečanj s 
področja konjeništva 

 
- raziskuje tržišče in proučuje konkurenco, 
- oblikuje tržne strategije, 
- promovira storitve, 
- izvaja medijske promocijske aktivnosti, 
- skrbi za promocijski material, 
- pripravi investicijski načrt, 
- pridobiva ponudbe, naroča in nabavlja 

potrebni material, 
- pripravlja cenike, ponudbe in sklepa 

pogodbe 
- spremlja finančne kazalce poslovanja 
 
 
 
- pregleduje in ureja evidence konjerejskega 

obrata, 
- pregleduje in ureja evidence o uporabi 

fitofarmacevtskih in biocidnih sredstev, 
- pregleduje in ureja evidence glede 

vzdrževanja in izkoriščanja krmnih 
površin, 

- pregleduje in ureja evidence o stanju in 
številu konj, njihovem poreklu, o pripustih 
in žrebitvah 
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- pregleduje in ureja evidenco veterinarskih 
obiskov in obiskov podkovskega kovača 

- pridobiva zdravniška spričevala 
 
 
5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 
- vsaj 80% prisotnost na vajah 
- opravljene laboratorijske vaje, 
- izdelana in predstavljena seminarska naloga, 
- učenje jahanja in treniranja konj v sodelovanju s praktičnim izobraževanjem, 
- opravljen izdelek ali storitev in zagovor opravljenjega dela  

 
Za izvajanje tega predmeta je potrebna športna reja konj na šolskem posestvu ali 
medpodjetniškem izobraževalnem centru. 
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