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Povzetek  

V turistični nalogi predstavljamo spremljevalni program ob konjeniških športnih 
tekmovanjih na Gradu Prestranek. Raziskali smo, katera tekmovanja tu potekajo ter 
pripravili dodatni dvodnevni spremljevalni program predvsem za otroke in mlade. 
Želimo, da bi dejavnosti pripomogle k večji prepoznavnosti Grada Prestranek in naših 
krajev. Naš spremljevalni program zajema tako ustvarjalne dejavnosti, glasbene in 
gibalne delavnice, kulinarično obogatitev, sprostitvene dejavnost ob delu s konji ter 
spoznavanje okoliške naravne in kulturne dediščine s konjskega hrbta. V nalogi smo 
zajeli tudi organizacijske aktivnosti, ki vodijo do uspešne realizacije športne prireditve. 
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1 Uvod 

1.1   Predstavitev teme in motivi za njen izbor 

Ko v naših krajih ustaviš domačina in ga povprašaš, katere zanimivosti kraj ponuja, bo 
zagotovo poleg železnice omenil Grad Prestranek in njegovo konjeniško tradicijo. 
Konjeništvo je na tem področju prisotno že od 17. stoletja dalje. Za časa Avstro-Ogrske 
je bil Grad Prestranek podružnica kobilarne Lipica.  

V današnjem času pa se Grad ponaša z eno največjih in najstarejših pokritih jahalnic 
v Sloveniji ter največjo šolo jahanja na islandskih konjih v Sloveniji. Prav pokrita 
jahalnica omogoča številna konjeniška športna tekmovanja v vseh letnih časih.  

Z učenci smo obiskali Grad Prestranek, spoznali obstoječo ponudbo ter športna 
tekmovanja, ki tu potekajo. Najbolj sta nas pritegnili športni konjeniški tekmovanji 
oviratlon ter državno tekmovanje Siqua (Slovenian Quarter Horse 
Association/Slovensko združenje quarter konja), ki je s svojim kavbojskim stilom takoj 
prevzel otroke.  

V okviru naloge smo predstavili idejo za dvodnevno popestritev dogajanja ob 
omenjenih tekmovanjih, ki bi pritegnila mlade in otroke. S tem bi predstavili kraj in tu 
zadržali dlje časa tudi mlajše turiste in njihove družine. 

 

1.2   Pridobivanje informacij in virov 

- Elektronski in pisni viri: na svetovnem spletu, v šolski knjižnici in tudi v 
splošni knjižnica Bena Zupančiča Postojna bomo poiskali literaturo (tema: 
lokalna zgodovina, kulturna dediščina, Grad Prestranek …) ter pregledali stare 
fotografije; 

- ustni viri: intervju z osebjem in inštruktorico jahanja na Gradu Prestranek; 
- Turistično društvo Postojna in TIC Postojna: pozanimali se bomo, ali je 

našo idejo mogoče dejansko realizirati, kako je z vključitvijo našega 
turističnega proizvoda v obstoječo ponudbo v kraju;  

- www.postojna.si: spletna stran Občine Postojne; 
- Facebook stran Visit-postojna.si: iskanje informacij; 
- Krajevna skupnost Prestranek: iskanje informacij; 
- Konjeniška zveza Slovenije: pregled pravilnikov o športno konjeniških 

tekmovanjih; 
- Konjeniški klub Postojna: pogovor s člani kluba; 
- Konjeniški klub Prestranek: intervju s člani kluba; 
- Slovensko združenje quarter konja (Siqha): pregled pravilnikov, informacije 

o tekmovanjih; 
- Grad Prestranek, turizem, kmetijstvo in storitve, d. d.: pridobiti informacije 

ter povprašati, če bi lahko naš turistični proizvod predstavili pri njih kot dodatek 
k njihovi obstoječi ponudbi. 
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2  Raziskovalni del 

2. 1 Cilji in metode raziskovalne naloge 

Z učenci smo najprej raziskali, kaj kraji našega šolskega okoliša ponujajo, katera 
tekmovanja se tu izvajajo in na kakšnem nivoju. Raziskali smo tudi trenutno športno 
in turistično ponudbo po vaseh. Z učenci smo si ogledali posnetek izobraževanja za 
mentorje in razmislili o bistvu letošnje naloge.  

 

Cilji naloge: 

 
- Predstaviti konjeniški šport širši množici, zlasti otrokom in mladostnikom 
- Povečati število obiskovalcev na konjeniških športnih tekmovanjih 
- Pripraviti animacijski in ustvarjalni program ob tekmovanjih za otroke in 

mladostnike 
- Doživeti pristno izkušnjo v naravi s konjem 
- Predstaviti naravno in kulturno dediščino okoliških vasi 
- Zadržati obiskovalce dlje časa v naših krajih 

 

Za pomoč pri izdelavi naloge smo se obrnili na vodstvo posestva Grad Prestranek. 
Pred obiskom gradu smo si pripravili vprašanja, na katera nam je trenerka jahanja, 
ga. Tanja Ristič, tudi prijazno odgovorila. Tako smo pridobili številne informacije o 
delu na gradu, o njihovi ponudbi, o konjih in konjeniškem športu, tekmovanjih, načrtih 
za prihodnost ipd. 

 

Vprašanja, ki smo jih postavili, so: 
- Katera tekmovanja s konji se tradicionalno odvijajo na Gradu Prestranek in na 

kakšnem nivoju (regijsko/državno/mednarodno …)? 
- Ali so vsi konji primerni za vsa tekmovanja?  
- Katero od teh tekmovanj je najbolj odmevno? 
- Katerim starostnim skupinam so tekmovanja namenjena? 
- Kakšen je že obstoječi program ob tekmovanju, s katerim privabljate 

obiskovalce, še posebej otroke in mladostnike? 
- Ali prirejate tudi tekmovanja za športnike invalide? 
- Ali gledalci ostajajo v kraju dalj časa ali samo za trajanje tekme? 
- Ali gledalce oziroma tekmovalce usmerite tudi na ogled drugih zanimivosti in 

znamenitosti v lokalnem okolju? 
- Ali se pri organizaciji prireditev povezujete tudi z lokalno skupnostjo in 

lokalnimi turističnimi ponudniki? 
- Kakšno dodatno ponudbo nudite obiskovalcem (kulinarika, prenočišča, 

izposoja koles …)? 
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Obisk Grada Prestranek 

 

2. 2  Grad Prestranek 

Kdaj natanko je nastal grad ne vemo, znano pa je, da so ga zgradili grofje Edlingi. Grad 
je v takratni Kranjski postal znan šele, ko ga je leta 1728 kupil avstrijski cesar Karel VI 
in ga je spremenil v podružnico kobilarne v Lipici, ki je bila že prej v cesarski lasti. Z 
dokupi okoliških posestev je posestvo obsegalo 1500 hektarov, v grajskih hlevih pa so 
skrbeli za 160 konj. Leta 1735 je grad dobil sedanjo obliko. Po svoji zunanji podobi se 
ne razlikuje dosti od stanovanjskih in gospodarskih poslopij, ki ga obdajajo. Grajski 
stolp, opazen na starih upodobitvah, se je že zdavnaj izgubil. Že v avstrijskih časih so 
ga znižali ter spremenili v kapelo. Med bombardiranjem v 2. svetovni vojni je bila kapela 
poškodovana, tako da so jo po vojni podrli (Kolenc, 2006, str. 247–248).  



4 
 

2. 3  Obstoječa ponudba na Gradu Prestranek 

Glavni dejavnosti posestva Grad Prestranek sta reja konj in konjeniški šport. Temu 
želijo dodati nove turistične vsebine. Grad je trenutno v fazi prenove, saj bo tu v 
prihodnjem butični hotel. Ostale spremljajoče objekte, ki propadajo, pa bodo porušili in 
na tem mestu zgradili kuhinjo ter nov večnamenski kompleks z wellness in kongresnim 
centrom1.  

Grad Prestranek se ponaša tudi s kulinarično ponudbo. Kot nam je povedala ga. Tanja 
Ristič, trenerka jahanja na posestvu Grad Prestranek, uporabljajo v kuhinji lokalne in 
ekološke sestavine. Povezujejo se z lokalnimi kmetijami (dobava medu, mlečnih in 
suhomesnatih izdelkov, žganic …) in podpirajo lokalni razvoj v največji možni meri. 
Ukvarjajo se tudi s pridelavo senenega mleka, ki je drugačnega okusa, saj krave jedo 
le seno oziroma travo brez silaže. Na pašnikih posestva se pase okrog 400 krav 
(število le teh tekom leta niha). Večina krav je mlečnih, za mesno industrijo pa redijo 
tudi čredo angusov. Njihovo meso je zelo cenjeno v kulinariki in ima prav tako oznako 
eko. Letos bo pričela z obratovanjem tudi sirarna s kapaciteto do 30 ton sira.  

 

Grad Prestranek torej ni le konjeniški center, ampak gre za celostno turistično 
destinacijo. Poleg jahanja nudi obiskovalcem nočitve v apartmajih s 4* ter kulinarično 
ponudbo eko pašne angus govedine lastne vzreje2.  

 

2. 4  Konjeniški šport na Gradu Prestranek 

V devetdesetih se je kot posledica razvoja konjeniškega športa in preskakovanja ovir 
na Prestranku odprl konjeniški center. Ta je pomembno vplival na razvoj slovenskega 
konjeništva ter kreaciji nove pasme slovenski toplokrvni konj. V zadnjih letih so tekme 
v Sloveniji začele upadati, zato so rejo športnih konj preusmerili v pasmo islandskih 
konj3.  
Grad Prestranek ima eno največjih in najstarejših pokritih jahalnic v Sloveniji, v kateri 
nudi eno največjih šol jahanja islandskih konj.4 

 

2. 5   Vzreja islandskih konjev 

Danes na pašnikih kraljujejo islandski konji. Ti so odlični terenski konji in z njimi izvajajo 
terensko jahanje, individualne in skupinske ure jahanja, učenje islandskega jahanja in 
terapije5.  
  

                                                                 
1 https://www.primorske.si/primorska/srednja-primorska/propadajoci-grad-prestranek-bo-buticni-hotel 

2 https://www.citylife.si/lifestyle/islandski-konji-na-gradu-prestranek 

3 https://www.gradprestranek.si/o-nas/ 

4 https://www.visit-postojna.si/si/kaj-poceti/ostale-aktivnosti/jahanje-na-gradu-prestranek 

5 https://www.gradprestranek.si/o-nas/ 

https://www.gradprestranek.si/
https://www.gradprestranek.si/o-nas/
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2. 6  Konjeniška športna tekmovanja na Gradu Prestranek 

2.6.1  Tekmovanje z islandskimi konji 
 
Nekoč je bil Grad Prestranek zaradi svoje lokacije in ugodnih prometnih povezav znan 
po tekmovanjih v parkourju. Konje so pripeljali tudi iz tujine. Kasneje je to tekmovanje 
zamrlo. Pred nekaj leti pa so začeli na Gradu prirejati tekmovanja z islandskimi konji. 
Na tekmovanju morajo jahači s svojim konjem prikazati, kako izčiščene hode ima konj. 
Tekmuje se v pet različnih hodih. Za konec pa se spretnost jahača preizkuša tudi s 
prenašanjem piva z enega na drugi konec.  Ocenjuje se elegantnost konja, udobnost 
ter stabilnost jahača.  
Tekmovanje se je v predkoronskem času redno izvajalo. Žal pa se za organizacijo 
tekmovanja po koroni še niso odločili, ker so večjo pozornost namenili popestritvi 
turistične in kulinarične ponudbe.   
 
2.6.2  Šolsko jahaško tekmovanje v oviratlonu 
 
To je tekmovanje, namenjeno otrokom, ki obiskujejo šolo jahanja in je noviteta na 
Gradu Prestranek. Tekmovalec mora imeti za prijavo na tekmovanje opravljeno samo 
osnovno šolo jahanja. Tekmovanje ne poteka pod okriljem konjeniške zveze. 
Udeležujejo se ga jahači iz različnih jahalnih šol po Sloveniji.  
Pri oviratlonu mora konj premagati ovire, ki so zanj nenavadne, neznane, lahko tudi 
neprijetne. Tu mora svoje delo odlično opraviti jahač, ki mu mora konj popolnoma 
zaupati, da skupaj premagata ovire. Poligon je sestavljen iz različnih ovir (lesen most, 
cikcak skozi ovire, različni trakovi, tuneli, napihnjeni baloni …) ter preizkuša stabilnost 
jahača na konju na različne načine (prenašanje  kozarca vode, met žoge na koš s 
konja, plezanje na gumo … V jahalnici izvajata poligon dva konja istočasno. 
Pri tekmovanju ni pomemben čas, ampak se ocenjuje zaupanje med konjem in 
jahačem. 
 
Posebnost tekmovanja je tudi to, da jahači tekmujejo s šolskimi konji. Pri teh konjih je 
izrednega pomena, da so navajeni na dražljaje, tako se tudi v naravi ne ustrašijo 
nepredvidljivih okoliščin, kar je zelo pomembno za varnost jahača. Tekmovanje se 
tradicionalno izvaja v mesecu decembru.  
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2.6.3  Tekmovanje Siqha 
 
Gre za western jahanje oziroma kavbojski stil jahanja. Izhaja iz kavbojskih vod, ko so 
bili konji nepogrešljivi del kmetij oziroma rančev. Konji so bili odlični pomočniki pri delu, 
zato so bili ti konji izredno cenjeni in spoštovani. Od tu izvira tudi stil jahanja, ki je 
nekoliko drugačen. Sedlo je moralo biti udobno, saj so kavboji premagovali velike 
razdalje in v sedlu preživeli veliko časa. Ker so morali konji predvideti različne situacije, 
da so jahaču olajšali delo (npr. lovljenje goveda …), so morali biti zelo samostojni in 
iznajdljivi.  
 
Tovrstna tekmovanja na Gradu Prestranek organizira zveza Siqha. Tekmovanja 
potekajo dvakrat letno, in sicer spomladi in jeseni. Gre za tekmovanja na državnem 
nivoju, tekmovalci prihajajo s cele Slovenije. Pogosto se na Gradu Prestranek izvajajo 
tudi seminarji in izobraževanja (štirikrat, petkrat letno). Seminarjev se udeležujejo tudi 
jahači iz tujine.  
 
Pri tekmovanju Siqha morajo tekmovalci premagati ovire oziroma poligon. Meri se čas, 
spretnost in odzivnost konja.  
 
Tekmovanje je enodnevno in poteka čez cel dan. Spodnji posnetek zaslona je 
pridobljen z uradne strani tekmovanja Siqha6 in prikazuje dnevni razpored tekmovanja. 
 

 

                                                                 
6 https://www.siqha.si/tekme/sezona-2022/6-tekma-za-pokal-siqha-2022/ 
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3  Turistični produkt – ideja za dodatno ponudbo ob tekmi SIQHA na Gradu 

Prestranek 

3. 1  Cilji turističnega proizvoda 

- Ugotovitev stanja obstoječe turistične, kulinarične ter športne ponudbe v kraju 
Prestranek 

- Raziskati športne dogodke v kraju Prestranek 
- Obogatitev obstoječe turistične ponudbe 
- Približati turistično ponudbo ob športnem dogodku otrokom in mladostnikom 
- Približati konjeniški šport mladim in otrokom 
- Predstaviti obiskovalcem tudi okoliške kraje in njihovo turistično ponudbo 

 

Spremljevalni program obsega celodnevne dejavnosti ob športnem konjeniškem 
tekmovanju Siqha. V okviru spremljevalnega programa se mladi in njihove družine 
oziroma spremljevalci zadržijo v kraju Prestranek, ga spoznavajo, se pri tem zabavajo 
in obenem navdušujejo za konjeniški šport. Obenem spoznavajo tudi lokalno 
kulinarično ponudbo ter naravno in kulturno dediščino okoliških vasi. Podali pa bi jim 
tudi informacije o možnostih prenočitev.  

 

3. 2  Prvi dan: Oviratlon 

 
Prvi dan je namenjen otrokom in mladim. Preizkusili bi se v tekmovanju oviratlon, ki ga 
Grad Prestranek že uspešno ponuja in promovira. V sodelovanju z njimi bi pripravili 
stojnice ter ustvarjalne delavnice. Prav tako bi ta dan organizirali delavnico Postani 
šepetalec konjem, ki jo Grad Prestranek prav tako že uspešno izvaja.  
 
Trenutna dodatna ponudba ob oviratlonu, ki jo ponujajo na Gradu Prestranek, obsega: 

- kulinarična ponudba kuhinje na Gradu, 
- nastanitev in oskrba konj, ki so jih udeleženci pripeljali s seboj, 
- reklamni material lokalne ponudbe in znamenitosti ter izletnih točk, 
- lokalno pridelan med in sirup smrekovih vršičkov. 

 
Mi sami pa bi poskrbeli za spremljevalni animacijski program za otroke. Program vodijo 
animatorji (učenci turističnega krožka), ki poskrbijo, da je na voljo material ter druga 
oprema. 
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1. Izdelovanje magnetkov in podkvic sreče iz modelirne mase

 

2.  Poslikava obraza  

 

Vir fotografije: Andreja Lapajne (lokalna ustvarjalka) 
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3. Metanje podkev, fillhole, laso … 

Pripravili smo nekaj otroških tradicionalnih iger, ki se jih lahko izvaja na 

prostem.  

 

 

4. Plesna delavnica – kavbojski ples 
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5. Izdelovanje kavbojskih klobukov 

 

 

6. Fotografiranje v duhu divjega zahoda  
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3. 3  Drugi dan: državno tekmovanje Siqha 

Drugi dan bi ravno tako izvajali že opisane dejavnosti kot 1. dan. Ta dan bi programu 
dodali še vodene oglede lokalnih zanimivosti, ki bi si jih ogledali na konjskem hrbtu. 
Predlagamo ogled dveh zanimivostih v neposredni bližini – Tišlerjevega mlina ter 
Ovčje jame. V Postojni in Pivki pa si lahko obiskovalci ogledajo že znane turistične 
atrakcije (Postojnska jama, Predjamski grad, Notranjski muzej, Park vojaške 
zgodovine, Muzej presihajočih jezer, Dina Pivka …).   

  

Tišlerjev mlin: Mlin odlikuje posebna kamnoseška 
mojstrovina – klesani skalni bloki v strugi reke Pivke. 
Preko njih je vodila pot do žage in do Žej. Mlin je bil 
obnovljen leta 1939, svetovna vojna pa je prekinila 
delo v mlinu. Mlin je po vojni mlel nekaj časa le za 
lastne potrebe. (Habe, 1996, str. 37–40) 

Ovčja jama je jamska postojanka v neposredni 
bližini Grada Prestranek. Tu so odkrili najdbe iz 
srednje kamene dobe (orodja, kurišča, ostanki 
flore in favne) ter bronaste dobe (lončenina, 
konica koščenega bodala, ostanki živali …). 
(Penko, 2007, str. 123) 

 

Večer bi popestrili s country glasbo ter kavbojskimi plesi. 

 

V preteklih letih smo v okviru projekta TPLG prek aplikacije CŠOD Misija izdelali 
kolesarsko pot, kjer si obiskovalci lahko ogledajo naravno in kulturno dediščino našega 
šolskega okoliša. Obiskovalcem jo še vedno lahko ponudimo kot dodatno aktivnost.  
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3. 4  Kulinarična ponudba po meri otrok 

Grad Prestranek ponuja odlično kulinarično izkušnjo tudi za najbolj izbirčne gurmane. 
Eko seneno angus meso je stalnica v njihovi ponudbi. Ponašajo se tudi z mehko telečjo 
pečenko ali golažem z domačimi njoki, narejeni iz njihove pirine moke ter drugimi 
jedmi. 

Kot popestritev njihove že obstoječe ponudbe smo v okviru naloge pripravili meni po 
želji naših učencev. 

Predjedi: 

- goveja juha z domačimi vlivanci, 
- suhomesni izdelki in domač sir z domačim kruhom. 

Glavne jedi: 

- telečji in sirovi pohančki,  
- telečja nabodala, 
- hamburgerji, 
- svaljki iz pirine moke in domačega krompirja. 

Sladice: 

- palačinke iz eko pirine moke, 
- jabolčni zavitek, 
- domači sladoled,  
- sadna kupa iz sezonskega sadja, 
- cmoki s slivo in z domačo slivovo marmelado. 

Pijača: 

- domača limonada, 
- zeliščni domač čaj,  
- domač jabolčni sok. 

 

3. 5  Prenočišča na Gradu Prestranek 

Na Gradu Prestranek se lahko najame družinski apartma; poskrbljeno je tudi za 
obiskovalce s konji in druge hišne ljubljenčke, ki se lahko tako na Gradu Prestranek 
zadržijo več dni. Prestranek z okolico ponuja tudi številna zasebna prenočišča (sobe, 
apartmaji, kampi, urejena parkirišča za avtodome ...). 

Za otroke in mlade bi bilo zagotovo zelo aktualno spanje na seniku (ki ga na gradu že 
izvajajo v sklopu taborov) in tudi kampiranje na prostem. Prava vaba za otroke pa bi 
bila pravljična hiška na drevesu, zgrajena iz naravnih materialov.  
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4  Izvedbeni načrt/organizacija dejavnosti 

 

4. 1  Finančni načrt 

Vsaka organizacija prireditve zahteva tudi finančen načrt. V realnosti se z organizacijo 
tako velike prireditve še nismo srečali, zato težko predvidimo dejanske prihodke in 
odhodke. Smo pa o tem razmišljali, povprašali doma ter poskušali najti cene na spletu.  

Vse cene so seveda le okvirne. Predvideli smo, da bi se za lažjo izpeljavo dejavnosti 
obrnili tudi na sponzorje ter kandidirali na raznih razpisih tako Občine Postojna kot tudi 
Evropske unije. Pri tem bi nam pomagalo podjetje, ki se s tem ukvarja.  

Seveda je naš glavni cilj, da s prireditvijo pokrijemo vse stroške in pri tem tudi 
zaslužimo ter pridobimo sredstva za ponovno organizacijo prireditve. 

 

4. 2  Stroški prireditve 

 STORITEV PREDVIDEN 
STROŠEK 

PLAKATI  200 € 

MEDIJI  200 € 

INTERNETNA STRAN  500 € 

ZAVAROVANJE PRIREDITVE  300 € 

PROPAGANDNI PROGRAM  500 € 

MAJICE ZA SODNIKE  100 € 

MAJICE ZA PROSTOVOLJCE  300 € 

MAJICE ZA TEKMOVALCE  100 € 

TISKANJE VSTOPNIC  100 € 

MATERIAL ZA USTVARJANJE  100 € 

PRIPRAVA PROSTORA TER JAHALNIC  1000 € 

TISKANJE BONOV ZA KOSILO, MALICO  50 € 

IZDELAVA MASKOT  150 € 

PRIJAVA PROJEKTA EU  100 € 

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI  200 € 

PRIJAVA TEKMOVANJA NA UE, POLICIJI  0 € 

NAGRADE  1000 € 

SODNIKI  1000 € 

ANIMATORIJI  300 € 

OZVOČENJE  1000 € 

PREHRANA IN PIJAČA  2000 € 

REDARSTVO  200 € 

MEDICINSKO OSEBJE  500 € 

SMETI  100 € 

ELEKTRIKA  100 € 

POSPRAVLJANJE   100 € 

Skupaj 10200 € 
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Po izračunu predvidenih stroškov smo poskušali poiskati vire financiranja, da bo 
prireditev rentabilna (pokrivanje stroškov hrane in pijače, za najem prostorov, za 
propagandni material …). Za donatorska oziroma sponzorska sredstva bi se obrnili na 
lokalne krajevne skupnosti in občino Postojna. Obrnili bi se tudi na KZS (stroški 
sodnikov ipd.) ter na lokalna podjetja, poskusili pa bi izkoristiti možnosti evropskih 
sredstev. Stroške bi pokrivali tudi iz prijavnin, promocijskih, tržnih dejavnosti ter 
vodenih ogledov oziroma ponudbe jahanja. 

 

4. 3  Predvideni prihodki 

 STORITEV PRED.STROŠEK 

OBČINA RAZPIS  2000 € 

PONUDBA HRANE IN PIJAČE  4000 € 

SPONZORSKA SREDSTVA  2000 € 

NAJEM PROSTORA – STOJNICA  500 € 

PRODAJA VSTOPNIC  200 € 

PRODAJA PROPAGANDNEGA MATERIALA  700 € 

PRIJAVNINA  750 € 

SREDSTVA EU  1000 € 

KZS  1000 € 

SPREMLJEVALNI PROGRAM – JAHANJE (z ogledom 
Tišlerjevega mlina in Ovčje jame) 

 1200 € 

SPREMLJEVALNI PROGRAM – SPOMINKI  200 € 

SPREMLJEVALNI PROGRAM (šepetanje konjem, čuječnost 
ter postani oskrbnih konja) 

 1200 € 

PARKIRNINA ZA OBISKOVALCE  500 € 

SKUPAJ 15250 € 

 

4.4  Organizacija dejavnosti 

Za dobro organizacijo dejavnosti je potrebno dobro timsko delo, zato bi bilo potrebno 
sodelovanje tako z Gradom Prestranek kot tudi s Slovenskim združenjem quarter 
konjev SIQHA. Z usklajevanjem bi začeli na uvodnih sestankih, kjer bi predstavili svoje 
ideje. Delo pri organizaciji bi si razdelili. Naš bi bil spremljevalni program. Po ideji 
spremljevalnega programa bi bilo potrebno preveriti možnost izvedbe le-tega. Začeli 
bi z izbiro kraja oziroma prostora na kraju prireditve. Pregledati je potrebno posest in 
možnost, kje bi dejavnosti organizirali.  
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              Shema prireditve 

 

Sledil bi časovni plan (do kdaj mora biti kaj narejeno) in kdo bo posamezno delo opravil.  

Na dan prireditve bi delavnice izvajali na različnih stojnicah. Celotno dogajanje bi se 
odvijalo kot na tržnici in bi bilo locirano na enemu izmed parkirišč pri posestvu Grad 
Prestranek. Izjema so delavnice s konji, ki bi se odvijale na posestvu v jahalnicah, 
hipodromih, pašnikih, naravi … Vse informacije pa bi dobili na stojnici.  

Kaj na posameznih stojnicah potrebujemo in kako bomo predstavljali določen 
program? 

Vsaka stojnica bi bila posebna in bi kar najbolje predstavljala svojo dejavnost. Stojnice 
s prodajnimi in propagandnimi programi bi bile standardne sejemske stojnice, ki bi si 
jih izposodili na Občini Postojna. Ustvarjalne stojnice potrebujejo mize, klopi oziroma 
stole, ki bi si jih lahko izposodili na OŠ Prestranek. Plesna delavnica bi potekala v 
samem središču sejma, da bi se jo udeležili v čim večjem številu. Na sejmu bi bilo 
potrebno zagotoviti elektriko, ki bi jo speljali iz posestva Grad Prestranek.  

Za kulinarično ponudbo bo poskrbela že obstoječa restavracija, ki bi svojo dejavnost 
na dan prireditve razširila tudi na teraso.  

Učenci bi se na animacije posebej pripravili, da bi lahko odvodili vse dejavnosti. Ker 
gre za dvodnevni in večurni dogodek, bi delo na vsaki delavnici opravljali 4 učenci, ki 
bi se tekom dneva izmenjevali. Učenci, ki so na posamezni delavnici, bi morali skrbeti 
tudi za čistost in urejenost le-te. 
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Po koncu prireditve sledi pospravljanje. Pri tem nam pomagajo vsi organizatorji 
tekmovanj in prostovoljci jahalnega kluba Postojna in Grada Prestranek.  

 

 DEJAVNOST IZVAJALEC 

Organizacija tekmovanja oviratlon Grad Prestranek 

Ustvarjalne delavnice Turistični krožek OŠ Prestranek 

Metanje podkev, fillhole, laso Turistični krožek OŠ Prestranek 

Plesna delavnica Člani krožka 

Fotografiranje Fotografski krožek OŠ Prestranek 

Organizacija tekmovanja SIQHA Združenje Slovenskih quarter konjev SIQHA 

Delavnice s konji (vodeni ogledi, čuječnost, 

šola jahanja…) 

Grad Prestranek 

Country glasba in kavbojski ples Country band, plesna šola 

Kulinarična ponudba Posestvo Grad Prestranek 

Prenočišča Posestvo Grad Prestranek ter lokalni 

ponudniki 

Redarstvo Občinsko redarstvo, gasilsko društvo 

Slavina 

Finančni plan Člani krožka 

Koordinator in vodja prireditve Člani krožka 

   

Po zaključenih dejavnostih organizacije prireditve je potrebno opraviti še evalvacijo, 

pregledati rentabilnost prireditve in si napisati, kaj smo dobro izpeljali in kaj bi lahko 

bilo bolje. Vedno je tako, da se po koncu dejavnosti dobi nove ideje za naprej.  
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URNIK PRIREDITVE 

PETEK, 3. 11. 2023 

 SPREMLJEVALNI PROGRAM TEKMOVANJE 

8:00 – 9:00 Priprava stojnic  

9:00 – 10:00 
Odprtje tekmovanja, tržnice in uvodni 
nagovor zbranim 

Prihod tekmovalcev 

10:00 – 11:00 

Ustvarjalne delavnice 
Delavnica šepetanje konjem 
Prodaja sejemskih izdelkov 
Metanje podkev, fillholl, laso… 

Prijavljanje tekmovalcev 
na tekmovanje 

11:00 - 14:00 

Ustvarjalne delavnice 
Delavnica šepetanje konjem 
Prodaja sejemskih izdelkov 
Plesna delavnica 
Malica, kosilo 

Oviratlon – mlajše 
kategorije (dečki, deklice) 

14:00 – 17:00 

Ustvarjalne delavnice 
Delavnica šepetanje konjem 
Prodaja sejemskih izdelkov 
Plesna delavnica 

Oviratlon – starejše 
kategorije (dečki, deklice) 
 
Prihod konjev in 
tekmovalcev SIQHA 

17:00 – 18:00  Razglasitev rezultatov 

18:00 – 19:00 Pospravljanje in priprava prostora za naslednji dan 

19:00 – 21:00 
Pospravljanje in priprava prostora za 
naslednji dan. 

Trening SIQHA 

 

SOBOTA, 4. 11. 2023 

 SPREMLJEVALNI PROGRAM TEKMOVANJE 

8:00 – 9:00 
Priprava stojnic in jahalnice 
Priprava konjev za vodene oglede, 
šepetanje konjem in jahanje 

 

9:00 – 12:00 

Odprtje tekmovanja, tržnice in uvodni 
nagovor zbranih 
Ustvarjalne delavnice 
Delavnica šepetanje konjem 
Jahanje islandskih konj 
Prodaja sejemskih izdelkov 
Metanje podkev, fillholl, laso … 
Plesna delavnica 
9:00 – odhod na voden ogled 
10:30 – odhod na voden ogled 

Preizkus znanja za nove 
tekmovalce 
1. Horsemanship w&t 
2. Horsemanship youth 
3. Horsemanship rookie 
4. Horsemanship amateur 
5. Horsemanship open 
6. Ranch riding youth  ranch 
riding rookie  
8. Ranch riding amateur  
9. Ranch riding open  
10. Western pleasure open 

12:00 - 14:00 

Ustvarjalne delavnice 
Delavnica šepetanje konjem 
Jahanje islandskih konj 
Prodaja sejemskih izdelkov 

Kosilo 
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Metanje podkev, fillholl, laso… 
Plesna delavnica 
Kosilo 

14:00 – 17:00 

Ustvarjalne delavnice 
Delavnica šepetanje konjem 
Jahanje islandskih konj. 
Prodaja sejemskih izdelkov 
Metanje podkev, fillholl, laso… 
Plesna delavnica. 
14:00 – odhod na voden ogled 
15:30 – odhod na voden ogled 

Siqha 
Trail youth 
Trail rookie 
Trail amateur 
Trail open 
Reining l  
Reining youth  
Reining rookie 
Reining amateur  
Reining open 

17:00 – 18:00  Razglasitev rezultatov 

18:00 – 20:00 Pospravljanje in priprava prostora za ples ob glasbi Country banda 

20:00 – 22:00 Country band in kavbojski ples 

22:00 – 24:00 Pospravljanje in čiščenje prostora 

 

5 Trženje in promocija 

Da bi lahko naš turistični proizvod predstavili in tržili tudi širše ter z njim popestrili 
obstoječo lokalno turistično ponudbo, bomo naš turistični proizvod oglaševali preko 
Grada Prestranek, Slovenskega združenja quarter konjev Siqha, Občine Postojna, 
Turističnega društva in TIC-a Postojna, krajevnih skupnostih šolskega okoliša, športnih 
društev, lokalnih turističnih agencij ter lokalnih gostinskih, storitvenih in trgovskih 
ponudnikov ter ponudnikov prenočišč.  
 
Prav tako bi oglaševali prek spletnih strani (šolska spletna stran, Visit Postojna, KZS, 
Grad Prestranek itd.). 
Za predstavitev in promocijo tekmovanj in spremljevalnega programa smo izdelali tudi 
svojo spletno stran, ki jo najdete na naslovu: https://doneba.splet.arnes.si/ 
 
Oglaševali bomo tudi s plakati, letaki in zloženkami ter prek socialnih omrežij. Naš 
turistični produkt bomo predstavili tudi na turistični tržnici. Na omenjenih lokacijah bi 
razdelili reklamne letake z informacijami o poteku športne konjeniške prireditve.  
Naše predloge bomo predstavili tudi organizatorjem tekmovanj, ki potekajo na Gradu 
Prestranek in upamo, da bodo prevzeli katero od naših idej.   
 
S pomočjo občine Postojna in lokalnih krajevnih skupnosti bomo sodelovali na raznih 
promocijskih aktivnostih, kjer bomo predstavili naš turistični produkt. Tako se bomo 
predstavili na Tednu vseživljenjskega učenja, Kresovanju na Prestranku, na kulturnem 
večeru KS Prestranek ter prek lokalnih medijev.  
 
Želimo si, da bi s prireditvijo privabili čim več obiskovalcev, jih navdušili za konjeniške 
športe, jim približali ljubezen do živali, predvsem pa, da bi privabili turiste, ki bi v naših 
krajih ostali dlje časa in spoznavali našo naravno in kulturno dediščino. Naša ciljna 
skupina so šolski otroci ter njihove družine. 

 

  

https://doneba.splet.arnes.si/
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5. 1 Spominki 

5.1.1 Maskota 

Za maskoto smo izbrali kvačkanega konjička. Pri izdelavi le-tega nam je pomagala 
učiteljica naše šole, ga. Liljana Bole. Konjiček je unikaten izdelek in bi se lahko prodajal 
kot spominek ob prireditvi. Zaradi svoje ljubkosti bi bil zagotovo vaba za otroke.  

  

 

5.1.2 Podkvice sreče 

V okviru delavnice lahko obiskovalci izdelajo svojo podkvico sreče, ki jo vzamejo 
domov kot spominek.  Vsaka podkvica je unikat. Na stojnici pa bi prodajali tudi že 
izdelane podkvice kot magnetke in obeske. 
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5.1.3 Kavbojski klobuki 

Kot spominek služijo tudi kavbojski klobuki, ki si jih otroci izdelajo v okviru delavnice. 
Predhodno bi pa tudi že pripravili klobuke za prodajo. Klobuki so lahko različnih 
velikosti. 

 

 

5.1.4 Piškoti sreče 

Lepo okrašeni piškoti iz domače moke s simboli sreče (deteljica, pikapolonica, 
podkvica). Piškote bi prodajali v lično pakirani embalaži. Na stojnici bi v sodelovanju z 
lokalnimi ponudniki prodajali tudi lokalne dobrote: domač jabolčni sok ter žganice, sire 
in suhomesnate izdelke, med … 
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5.1.5 Promocijske majice 

 

 

5.1.6 Pobarvanke 

Pobarvanke so narisali učenci turističnega krožka in bi jih delili otrokom na prireditvi. 
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5. 2 Spletna stran Zabavamo se s konji 

Za promocijo in predstavitev našega turističnega produkta smo izdelali spletno stran 
na domeni: https://doneba.splet.arnes.si/. Tu obiskovalci najdejo informacije o poteku 
tekmovanj ter o spremljevalnem programu. Spletna stran bi bila sproti ažurirana in 
opremljena tako s fotografijami kot tudi rezultati in pravilniki tekmovanj. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://doneba.splet.arnes.si/
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5. 3  Plakati in letaki 

Za promocijo bi izdelali plakate in letake. Delili bi jih po lokalnih trgovinah, barih, 
ponudnikih prenočišč, na TIC Postojna ter ostalih turističnih ponudnikih v okoliških 
krajevnih skupnostih. Plakate bi izobesili na oglasih deskah po okoliških krajih.   

 

 

 

6 Predstavitev na turistični stojnici 

Učenci turističnega krožka bodo oblečeni v kavbojska oblačila, v duhu divjega zahoda 
bomo pripravili tudi stojnico. Na predstavitvi bo sodelovalo 9 učencev. Učenci bodo 
predstavljali naš turistični produkt, Grad Prestranek ter druge lokalne zanimivosti.  

Štirje učenci bodo sočasno na stojnici. Predstavljali in promovirali bodo našo ponudbo: 
razdeljevali bodo letake, spominke (podkvice magnetke), obiskovalcem delili v šoli 
spečene »podkvice sreče« (piškote iz moke iz ekoloških žit, ki jih pridelujejo na Gradu 
Prestranek), predstavljali športna konjeniška tekmovanja, program dogajanja ob 
tekmovanjih, kulinarično ter drugo turistično ponudbo.  

Na stojnici bo na ogled maskota (kvačkan konjiček), tu pa bodo predstavljene tudi 
ustvarjalne delavnice.  
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7 Zaključek 

V letošnji turistični nalogi smo se posvetili športnim tekmovanjem, ki se izvajajo v 
našem šolskem okolišu. Ugotovili smo, da najbolj znana tekmovanja potekajo na 
Gradu Prestranek, kjer potekajo tekmovanja v različnih konjeniških športih.  

Učencem je bila ideja, da bi se posvetili konjem, zelo všeč. Nasploh imajo otroci radi 
živali, konji pa imajo posebno mesto, saj vzbujajo občutek zaupanja, spoštovanja  in 
pomirjujoče delujejo na ljudi. Na Gradu Prestranek izvajajo razne terapije s konji, ki so 
dobre obiskane in namenjene tudi otrokom s posebnimi potrebami. Zaradi stresnega 
življenjskega stila ljudi so trenutno zelo aktualne delavnice šepetanje konjem ter 
čuječnosti. 

Grad Prestranek smo obiskali tudi sami in se pozanimali, katera tekmovanja tu izvajajo, 
kdaj ter na kakšnem nivoju. Učenci krožka so izbrali dve tekmovanji, ki sta ju najbolj 
pritegnili – tekmovanje s šolskimi islandskimi konji oviratlon ter državno tekmovanje v 
western jahanju Siqha. 

Po obisku Grada Prestranek in pogovoru s trenerko jahanja, kateri se za vso pomoč, 
gostoljubje, pogostitev in vse informacije, iskreno zahvaljujemo, nam je ideja postajala 
vse bolj dosegljiva. Pripravili smo spremljevalni program, s katerim smo želeli obogatiti 
športno prireditev, motivirati mlade za konjeniški šport, na drugačen način predstaviti 
turistične znamenitosti naših krajev ter z ustvarjalnim in zabavnim programom zadržati 
mlade obiskovalce v naših krajih dlje časa. Pripravili smo tudi kulinarično doživetje po 
meri otrok ter predstavili možnosti prenočišč. 

Poleg omenjenih ciljev si tudi želimo, da bi bila prireditev rentabilna, saj bi le tako lahko 
postala tradicionalna. Pri raziskovanju nas je najbolj presenetilo, koliko nepredvidenih 
stroškov, organizacije, dogovarjanja pravzaprav nastane pri organizaciji le-te. Vsaka 
prireditev se začne z dobro idejo in konča z evalvacijo ter novimi idejami za prihodnje 
leto. Spremljevalnega programa nismo realizirali, saj tudi tekem v letošnjem letu na 
Gradu Prestranek še ni bilo. Bomo pa našo idejo predstavili vodstvu Grada Prestranek 
in upamo, da bodo z našo nalogo tudi oni dobili nove, dobre in uspešne ideje. 
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https://www.citylife.si/lifestyle/islandski-konji-na-gradu-prestranek
https://www.gradprestranek.si/o-nas/
https://www.primorske.si/primorska/srednja-primorska/propadajoci-grad-prestranek-bo-buticni-hotel
https://www.primorske.si/primorska/srednja-primorska/propadajoci-grad-prestranek-bo-buticni-hotel
https://www.siqha.si/tekme/sezona-2022/6-tekma-za-pokal-siqha-2022/
https://www.visit-postojna.si/si/kaj-poceti/ostale-aktivnosti/jahanje-na-gradu-prestranek
https://www.visit-postojna.si/si/kaj-poceti/ostale-aktivnosti/jahanje-na-gradu-prestranek

