
Vabilo 

 
na 4. del licenčnega seminarja za strokovni kader KZS za leto 2017 

Seminar pod vodstvom g. Mihaela Kovačiča 

Tema: Predstavitev »dobre prakse« konjeniške dejavnosti; 
delo s poniji in konji – poučevanje jahanja (različne skupine), predstavitev 
lastnih praktičnih izkušenj, poudarek na varnem delu z mladimi. 

Seminar bo potekal v soboto, 19. novembra 2016 v prostorih Konjeniškega kluba Karlo Maribor na 
Meljskem hribu. 
 
Seminar je namenjen predvsem inštruktorjem jahanja, vabljeni pa so tudi ostali zainteresirani. 
 
V nadaljevanju sledi kratka predstavitev predavatelja in program seminarja. 

___________________________________________________________ 

 

G. Mihael Kovačič, učitelj jahanja z licenco KZS uspešno vodi KK Karlo Maribor, ki že vrsto let sodi med 

naše najuspešnejše šole jahanja. Klub je bil ustanovljen leta 1996 in vključuje več kot 100 članov. 

Miha je svoje znanje pridobival doma in v tujini. Njegovi rezultati so nadpovprečni tako po številu izdanih 
programov Jahač 1 in 2, kot tudi pri motivaciji in vključevanju mladih jahačev na konjeniško športno pot, kjer 
njegovi varovanci dosegajo odlične rezultate. Še posebej uspešen je pri šolanju tekmovalcev v preskakovanju 
ovir v kategorijah mlajših mladincev in mladincev. 

Njegov profesionalni in prijateljski odnos z jahači, otroci in njihovimi starši je razlog, da je njegov konjeniški 
center na Meljskem hribu vedno poln zadovoljnih ljudi. 

 



Program seminarja in demonstracija jahalne šole: 

9.00 Uvodni nagovor, predstavitev in prikaz konj, opreme, varnostna oprema jahača 
9.15 Prvi pristop h konju, delo na lonži in vodeno jahanje 
9.45 Skupina po lonži pred znanjem po programu Jahač 1, jahači z znanjem na stopnji 

Jahač 1 (otroci in odrasli) 
10.30 Odmor 
10.40 Skupina na poti k Jahaču 2 ter jahači z osvojenim znanjem po programu jahač 2 
11.30 Skupina individualnih jahačev, priprava na tekmovalno licenco in rekreativno jahanje 
12.00 Zaključek in debata o delu inštruktorjev v SLO, organiziranost jahalne šole in 

predstavitev urnika KK Karlo 
 
12.30 Malica – pogostitev strokovnih kadrov s toplim obrokom »na žlico« (Kmetija Kovačič, 

SKA) 
 
13.30 Delavnice iz poučevanja jahanja z mentorji SKA 
 
Zaključek seminarja ob ca. 15. uri. 


