
Slovenska avtohtona pasma 
lipicanski konj

kmetija Hosta



Predstavitev kmetije

• Družinska kmetija  -Šentjernej, Dolenjska

• Usmeritev v rejo lipicanskih konj





Naravni pogoji kmetijskih površin

• Šentjernejsko polje (ravnina)

• Gričevnata bližnja okolica kmetije

• Gorjanci  - hribovit kraški teren (500 -700 m. n.v.)



Naravni pogoji kmetijskih površin



Infrastruktura

• Jahališča ( odprto, pokrito)

• Hlevi

• Izpusti

• Skladišča za krmo



Infrastruktura



Infrastruktura



Zgodovina in razvoj kmetije

• V začetku majhna kmetija ( 6 ha)

• Različne usmeritve: piščančjereja, prašičereja, govedoreja, zelenjadarstvo, tudi 
gozdarstvo

• Ob glavni dejavnosti se reja konj začne l.1985 – predvsem  hladnokrvni 
konji 

• Združevanje in širjenje površin



Zgodovina in razvoj kmetije

• Od l. 1995 naprej – več konj različnih pasem - hanoveranci, slov. 
hladnokrvni konj, haflinger, pripustna postaja – slov. hladnokrvni 
konj, haflinger

• Ustanovitev jahalne šole - gradnja objektov, povečevanje reje, 
usmeritev v rejo lipicanca,



Odločitev za rejo
lipicanskih konj

• Zakaj? 
Lipica, slovenski konj, njegova učljivost, univerzalnost

• Prve lipicance nabavimo pri zasebnem rejcu, nato tudi v Kobilarni Lipica
• podobni pogoji za rejo – Gorjanci (kraški teren) 
• Prednosti pasme iz našega vidika: kompaktna telesna konstrukcija, eleganten 

izgled,  vzdržljiv, stabilen konj,  temperament, dalavoljnost, ni zdravstvenih 
težav, dolga življenjska doba, zgodovina, inteligenca



Dejavnosti na kmetiji danes

• Reja lipicancev  – letno 10 -15 žrebet, prodaja

• Pripustna postaja – 2 lastna žrebca in žrebec Kobilarne Lipica

• Šolanje lastnih in tujih konj

• Jahalna šola, rekreacijsko jahanje, terensko jahanje

• Nastopi s konji



• Reja lipicancev –glavna dejavnost



Reja

• Izbira plemenjaka in plemenske kobile ( pripust v prvem ali drugem ciklusu, 
čimveč kobil pripuščenih spomladi)

• Kobile so na pašnikih oz. delajo v jahalni šoli vse do pozne brejosti
• Žrebeta 6-7 mesecev  - odstavitev od kobil( postopno)
• Žrebeta v skupino, na pašo
• 1,5 let – ločimo po spolu
• 3,5 let - ujahovanje



Reja

• Paša v okolici kmetije ter na Gorjancih
• Pomen dobre oskrbe –nastanitev, preventiva pred poškodbami, krmljenje in 

ostala dela pri reji, 24 - urna prisotnost, pomembno poznati vsakega konja
• Ista ekipa ljudi dela od žrebitve naprej –prednost (povezava med rejo in 

šolanjem, uporabo  konja)
• Pomembna uporabnost in značaj konja
• Dobrobit živali



Foto:Sibil Slejko



Ostale dejavnosti

• Šola jahanja, terensko in rekreacijsko jahanje

• Pripustna postaja 

• Nastopi s konji



Ostale dejavnosti



Rejski dosežki

• Najpomembnejši rejski uspeh (2002) – žrebec Siglavy Gaeta na  mednarodni 
razstavi na  Slovaškem osvoji prvo mesto ( konkurenca plemenjakov). Doslej 
tudi najvišja ocena plemenjaka v Sloveniji ( privatna reja), precej potomcev 

Foto: Sibil Slejko



Rejski dosežki

Temni lipicanci (tudi  plemenski žrebec linije Siglavy)



Rejski dosežki

• Visoka stopnja brejosti kobil in uspešnih žrebitev

• Največja zasebna reja lipicancev v Sloveniji



Pogled naprej

• ohranjati klasične rodove, ter uporabne, značajsko dobre konje, nekoliko višji 
konj

• obdržati del temne populacije
• promocija, predstavljati lipicanca v dobri luči



Hvala za pozornost!


