
DRUŠTVO LJUBITELJEV KONJEV – RADENSKA KONJENICA 

Intervju z g. Bojanom Stajnkom, tajnikom Radenske 

konjenice 

 

- Kakšen je namen vašega društva? S čim se ukvarjate?         

Namen našega društva je jahanje konjev, skrb za njih, večina 

vsega se dogaja okoli njih, saj so ravno oni namen našega 

društva. Naš namen je tudi turistična dejavnost, saj prirejamo 

veliko prireditev, veliko prireditev pa se tudi udeležimo. 

 

- Kako je društvo nastalo oz. kdo je bil pobudnik? 

Naše društvo je dobilo inspiracijo pri zasebnem društvu, kjer se  

ni bilo mogoče včlaniti, a ker smo hoteli jahati in se s tem 

ukvarjati, smo po njegovem propadu ustanovili novo društvo, ki 

zasega štiri občine: Radenci, G. Radgona, Apače in  Sv. Jurij ob 

Ščavnici. 

 

- Kdaj je društvo nastalo? 

Društvo je uradno nastalo in bilo registrirano leta 2000. 

 

- Ali sodelujete s katerimi drugimi društvi? 

Da, sodelujemo s kar veliko društvi, in sicer s Turističnim 

društvom Kapela, Turističnim društvom Radenci in z društvom 

Sv. Jurij ob Ščavnici. Sodelujemo tudi z nami sorodnimi društvi 

po Sloveniji. Velikokrat imamo z njimi srečanje, kjer nosimo tudi 

posebne uniforme. 

 

 

 

 



- Na spletu sva prebrala nekaj o vaših tradicionalnih pohodih. 

Zanima naju, kako pogosto jih opravljate in kje potekajo? 

Letos bomo opravili 16. pohod. Pohode opravljamo vsako leto, 

in sicer običajno teden dni po maratonu. Letos bomo pohod 

izvedli 23. maja in bo trajal od petka zvečer do nedelje zjutraj. 

Pohodi so lahko dolgi tudi do 40 km, vodi pa ga stotnik. 

 

- Ali so v društvu tudi naši vrstniki (najstniki)? Kakšno je 

zanimanje za društvo? 

Da, zanimanje je kar veliko, ker otroci doma nimajo prostora niti 

potrebnih finančnih sredstev za konje, zato hodijo k nam. 

 

- Kakšne načrte/želje imate, kaj želite izboljšati v prihodnosti? 

Predvsem hočemo obdržati konje, ker se je pojavila kriza in jih 

nočemo izgubiti. Srečo imamo, da se še ni zgodilo nič hudega, 

kar bi škodovalo konjem in obiskovalcem. Naša želja pa je 

zgraditi večjo in prostornejšo manežo, kjer se bodo konji 

svobodno sprehajali. 

 

Hvala za intervju. 

 

Žan Bedrač in Tjan Šoštarič, 8. razred  

 

  

 

 


