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Predstavitev konja na roki 

• Prostor za predstavitev 

• Priprava konja 

• Vodenje konja 

• Predvajanje oziroma predstavitev konja 

 

 



Prostor za predstavitev 

• Prostor naj bo raven in suh, teren ne sme biti 
spolzek, pa tudi ne kamnit; 

• V prostoru je označen enakokraki trikotnik s 
stranicama 15 m, daljša stranica pa naj meri 
vsaj 20 m; 

• Na vrhu enakokrakega trikotnika se označi 
stojišče za konja in komisijo; 

• V opisanem trikotniku se predstavljajo tako 
kobile z in brez žrebeti kot žrebci pred 
sprejemom v rodovnik oz. licenciranjem, pa 
tudi na razstavah in prireditvah; 

• Tak prikaz omogoča komisiji, da si ogleda 
konja z vseh strani, v mirovanju, koraku in 
kasu. 



Priprava konja in vodnika 

• Samo predhodno socializiran in treniran konj 
lahko kvalitetno pokaže svoje karakteristike.  

• Konja predhodno privajajmo na motnje iz 
okolice, da ob predstavitvi sledi našim ukazom 
in da ga ne zmoti vsak šum in premik.  

• Na predstavitvi konja vodimo z jahalno ali 
izjemoma s predstavitveno uzdo, hlevska uzda 
je neprimerna.  

• Konj, ki ga želimo predstaviti mora biti 
negovan, posebno pozornost namenimo grivi, 
repu in kopitom in primerni kondiciji. Na 
predebelih ali presuhih konjih se le težko 
oceni kvaliteto.  



• Fizično naj bo konj razgiban, tik pred 
predstavitvijo pa tudi ogret, saj ima ogretost 
mišic velik vpliv na elastičnost gibanja.  

• Vodnik naj bo primerno oblečen, saj s tem 
pokaže svoj odnos do konja in komisije. 
Pogosto vidimo vodnike oblečene v 
konjeniško – športna oblačila ali oblačila z 
elementi narodno tipične noše, kar je še 
posebej prijetno za oko. 

• Tudi kondicija vodnika je pomembna, saj je 
vodenje konja v pojačanemu kasu kar 
zahtevna špotna naloga. 



Priprava konja in vodnika 

Pred pripravo na razstavo  Na razstavi 



Priprava konja in vodnika 

Vodenje z jahalno uzdo Urejena kopita, priporočljivo je da so 
kovana ter da so postrižemo dlake na 
predelu čopiča 



Vodenje konja 

 

• Konja vodimo na vajetih, ki jih držimo z desno 
roko za dobro dlan od konjeve glave  (pomembno 
da so prosta); 

• Leva roka naj bo prosta in naj služi za diskretno 
usmerjanje konja v višini konjevih oči; 

• Žrebeta naj bodo privajena na vodenje na roki, 
med samim predvajanjem pred komisijo se 
žrebeta spusti, da se prosto giblje ob materi.  

• Konja se lahko k gibanju priganja z bičem 

• Ostali načini „vodenja“ (vpitje, ropot, mahanje 
itd…) niso dovoljena! 

• Vodnik naj gleda naprej in ne v konja. 



Vodenje konja 

Slabše voden konja Primerno voden konj 



Vodenje konja 

Konj pred komisijo 

- griva na nasprotni strani 

- sproščene vajeti 
Konj pred komisijo 

- konja „prestavljamo“ naprej 
- primerno nameščena oznaka na uzdi 
 



Predvajanje – predstavitev konja 

 

• Na znak komisije vodimo konja po sredini trikotnika v 
sproščenem koraku in ravni liniji proti daljši stranici.  

• Tam ga obrnemo desno in se vračamo v koraku proti 
komisiji po isti črti.  

• Pred komisijo se zopet postavimo in počakamo na znak 
komisije, da prikaz ali ponovimo ali pa nadaljujemo prikaz 
konja v lahkem kasu po levi krajši stranici trikotnika in 
kolikor mogoče ravni liniji.  

• Na koncu krajše stranice obrnemo desno in nadaljujemo po 
daljši stranici trikotnika v kolikor mogoče pojačanem kasu. 
Proti komisiji se vračamo po drugi stranici, zopet v lahkem 
kasu in kolikor mogoče ravni liniji, da komisija lahko oceni 
pravilnost hodov. Zopet se ustavimo pred komisijo in 
počakamo na znak da prikaz ponovimo ali pa se v koraku po 
ravni liniji odstranimo iz prostora.  


