PROGRAMI KONJENIŠKIH KLUBOV, 7. 9. 2019

Posestvo Jurečič:
Posestvo bo ta dan nudilo jahanje za otroke na ponijih, jahanje za odrasle na konjih, ogled celotnega
posestva, ogled treninga preskakovanja ovir, dresurni nastop, psihoterapijo s konji, voltežiranje,
delavnico o negi konj, delavnica o prehrani konj, delavnica o lonžiranju, delavnica o konju prijaznem
nalaganju in vožnji konj.
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-16.00

ogled posestva
prikaz preskakovanja ovir
delavnica o lonžiranju
psihoterapija s konji
delavnica o prehrani konj
delavnica o konju prijaznem nalaganju in vožnji konj
prikaz dresurnega jahanja – nastop kvadrilje
delavnica o voltežiranju
delavnica o negi in čiščenju konj
jahanje za odrasle
jahanje za otroke

Kontakt: Petra Peterlin - konjenistvo.peterlin@gmail.com
Naslov: Lipe 15, 1000 Ljubljana

KK Slovenj Gradec – Kmetija Ušen:
Dan odprtih vrat bo potekal med 10. in 16. uro:
10.00 – 12.00: predstavitev šole jahanja
10.00 – 12.00: brezplačno jahanje
12.00 – 13.00: prikaz preskakovanja ovir
13.00 – 14.00: prikaz dresurnega jahanja
14.00 – 15.00: poni delavnice
14.00 – 16.00: brezplačno jahanje
Kontakt: Gregor Ušen - gregor.usen@triera.net
Naslov: Zgornje Grušovlje 6, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

KK Gibanje:
10.00 – 16.00: - predstavitev začetne šole jahanja
- predstavitev nadaljnje šle jahanja
- brezplačno jahanje za obiskovalce
- predstavitev preskakovanja ovir
- predstavitev dresurnega jahanja
- poni delavnice
- predstavitev jahanja brez sedel
- animacije za otroke
Kontakt: Živa Šefman - ziva.sefman@gmail.com
Naslov: Depala vas 49, 1230 Domžale

KK Strmol:
Ogled konjušnice in vodeno jahanje za obiskovalce med 17:00 in 19:00.
Kontakt: Boleslav Bizjak - Boleslav.Bizjak@gov.si
Naslov: Ptujska cesta 21, 3252 Rogatec

ŠD Konjeniški center Celje:
V soboto, 7. 9. 2019, bodo v sodelovanju s KZS nudil:
9.00 - 10.00: Predstavitev centra in druženje za otroke s poniji
10.00 - 10.30: predstavitev šole jahanja
10.30 - 11.00: predstavitev discipline preskakovanja ovir
11.00 - 13.00: Možnost ježe konj za obiskovalce
V nedeljo, 8. 9. 2019 bo do nudili:
9.00 - 10.00: Druženje za otroke s poniji
10.00 - 11.00: Otroška predstava z ustvarjalno delavnico
10.00 - 12.00: Ježa konj za obiskovalce
11.00 - predstavitev discipline Dresurno jahanje
12.00 - predstavitev discipline Western jahanje
12.30 - 13.30 - Čas za kosilo
13.30 - predstava tekmovalne discipline Frisbee s psi pasme Border Collie v sodelovanju s Kinološkim
društvom Maribor
14.30 - Razstava pasme Šetlandskih ponijev
15.00 - Tekmovanje v vožnji vpreg s Šetlandskimi poniji
Kontakt: Nika Bosio - nika@konji-celje.si
Naslov: Lopata 43, 3000 Celje

KK PIP Ljubljana:
9.00 - 12.00 delavnica : "En kovač konja kuje" , kjer si bodo vsi lahko ogledali kovanje konj,
izdelovanje podkev
10.00 - 11.00 delavnica : "Tudi konjički zbolijo", kjer bo veterinar razumljivo (laično) predstavil kaj so
najpogostejše bolezni konj in kako jih zdraviti, ter kako se jim čim bolj uspešno izogibati
10.00 - 12.00 Jahanje ponijev (brezplačno) za otroke med 2 in 6 letom starosti,
10.00 - 12.00 Čiščenje ponijev za otroke med 4 in 6 letom starosti
14.00 - 16.00 učenje jahanja (brezplačno)
11.00 - 15.00 Na kmetiji pri teti Pehti, otroci bodo lahko vodeno krmili živali, v spremstvu vstopili v
njihove ograde in se z živalmi družili
16.00 - 17.00 prikaz tekmovanja med najmlajšimi jahalci v klubu (starostna kategorija do 12. let)
10.00 - 11.00 prikaz dresurnega jahanja
12.00 - 13.00 prikaz preskakovanja zaprek
Kontakt: Iris Prešeren - irispreseren@gmail.com
Naslov: Pot k Savi 20, 1000 Ljubljana

KK Vrtnica:
10.00 – 10.30: prikaz dresurnega jahanja
10.30 – 11.00: prikaz western načina jahanja
11.00 – 12.00: jahanje ponijev za otroke
12.00 – 12.30: prikaz naravnega konjarstva in jahanje brez uzde
12.30 – 13.00: predstavitev plesa »Country line dance« (Plesna šola Miro)
13.00 – 14.00: prikaz šole jahanja in treninga preskakovanje ovir
14:00 – 15.00: jahanje ponijev za otroke
Spremljevalni program:
-

predstavitev kovaštva,
predstavitev fizioterapije za konje in pse,
animacije z igrami in poslikavo obraza.

Kontakt: Oliva Humar- oliva.humar@siol.net
Naslov: Ozeljan 2b, 5261 Šempas

KK Boni Slovenska Bistrica:
Dan odprtih vrat bo potekal med 10. in 16. uro:
-

prestavitev dejavnosti na našem konjeniškem klubu
predstavitev nege in oskrbe konja
potek in prikaz šole jahanja
predstavitev discipline preskakovanja ovir
BREZPLAČNO JAHANJE ZA OTROKE TER ODRASLE

Kontakt: Cvetka - konjeniskiklubboni@gmail.com
Naslov: Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica (v vojašnici Vincenca Repnika)

KD Marsilea:
Med 10.00 in 12.00 uro, bo obiskovalcem na voljo ogled Posestva Marsilea, praktična delavnica o negi
konj, predstavitev komunikacije s konjem ( kratka zgodbica o 'PAMETNEM HANSU', opazovanje konj v
čredi in predstavitev načina komunikacije konja s človekom-'KLIKER TRENING'), obiskovalci bodo lahko
tudi brezplačno jahali in se sprehodili po senzorični poti.
Kontakt: Mojca Janžekovič - mojca.janzekovic@gmail.com
Naslov: Pacinje 23, 2252 Dornava

Zavod Nazaj na konja:
Dan odprtih vrat bo potekal med 16. in 19. uro:
16.00: Ogled hleva in posestva
16.45: Ali konji govorijo? – vključite se v izkustvo delavnico in ugotovite sami…
17.45: Prikaz šole jahanja in prikaz terapije s pomočjo konja – poklepetajte z našimi strokovnimi kadri
in uporabniki ter poiščite primeren program zase!
18.30: Kundalini joga v svetu konj
Po zaključku uradnega programa vabljeni na prijetno druženje ob ognju in opazovanju sončnega
zahoda ob dobri glasbi …
Kontakt: Metka Demšar Goljevšček - metka@nakonju.si
Naslov: Starošince 37, 2326 Cirkovce

KK Komenda:
Dan odprtih vrat bo potekal med 13. in 17. uro:
-

Ogled prostorov hleva ter prostora za izvajanje treningov,
Predstavitev športnih disciplin (jahanje, kasaštvo, vožnja dvovpreg, vožnja poni enovpreg,)
Prikaz dela s konjem: čiščenje, kovanje,
Predstavitev konjeniške opreme
Posveti o konjih (dr. Maksimiljana Marinšek)
Kotiček za najmlajše – risanje, barvanje ter peka palačink
Prikaz treninga preskakovanja ovir
Gostinska ponudba

Kontakt: Ana Nuška Ambrož - kkkomenda@siol.net
Naslov: Glavarjeva 98, 1218 Komenda

JK Kasco Svečina:
Dan odprtih vrat bo potekal med 10. in 14. uro:
10.00 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30

Sprejem otrok in kratka predstavitev kluba
Jahanje za otroke
Delavnica poslikava majic
Čas za kosilo
Predstavitev treninga za preskakovanje ovir
Delavnica izdelovanje rozet
Jahanje za otroke

Kontakt: Nataša Požar - tasyka.kaspy@gmail.com
Naslov: Plač 2, Zgornja Kungota

KK KARLO Maribor:
Program prireditve:
- ob 9. uri: spoznavanje konja, priprava konja za jahanje in ogled kluba
- ob 10.uri: prikaz jahalne šole in pasem konj na KK Karlo
- ob 11.uri: prikaz kovanja konj
- ob 11.30 do 12.ure: brezplačno jahanje za otroke na konjih in poniju
- ob 13.uri: prikaz treninga preskakovanja ovir in dresurnega jahanja
- ob 14.uri: ustvarjalne delavnice za otroke
Kontakt : Mihael Kovačič – karloklub@gmail.com
Naslov: Meljski hrib 41, Maribor

KK STOL ŽIROVNICA
Dan odprtih vrat bo potekal med 13. in 17. uro:
-

Druženje s konji
Spoznavanje konjeniške opreme
Predstavitev čiščenja in sedlanje konj
Predstavitev šole jahanja
Predstavitev terenskega jahanja
Predstavitev eno in dvovpreg z možnostjo brezplačnega prevoza po okolici

Kontakt: Zdene Svetina – zsvetina@gmail.com
Naslov: Prireditveni prostor KK STOL na Breznici

KK Prestranek:
10.00 - 19.00
Tekom celega dne bodo potekale NASLEDNJE DEJAVNOSTI
-

BREZPLAČNE JAHALNE MINUTKE – za otroke in odrasle
SPOZNAVANJE KONJENIŠKE OPREME SKOZI IGRO
POLIGON IZ SENENIH BAL
POSEBNA VIKEND KULINARIČNA PONUDBA
VPIS V ŠOLO JAHANJA: posebne majčke za ljubitelje jahanja ob vpisu

PROGRAM:
DOPOLDAN 11.00 – 13.00
“Islandski konj – mogočni plemenitež”
Predstavitev pasme, njihovih posebnosti in pomembne vloge v šoli jahanja
“S konjem v novo šolsko leto”
Jahači predstavijo šolo jahanja – prikaz v praksi kaj so se v preteklem letu naučili po programih
Podkvice
“Uprizoritev tekme islandskih konjev”
Prikaz različnih discipline, hodov in taktov, ki so značilni za tekmovanja z islandskimi konji.
13.00 – 14.00
Delavnica za otroke »IZDELAJ SI KONJA« in vpis v šolo jahanja
14.00 – 15.00
Tekmovanje v METU PODKVICE - za otroke in odrasle
POPOLDAN 16.00 – 18.00
“Islandski konj – mogočni plemenitež”
Predstavitev pasme, njihovih posebnosti in pomembne vloge v šoli jahanja
“S konjem v novo šolsko leto”
Jahači predstavijo šolo jahanja Podkvice – prikaz kaj so se jahači v naučili po programih Podkvice
lanskem šolskem letu
“Uprizoritev tekme islandskih konjev”
Prikaz različnih disciplin, hodov in taktov, ki so značilni za tekmovanja z islandskimi konji.
18.00 – 19.00
Delavnica za otroke »IZDELAJ SI KONJA« in vpis v šolo jahanja

Kontakt: Nika Miklič - uprava@gradprestranek.si
Naslov: Na Gradu 9, 6258 Prestranek

KK Obala:
Dan odprtih vrat bo potekal med 10. in 14. uro:
-

Ob 10.00 delavnica »spoznajmo svet konj«
Ob 10.30 prikaz opreme in sedlanja konj

OB 11.00 PREDSTAVITEV KLUBA IN NASTOP JAHAČEV:
-

Prikaz poni jahanja – vodeno jahanje
Prikaz začetne šole jahanja
Prikaz nadaljevalne šole jahanja
Prikaz dresurnega jahanja
Nastop country plesalcev

Po končani predstavi BREZPLAČNO JAHANJE za otroke in odrasle.
Kontakt: Nastja Vrčkovnik - nastia.vrckovnik@gmail.com
Naslov: Spodnje Škofije 225, 6281 Škofije

KK CELJE:
V okviru tekmovanja v preskakovanju ovir in dneva odprtih vrat bodo potekale naslednje aktivnosti.
10.00 - 17.00 Tekmovanje CSN v preskakovanju ovir od E1 0.60 m do kat M 1.30 m
13.00 - 14.00 Predstavitev dejavnosti v našem klubu, z prikazom šole jahanja
14.00 - 16.00 Brezplačno Jahanje za otroke in odrasle. Na voljo bodo konji od Šetland ponija, ponijev
in velikih konjev
Kontakt : Aleš Kučer 041-710-846 - ales.kucer@siol.net
Naslov: Škofja vas 51, 3211 Škofja vas

ŠD TITANI Ljubljana:
Dan odprtih vrat bo potekal med 9.30 in 13.00 uro:
9.30 - 10.00

Kje konji bivajo in kaj jedo

10.00 - 10.30

Kaj je potrebno vedeti, preden se približamo konju

10.45 - 11.15

Predstavitev šole jahanja in prvih korakov na konjskem hrbtu

11.00 - 12.00

Predstavitev discipline preskakovanja ovir

12.00 - 13.00

Druženje in ježa ponijev za najmlajše obiskovalce obiskovalce

Kontakt : Mateja Aleš - titaniljubljana@gmail.com
Naslov: Hipodrom Stožice, Ljubljana

