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Uvod 
KK Strmol – kjer konji in jahači 

uživajo v sožitju neokrnjene 

narave v osrčju pokrajinskega 

parka pod Donačko goro. 



Uvod 5 

V Rogatcu, v majhnem kraju z bogato naravno in kulturno dediščino, ki leži v 

neposredni bližini naravnega zdravilišča Rogaška Slatina, vse več domačinov in 

turistov najde pravšnjo mero sprostitve in rekreacije na konjskem hrbtu. Ljubitelji 

konj si z rekreacijskim jezdenjem v čudoviti okolici gozdov, pragozdov, vaških in 

gozdnih poteh napolnijo baterije ter naužijejo narave v vseh štirih letnih časih. 

Skozi vse leto organiziramo in izvajamo strokovne tečaje jezdenja z 

zaključnim izpitom na ustrezni ravni. Nahajamo se v osrčju 

pokrajinskega parka, kar nam nalaga skrb za urejanje in vzdrževanje 

konjeniškega dela.Konjeniški klub Strmol nudi šolo jahanja, pripravo 

in opravljanje izpitov Jahač 1 in Jahač 2, izobraževanje za 

tekmovalno licenco, športne treninge (dresura, preskakovanje 

zaprek), vodeno jahanje, samostojno jahanje v maneži, jahanje oseb 

s posebnimi potrebami, terensko ježo po urejenih konjeniških poteh 

za izkušene jahače, izobraževalne vikende, najem boksa in oskrba za 

konja, rehabilitacija konj, poletni tabor za otroke, zabavno-poučne 

izlete za člane in ostale dogodke v okviru delovanja kluba, ki služijo 

izobraževanju in druženju ljubiteljem konj in športnim navdušencem. 

Grajsko dvorišče obnovljenega srednjeveškega gradu Strmol v 

Rogatcu je ob številnih priložnostih in prireditvah popestreno s konji in 

jezdeci iz Konjeniškega kluba Strmol. Ena izmed tovrstnih tematskih 

prireditev je noč čarovnic. 

 

V okviru praznovanja občine Rogatec prirejamo dan odprtih vrat. 

Namen je odpreti vrata za vse, ki se zanimajo za konjeništvo in naš 

klub. Na voljo imajo informacije, ogledajo si konjušnico in prostore. 

Obiskovalci se lahko preizkusijo v jahanju ali se popeljejo s kočijo. 

Skozi ves dan prirejamo zanimive vsebine, v začetku za dogajanje 

poskrbijo naši mlajši jahači, nato pa se gledalcem predstavijo v 

različnih igrah, veščinah in načinih jahanja tudi malo bolj izkušeni. 

Kdo 
smo 

ROGATEC 
UREJANJE 
POKRAJINSKEGA 
PARKA  

CELOVITA 
ŠPORTNA IN 
TURISTIČNA 

PONUDBA 

PRIREDITVE 
in DOGODKI 



KK Strmol nudi 

rekreativno in 

športno ježo v 

neokrnjeni naravi 

v osrčju 

pokrajinskega 

parka pod 

Donačko goro. 

Uvod 6 

Ponudba 
KK Strmol 

ŠOLA JAHANJA 

ŠPORTNI TRENINGI 

DELAVNICE 

IZPITI, LICENCE 

IZPOPOLNJEVANJA 

OKSRBA IN VZGOJA 

KONJ 

TERENSKA JEŽA 

TURISTIČNI OGLEDI 

 

 

POLETNI TABORI 

ROJSTNI DNEVI 

EKSKURZIJE 

DAN S KONJI 

 

 

 

TEKMOVANJA V 

DRESURNEM IN 

VODENEM  

JAHANJU 

ČLANSTVO KZS 

JAHANJE OSEB S 

POSEBNIMI 

POTREBAMI 

 

VPETOST V 

TURIZEM KRAJA 

 

PRIREDITVE: 

KONJENIŠKE IGRE 

JURJEVO 

DAN ODPRTIH VRAT 

NOČ ČAROVNIC 

INTERNI 
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Uvod 7 

Razvoj 
kluba 



Strokovnost 

Venomer sledimo razvoju konjeništva, skrbimo za usposobljenost 

kadra, se aktivno udeležujemo konjeniške dejavnosti kot registriran 

športno tekmovalni klub. 

Uvod 8 

Naša vizija 
Naši cilji 

Navdušujemo 
konjenike 

S konjeniškim centrom omogočamo dejavnosti, ki služijo 

izobraževanju in druženju ljubiteljem konj. Medgeneracijska 

povezanost, medkrajevno sodelovanje in odprtost okoliša privabi 

marsikaterega ljubitelja konj ravno v Rogatec. 

Dopolnjevanje 
ponudbe 

Vsako leto popestrimo svojo ponudbo z dodatnimi dejavnostmi, ki se 

vsebinsko dopolnjujejo in omogočajo nadaljnjo širitev konjeniškega 

športa v kraju. 

Vpetost v 
okolico 

Turistično ponudbo ne dopolnjujemo samo z osnovno dejavnostjo 

(ogledi, predstavitve, jahanje), ampak poskrbimo za prepoznavnost 

kraja z različnimi dogodki (tekmovanja, igre), projekti (izmenjava s 

Finci), medijsko pozornostjo (Oddaja Na Lepše, Spet doma) … 

Prostor 
druženja 

Prostor pri konjušnici je dostopen vsem obiskovalcem. Tako najde 

pravšnjo mero sprostitve v naši urejeni okolici nemalo turistov in 

domačinov. 

Dobrodelno 
Humanitarne in prostovoljne dejavnosti: gostovanje na tednu otroka, 

obisk vrtcev, gostovanje oseb s posebnimi potrebami …  



Zgodovina 

Konjeništvo  

v Rogatcu že od nekdaj 



Aktivna dopolnitev ponudbe 
 

•Dan odprtih vrat ima prvič dodatno 

vsebino: čez dan so potekale delavnice 

za otroke, mimoidoči pa so si lahko 

ogledali konjušnico, opremo 

in  se  preizkusili na konju. Sledila je 

predstavitev jahalne šole na nivoju 

Jahač 2 in kratka predstavitev izkušenih 

jahalcev. 

 

2007 

Rekreativno jahanje v 

zagonu 
 

•Več članov in vedno več jahačev 

prihaja v konjušnico 

•Dan odprtih brat popestrimo s 

predstavitvijo 

•Člani se družijo – vzpon na Nanos 

•Dvodnevni izlet s konji 

•Valentinovo pri hotelu Sava popestrijo 

jahači KK Strmol 

 

Odličen odziv članov na 

ekskurziji po Sloveniji – 

znanja željni 
 

•Ekskurzijam dodajamo vsebino, vedno 

več članov se udeleži druženja nas 

poučnem izletu 

•Obisk turistov se krepi 

•Noč čarovnic se izvede interno 

•Konjeniški tabor dobiva pozitiven odziv, 

dodajo se turistične vsebine kraja 

•Valentinovo pri hotelu Sava popestrijo 

jahači KK Strmol 

•Mimohod konjenice na Evropski 

ploščadi 

2008 2009 

Zgodovina 10 

KK Strmol 
Časovnica 



Dodajanje vsebin 

•Dodatno v ponudbi: vikend intenzivnega 

izpopolnjevanja  

•Dan oprtih vrat omogoči obiskovalcem 

vožnjo s kočijo 

•V sodelovanju s sosednjo občino se 

izvede svečani mimohod in blagoslov na 

Evropski ploščadi 

2010 

Fokus na lokalne dogodke 

•Dan odprtih vrat s pestrim programom 

in številčnim obiskom 

•KK Strmol se predstavi Rogatčanom 

•Aktivnosti so v teku: ekskurzija, poletni 

tabori, dvodnevna terenska ježa na 

Belinec, konjeniške igre 

•Poletni tabori za otroke so vedno bolj 

uspešni in popularni, Slovenija se 

zanima 

•Uvedemo aktivno oglasno desko 

•Turistična izobraževalno - razvedrilna 

oddaja Na lepše je prišla v naš konec 

Slovenije in posnela predstavitveni 

video Rogaške Slatine in Rogatca 

Promocija kluba in kraja 

Novi izzivi – novi projekti 
 

•Sodelovanje pri snemanju oglasa s Filipom Flisarjem 

•Izvedba mednarodnega projekta “Riding with Finns and 

Slovenians” LAS Obsotelje in Kozjansko – Konjeniški 

tabor (izmenjava SLO-FIN). Namen projekta je izmenjava 

izkušenj med LAS-oma, ogled dobre prakse, izvedba 

izobraževalnih poletnih taborov v tuji državi, tujem okolju, 

kulturi in navadah, kjer ruralno območje postane 

turistična destinacija in kjer se udeleženci izurijo v 

jahanju, spoznavajo pokrajino na konjskem hrbtu in 

odkrivajo posebnosti konjeništva v tuji državi. Z izvedbo 

projekta smo obogatili dodatno ponudbo na podeželju, 

povečali prepoznavnost našega območja tako znotraj kot 

izven meja. 

•Sodelovanje na tednu otroka v Rogaški Slatini 

•Prenovimo spletno stran 

2011 2012 
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KK Strmol 
Časovnica 



Intenzivno izpopolnjevanje konj in 

jahačev; otvoritev zalivanja maneže 

in konjeniških poti 
 

•Obisk konjeniškega sejma v Veroni, Italija 

•Delo s konji na tleh in dejavnosti za lastnike konj 

•Izobraževalni izlet z namenom raziskovati 

konjeništvo, spoznavati nove prakse, pogledati 

kako so organizirani drugi klubi, kako poteka reja, 

kako delajo konjeniki in konjerejci.  

•Promocijske delavnice za otroke regije Obsotelje 

in Kozjansko 

•Otvoritev projekta “Ureditev konjeniških poti” in 

zalivalnega sistema maneže 

•Uvedba izdelave spominkov in klubskih majic za 

prodajo 

•Novo ozvočenje maneže za šolo jahanja 

2013 

Leto dogodkov in športnih 

aktivnosti 
 

•Na pustno soboto smo se člani kluba 

udeležili pustne povorke v Rogatcu. Slavni 

mušketirji so s šestimi konji in spremljevalci 

odkorakali po starem mestnem jedru, kjer 

so se pokazale takšne in drugačne pustne 

šeme.  

•Predstavljamo se na sejmih 

•Valentinovo, Jurjevo, Prvomajski teren na 

Belinec, poletni tabori, igre v gosteh, 

ekskurzija, team building v Trenti, 

čarovnice, Božiček in mnogi drugi 

•Nasutje maneže 

•Oblikujejo se programi za turistično 

ponudbo 

•Nove članske izkaznice 

Državno dresurno tekmovanje prvič 

v tej regiji 
 

•KZS je na 4. seji UO KZS 14.12.2015 potrdila, 

da se KK Strmolu spremeni status v tekmovalni 

klub.  

•Pod okriljem Konjeniškega kluba Strmol in 

Konjeniškega društva Pesnica je bilo v organizirano 

dresurno tekmovanje CNDC za tekmovalce iz 

celotne Slovenije. Priložnost za predstavitev so 

dobili tudi najmlajši (od 4 do 10 let), ki so se pomerili 

v vodenem jahanju. Slednja disciplina, ki je po svetu 

že precej uveljavljena, je pri nas šele v povojih in 

ima za otroke številne pozitivne učinke.  

•Igre brez meja na konjih – KD Pesnica v gostih pri 

KK Strmol 

•Pridobitev novega kadra & konjev 

•Preizkusimo se v smučanju s konji 

•Sprememba statuta – športni klub 

2014 2015 
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KK Strmol 
Časovnica 



Dejavnosti 
kluba 



Dejavnosti 14 

Šola jahanja 
Z izpiti na ustrezni ravni 

V klubu se ukvarjamo z rekreativnim in športnim jahanjem. Poudarek je na začetni šoli jahanja, kjer 

se spozna samo delo s konjem, osnovna pravila obnašanja pri konju, osnove jahanja v treh hodih. 

Z nadaljevalnim tečajem dobijo tečajniki izkušnje, se izpopolnijo za izpite in pridobijo dodata 

znanja. Jahači se poljubno odločijo tudi za treniranje za izpit Konjeniške zveze Slovenije Jahač 1 in 

Jahač 2. Glede na povpraševanje organiziramo tudi začetno pripravo na preskakovanje zaprek in 

trening za tekmovalno licenco. 

 

Za malo več znanja željne prirejamo izobraževalne vikende, kjer udeležence poučimo o temeljiti 

negi konja, obnašanju v čredi, teoriji in zgodovini konj, naučimo jih lonžiranja, premagovanja strahu 

s konjem, vodenje konja skozi parkur, odpravimo se na terensko ježo, se preizkusimo v jahanju 

brez sedla, igrah in poskrbimo za konje – hranjenje, čiščenje. 

  

http://www.kk-strmol.com/wp-content/uploads/2013/03/319094_10150275807437617_5972265_n.jpg
http://www.kk-strmol.com/wp-content/uploads/2013/03/13139267237.jpg
http://www.kk-strmol.com/wp-content/uploads/2013/03/13139265747.jpg
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Oskrba konj 
in zagotovitev pogojev 

Oskrba konj zajema: 

- najem boksa  

- hranjenje 2x dnevno 

- čiščenje boksa 2x dnevno  

- urejeni pašniki 

- urejeno jahališče in izpusti 

- kovačnica s kopalnico za konje 

- souporaba prostorov (sedlarna, garderobe, klubski prostori) 

- veterinarske in kovaške storitve 

- vključitev konja v dejavnosti kluba 

- izpopolnjevanje in ujahavanje 



Dejavnosti 16 

Terenska ježa 

Terensko jahanje ponuja sprostitev, adrenalin in popoln užitek narave v vseh štirih letnih časih. V 

Rogatcu imamo 7 urejenih konjeniških poti različnih zahtevnosti in dolžin, ki nudijo odlično terensko 

ježo z razglednimi točkami, ježo po gozdovih Donačke gore, doline reke Sotle, med polji, po vaških 

makedamskih poteh, mimo turističnih znamenitosti. Tako boste okolico konjušnice spoznavali na 

konjskem hrbtu, uživali v razgibani pokrajini in raznoliki ježi. 

Pri terenski ježi jezdec pridobi izkušnje in sposobnost ocenjevanja fizičnih in čutnih sposobnosti 

konja, pa tudi kondicijo, moč, samodisciplino, vzdržljivost in samozaupanje.  



Dejavnosti 17 

Turistična 
ponudba 

V Rogatcu, v majhnem kraju z bogato naravno in kulturno dediščino, ki leži v neposredni bližini 

naravnega zdravilišča Rogaška Slatina, vse več domačinov in turistov najde pravšnjo 

mero sprostitve in rekreacije na konjskem hrbtu. Ljubitelji konj si z rekreacijskim jezdenjem v 

čudoviti okolici gozdov, pragozdov, vaških – še vedno makedamskih – in gozdnih poteh napolnijo 

baterije ter naužijejo narave v vseh štirih letnih časih. 

  

 ŠOLA JAHANJA – ZA VSE, KI SE ŽELIJO NAUČITI JAHATI ALI IZPILITI SVOJE ZNANJE 

 TERENSKO JAHANJE – ZA ŽE IZKUŠENE, ZA ODDIH IN SPROSTITEV V NARAVI 

 PREŽIVITE POPOLDAN S KONJI 

 TEMATSKI DOGODKI  

 OGLED SKUPIN IN POSAMEZNIKOV – VODENO / MOŽNOST JAHANJA 

 



Dejavnosti 18 

Vsebine 
Za otroke in mladino 

- Poletni konjeniški tabor 

- Praznovanje rojstnega dne 

- Dogodki: pust, dan odprtih vrat,noč čarovnic, prihod Božička 

- Delavnice in izpopolnjevanja 

- Izleti 

- Tekmovanje v vodenem jahanju 
  



Dejavnosti 19 

Šport 
& tekmovanja 

Pod okriljem Konjeniškega kluba Strmol in Konjeniškega društva Pesnica, ki je partnerski klub iz 

okolice Maribora, organiziramo državno dresurno tekmovanje CNDC za tekmovalce iz celotne 

Slovenije. Pionirsko smo izvedli tekmovanje v vodenem jahanju, ki je v Sloveniji šele v povojih 

(tekmujejo najmlajši - od 4 do 10 let). 
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Sodelovanje 
V konjeništvu pripelje v 
Rogatec zabavne igre 

Tekmovanje v konjeniških igrah v Rogatcu organiziramo s tekmovalci in prijatelji iz Konjeniškega društva Pesnica 

vsako drugo leto. 

Ker sta partnerska kluba v tesnem strokovnem sodelovanju, je enkrat na leto čas, da svoje moči pomerita tudi v 

poligonu. 64 predstavnikov se je pomerilo v ekipnih konjeniških igrah, ki so bile letos v znamenju spoznavanja 

različnih konjeniških športov – od dresure, preskakovanja, spretnostnega jahanja, vse tja do pola in western veščin, 

ki zahtevajo tudi ujem telička z lasom. Občasno igre postanejo prava atrakcija -  igre brez meja. Ekipe  premagujejo 

različne elemente sodobnih spretnosti – zorbing, hoja po slack line – kot tudi ekipni slalom z lestvijo in hojo s 

hoduljami. 
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Komunikacija 
& promocija 

  
 Spletna stran www.kk-strmol.com 

 Lokalne objave v tisku: Rogaške novice, Novi 

tednik 

 Spletno socialno omrežje Facebook 

 Predstavitev v živo na radijskih oddajah: Radio 

International, Štajerski val 

 Interno komuniciranje: oglasna deska v 

konjušnici, obveščanje SMS, ažurne novice na 

spletni strani in FB-ju 

 Oglas na TV Rogaška 

 Informativna brošura (slo & za tujce)  

 Youtube: predstavitveni video idr. 

 Slovenija.info, Kozjansko.info, nova spletna 

stran Občine Rogatec … 
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Komunikacija 
& promocija 

  
 Sodelovanje na sejmih 

 Oddaja NA LEPŠE 

 Oddaja Spet doma z Mario Galuničem 

 Sodelovanje pri snemanju oglasa za DONAT Mg 

 Sodelovanje pri snemanju oglasa za Mercator s 

Filipom Flisarjem 

 Strokovni članki in reportaže v REVIJI O KONJIH 

 V živo iz dogodkov za TV Celje 

 

 

 



Projekti 



Podpora infrastrukturi 
in razvoj turistične 

dejavnosti  
 

 - Turistična vsebina kot celovita ponudba kraja 
 - Sodelovanje na prireditvah 
 - Gostovanje  
 - Promocija kraja in športnih vsebin 
 - Razvoj konjeniškega športa v kraju 
 - Skrb in vzdrževanje pokrajinskega parka 

Projekti 24 

Sodelovanje 
z Občino Rogatec in ZKTR 



Projekti 25 

Sodelovanje 
Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja 

Z ureditvijo konjeniških poti želimo popeljati ljubitelje konj in neokrnjene narave v 

doživetja vse čarobnosti območja, da občutijo sožitje med naravo in dediščino naših 

prednikov. Projekt je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z jezdenjem, tako turistom kot 

domačinom. Urejene, začrtane in označene jahalne poti bodo namenjene tudi 

kolesarjem in pohodnikom, le-te pa popeljejo obiskovalca po slikoviti pokrajini, polni 

naravnih in kulturnih znamenitosti. Z ureditvijo poti se hkrati omogoča dodaten 

zaslužek turističnim kmetijam, vinotočem, zidanicam, kot tudi turističnim 

ponudnikom v regiji. 

 

V letu 2011 smo razvili študijo konjeniških poti za 5 občin – Konjeniške poti 

Obsotelja in Kozjanskega, katere namen je bil omogočiti razvoj dodatne turistične 

ponudbe (terensko jahanje na organiziran način) in s tem prispevati k bolj pestri 

ponudbi in večji prepoznavnosti regije; posameznikom v regiji pa zagotoviti 

možnost dodatnega zaslužka. Študija je podala osnove za nadaljnje aktivnosti na 

področju urejanja konjeniških poti (ureditev, celostna grafična podoba, označitev, 

promocija). V letu 2013 smo kot nosilec projekta začeli z izvedbo, ki je bil realiziran 

preko LAS Obsotelje in Kozjansko, sofinanciran pa s strani Ministrstva za kmetijstvo 

in sredstev Evropske unije – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Vrednost 

projekta je približno 14.000 evrov. V Rogatcu smo tako uredili 104 km konjeniških 

poti: 7 konjeniških poti različnih zahtevnosti in dolžin, ki nudijo raznoliko terensko 

ježo, na poteh so urejena 3 napajališča, 7 privezov, ježa poteka mimo 5 postojank, 

na katerih si lahko ogledate 10 turističnih in naravnih znamenitosti Rogatca. Poti so 

označene s tablami (označitev začetka in konca konjeniških poti, smerokazi na poti, 

table za znamenitosti, postojanke, napajališča in priveze), ki rastejo z drevesom in 

so okolju prijazne ter sledijo gozdni signalizaciji, naredili smo brošure z zemljevidi, 

ki jih lahko vsak prejme v naši konjušnici, zbrali smo navodila za ježo na terenu, 

usposobili terenske vodiče, sledi še izobraževanje, objava vsebin na spletu ter 

predstavitev poti in pravil konjenikom iz regije Obsotelje in Kozjansko. 



Mednarodni projekt 
“Riding with Finns and 

Slovenians” 
 

Namen projekta je izmenjava izkušenj med LAS-oma, 
ogled dobre prakse, izvedba izobraževalnih poletnih 
taborov v tuji državi, tujem okolju, kulturi in navadah, 
kjer ruralno območje postane turistična destinacija in 
kjer se udeleženci izurijo v jahanju, spoznavajo 
pokrajino na konjskem hrbtu in odkrivajo posebnosti 
konjeništva v tuji državi. Z izvedbo projekta želimo 
obogatili dodatno ponudbo na podeželju, povečati 
prepoznavnost našega območja tako znotraj kot izven 
meja. 
 
- Ogled dobre prakse na Finskem 
- Mednarodno povezovanje s klubi 
- Strokovno usposabljanje 
- Omogočiti mladini jahalni tabor v tujini (17 oseb) 
- Promocija regije in države ter slovenskega konjeništva 
- Podpora: tiskovne konference, medijska pozornost, … 
- Vključitev in ustvarjanje paketov s turističnimi 
ponudniki iz lokalnega in regionalnega območja 

Projekti 26 

Sodelovanje 
z LAS Obsotelje in Kozjansko 



Razvoj in 
prihodnost 



Strokovno 

usposabljanje: 

pridobitev 

registriranih 

inštruktorjev 

Skrb za okolico, 

dopolnitev celovite 

ponudbe kraja, postati 

družabna točka za krajane 

Dopolnjevanje ponudbe in 

vsebin 

Dodatna vsebina: jahanje 

oseb s posebnimi potrebami, 

praznovanje rojstnih dni, 

zabavne in poučne vsebine 

Finančna 

stabilnost, skrb za 

kader (konji in 

osebje) 

 

Razvoj 

infrastrukture 

Registrirani tekmovalci, 

organizacija državnega 

dresurnega tekmovanja 

1 2 3 4 5 

Načrti za prihodnost 28 

Cilji 
K izboljšanju 



Rogatec, 1. junij 2016 


