
S KONJEM DO ŠENTRUPERTA IN OKOLICE
 

Konjereja se je na Slovenskem širila počasi, pod vplivom plemstva in sprva zlasti za potrebe tovorništva. Valvazor je 
poročal o razviti konjereji v 17. stoletju (najbolj razvita je bila na Gorenjskem, Notranjskem, Krasu in v Ziljski dolini). 

Od srede 18. stoletja je konjerejo pospeševala avstrijska država za vojaške potrebe. V 19. stoletju so tam izboljševali 
pasme, in ustanovili prve žrebčarne, ki so oskrbovale s čistokrvnimi žrebci plemenilne postaje na podeželju. Konj je 

postal prevozna in vprežna žival pri poljskem delu, deloma tudi pri mlatvi in v rudnikih. 

Na razvoj konjereje so vplivali živinorejski in veterinarski nasveti v slovstvu, kmetijske družbe, ki so uspešnim rejcem 
podeljevale premije, podkovska šola v Ljubljani (1850 – 1962) in konjske dirke (najpomembnejše v Ljutomeru od 

1874 in Šentjerneju od 1889). Leta 1875 so v Ljutomeru ustanovili prvo konjeniško dirkalno društvo na Slovenskem. 
V drugi polovici 19. stoletja so organizirali številne konjske sejme. Leta 1918 je bil ustanovljen Konjerejski odsek 

Štajerske, pozneje Konjerejsko društvo Dravske banovine. To je bil začetek organizirane konjereje kot gospodarske 
panoge. Od 60. let 20. stoletja, je konja kot vprežno žival postopoma nadomestil traktor. 

(vir: Konjereja, Polona Sketelj, Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana, 2004, str. 230; V.Novak, 
Živinoreja, v.: GDZS 1, Ljubljana 1979; A. Baš, Ljutomerske konjske dirke, Maribor 1976.)

V Mirnski dolini je močna konjeniška dejavnost. Poleg aktivnega Konjerejskega društva Šentrupert v tem prostoru 
deluje več jahalnih šol. Prav tako sam prostor omogoča krasne izlete po gozdnih in stranskih poteh. 

Če znate jahati in imate izkušnje s terenom, vas vabimo da se na izlete odpravite s katero od lokalnih šol Jahanja.

Iz smeri Gostilne Javornik se lahko odpravite proti Mirni in naprej proti Debencu ali Trebelnem. 
Lahko se odpravite proti Šentrupertu in naprej do Nebes ali na Okrog. Izkušeni vodniki v 

jahalnih šolah teren odlično poznajo in vas lahko odpeljejo na zanimive kraje. 

V Gostilni Javornik pa vam po dogovoru pripravimo »malico za jahače« 

Kontakti:
Šoja jahanja Viktorija 

Slepšek 10, 8230 Mokronog  |  041 941 120  |  info@solajahanja.com  |  www.solajahanja.com

Kmetija Marn
Hudeje 13, 8210 Trebnje  |   07 304 13 67  |  031 260 312  |  domacija.marn@gmail.com

Produkt je nastal v okviru projekta »Hiša Druženja in Dobrot Dolenjske«. Za vsebino je odgovoren par-
tner Gostilna Javornik, Goran Pevec s.p.. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta: Društvo vinogradnikov Šentrupert, Bojan 
Brcar, Občina Šentrupert, Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline. 
Fotografija in besedilo: Alenka Stražišar Lamovšek
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