
Slovenska avtohtona pasma 
slovenski hladnokrvni konj

kmetija Gorc



Predstavitev kmetije

• Dolenje Selce, v okolici Trebnjega na Dolenjskem. 
• Reja konj Slovenske hladnokrvne pasme.
• Tri generacije: oče Anton in mama Olga ter njuni trije sinovi z ženami in otroci.



• Aktivna uporaba hladnokrvnih konj za šport in 
rekreacijo, pa tudi ohranjanje starih kmečkih 
običajev in opravil s konji.

• Trening vožnje in jahanja ter priprava in izvedba 
testa delovne sposobnosti pod okriljem ZRKSHP.

• Plemenilna postaja za pripust kobil. Na voljo sta 
dva plemenska žrebca Medved Elmar XV (zgoraj)
in Osad Nero XIV (spodaj levo).



Kratka zgodovina kmetije

• Glavna delovna sila pred traktorji so bili konji.

• Traktor je konje izrinil in tako je nekaj let minilo 
brez prisotnosti konj na kmetiji. Ukvajali smo se z 
govedorejo, vendar pa so bile vseskozi prisotne 
želje po konju.  

• Postopoma so govedo zamenjali konji. Sprva 
križanci in posavci nato pa v celoti  konji 
Slovenske hladnokrvne pasme.



• Prelomno leto 2005:
- uvoz noriškega žrebca iz Avstrije: Schalk Vulkan XVII (na sliki levo);
- uvoz petih noriških kobil iz Avstrije;
- izkušnje iz Avstrije.

• Postopno preurejanje kmetije: novi boksi, lauf  hlev, maneža, pašniki.
• Aktivno sodelovanje v Združenju rejcev konj Slovenske hladnokrvne 

pasme.



Odločitev za rejo
slovenskih hladnokrvnih konj

• Vizualno všečni.
• Vsestransko uporabni za rekreacijske 

in turistične namene, pa tudi za 
prirejo mesa.

• Miren in preudaren karakter, dobra 
učljivost, dovolj dober temperament 
in voljnost do dela.

• Želja po uveljavitvi hladnokrvnih konj 
v rekreaciji in ohranjanju starih 
kmečkih običajev in opravil s konji.



Dejavnosti na kmetiji

• Konjereja
• Pripustna postaja
• Trening vožnje in jahanja
• Test delovne sposobnosti
• Kovaštvo
• Jahanje hladnokrvnih 

konj
• Posebne priložnosti



Pomembni dosežki

• Priznanje za rejca leta (2008, 2009).

• Državni prvak v kasu, dirka za hladnokrvne 
konje (2011, 2012, 2014).

• 2. mesto na licenciranju petletnih žrebcev: 
Medved Elmar XV (na sliki), 79 točk (2013).

• Uspešne izvedbe testov delovne sposobnosti 
(2011, 2012, 2013).

• Sodelovanje na sejmu AGRA (2009, 2010, 2014).

• Prepoznavnost in uveljavitev konj SHL.



Pogled naprej
• Nadaljevanje reje in promocije hladnokrvnih konj.
• Udejstvovanje v športu in rekreaciji ter druženje.

• Ohranjanje starih kmečkih običajev in opravil s konji.



Hvala za pozornost!


