
                                                                                
               

 

 AKTIVNOSTI S KONJI, OB KONJIH IN NA KONJIH  
 
 
Si vaš otrok že od nekdaj želi okusiti čarobnost prijateljstva in povezanosti med konjem in človekom? 
Ta del programa smo zasnovali prav s tem namenom! 
 
Konj že tisočletja velja za nepogrešljivega človekovega sopotnika, pomočnika pri delu ter partnerja v 
športu in prostem času. V zadnjem času ga izjemno učinkovito vključujemo tudi v proces terapije in 
izkustvenega učenja s pomočjo konj.  
 
V tem tednu se bomo vsak dan posvetili eni izmed spodaj navedenih vsebin, da bodo otroci lahko 
čudoviti svet konj resnično doživeli z vseh zornih kotov.  
 
1. Program SPOZNAJMO SVET KONJ: ogledali si bomo posestvo, obiskali konje na pašniku in spoznavali 
njihove življenjske zgodbe, opazovali bomo čredo in dinamiko med konji, potrudili se bomo občutiti 
ravnovesje, mir in zavetje, ki ga konjem ponuja čreda, ljudem pa skupina, kjer se dobro počutimo. 
Program ne obsega jahanja.  
 
2. Program NAZAJ NA KONJA: spoznavali bomo, kako konji doživljajo svet, skozi izkustveno delavnico o 
komunikaciji med konjem in človekom se bomo učili, kako konje razumeti in pridobiti njihovo zaupanje. 
Spoznanja bomo prenesli na komunikacijo med ljudmi in na prijeten in zabaven način utrjevali naše 
socialne veščine.  Program ne obsega jahanja. 
  
3. VODENO SPROSTITVENO JAHANJE PO PARKU ali JAHALNI DVORANI: učili se bomo pravilnega seda 
na konju ter spoznavali osnovne vaje za krepitev ravnotežja, usklajenosti, koordinacije in lepe telesne 
drže, hkrati pa se bomo osredotočali tudi na zaznavanje in zavedanje lastnega telesa. Izkušnja na 
konjskem hrbtu nam prinaša posebno doživetje svobode, sreče, veselja, ponosa in samozavesti. 
 
4. Vodeni SPREHOD S KONJI V NARAVO: privoščili si bomo čudovit sprehod čez poljske poti in bližnje 
gozdove. Del poti bomo jahali, preostali del poti pa bomo premagovali peš. V gozdu si bomo privoščili 
tudi okusno malico in razvozlali kakšno izmed gozdnih skrivnosti ...  
Aktivnost je primerna tudi za jahače začetnike, saj konje na povodcu vodijo učitelji jahanja. 
 

 
   

 
  

 

Ste vedeli, da so konji pravi 

mojstri neverbalne 

komunikacije in zato tudi 

odlični pomočniki za učenje 

komunikacijskih spretnosti, 

samozavedanja, prilagodljivosti 

in sposobnosti usklajenega 

delovanja v skupini? 



                                                                                
               

 

 

BIVANJE 

 
Celotna skupina (skupaj s pedagoškim kolektivom) prenočuje v glamping hiški, ki smo jo 
poimenovali "ŠTALA" ☺. 
 
V hiški lahko na pogradih in ležiščih na paleti udobno biva do 20 otrok / mladostnikov. Osebje 
iz pedagoškega kolektiva biva v isti hiški – na podstrešni galeriji. V hiški se nahajata tudi dve 
kopalnici, vsaka ima svoj tuš, wc in dva umivalnika. 
 
Tik ob bivalni hiški je tudi zunanja kuhinja z veliko delovno površino, hladilnikom, plinskim 
štedilnikom ter posodo in priborom. 
 
V neposredni bližini zunanje kuhinje je lesen paviljon, ki služi kot večnamenski prostor 
(jedilnica, oder, prostor za izvedbo delavnic ...).  
 

 
»Štala« je v našem parku zrasla leta 2019 v okviru projekta 
Horse Based Tourism, ki je bil izbran za sofinanciranje v 
okviru 3. roka javnega razpisa Programa sodelovanja 
Interreg V-A- Slovenija Madžarska za programsko obdobje 
2014–2020. 
 

 

 
 
      

 
 
 

 

 
Srce našega parka predstavlja 200-letna lipa, ki 
skrbno bdi nad našimi gosti in jim tudi v poletni 
vročini nudi obilo sence za popoldanski počitek … 

      
 

 
Leseni paviljon sredi parka je večnamenski: 
uporabljamo ga kot jedilnico na prostem, prostor za 
delavnice in ustvarjanje, v hipu pa se lahko spremeni tudi 
v ODER … in še mnogo več! 

 
 
 



                                                                                
               

 

 
 

 

POTREBNA OPREMA IN NAPOTKI 

 

• posteljnina (rjuha 90x200 cm + 
prevleka za odejo 140x200 cm in 
vzglavnik 40x60 cm) 

• 2 brisači, označeni z otrokovim 
imenom in priimkom 

• pribor za osebno higieno 

• hišni copatki / natikači 

• bidon za vodo  
• žepna baterija 

• manjši športni nahrbtnik za pohode  
• jahalna oprema (če jo imate), 

sicer DOLGE pajkice iz 
nedrsečega materiala; primerna 
obutev za aktivnosti ob konjih: 
teniske / visoke superge)  

• udobna športna oblačila 

• nepremočljiva oblačila (v primeru 
slabe vremenske napovedi: 
pelerina, gumijasti škornji) 

• pokrivalo za glavo 

• kopalke + kopalna brisača  
• zaščitna krema pred sončnimi 

opeklinam 

• zaščitno razpršilo proti komarjem 
in klopom 

• družabne igre 

• glasbila (če igrate kakšen 
instrument ...) 

• do 3 - 5 EUR (žepnina za sladoled) 
• po potrebi: zdravila z 

natančnimi pisnimi navodili za 
uporabo (predvsem v primeru 
alergijskih reakcij in drugih 
posebnih zdravstvenih stanj) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Predmeti, ki jih oddate pedagoški vodji 
ob prihodu:  
➢ osebna izkaznica (potrebujemo jo le za 

hip, da jo fotografiramo in vnesemo v 
sistem turistične prijave, nato jo 
vrnemo staršem!) 

➢ zdravstvena izkaznica 
➢ zdravila z natančnimi pisnimi navodili 

za uporabo 
➢ sladkarije in prigrizki (v kolikor jih 

otrok želi imeti s seboj) 
 
 

POMEMBNO: Prosimo vas, da opreme ne 

prinašate v kovčkih, ki jih ni mogoče 

zložiti, temveč v platnenih vrečkah ali 

mehkih potovalkah, ki jih lahko otroci 

nato shranijo pod posteljo, osebne 

predmete pa si zložijo v namenske 

shranjevalne taburice / predalnike ob 

posteljah. 

 

Naše geslo je: »Manj je več!« – 

naučimo se skozi življenje potovati 

z manj prtljage!         ☺ 

 

 

 



              

Splet: https://nakonju.si/ 
Facebook profil: Konjeniški park Starošince 

 

DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE 

 
 
Dežurni telefon in spremljanje dnevnega dogajanja:  za starše bomo v času tabora dosegljivi vsak dan 
med 19.30 in 20.00 na naš dežurni telefon pedagoške vodje tabora: 040 416 604. V kolikor nas takoj 
ne dobite na telefon, nam prosim pošljite kar SMS (pri delu z otroki se pogosto ne moremo takoj 
oglasiti).  
Dnevna dogajanja in fotografije lahko spremljate preko e - albuma, v katerega bomo vsak dan naložili 
dnevne fotografije in posnetke. Povezavo do e – albuma boste prejeli na vaš e-naslov.  
 
 
Klici domov. 
Potrudili se bomo, da se bodo vaši otroci čim bolje prilagodili na novo okolje in "nadomestno družino". 
Iz tega vidika je bolje, da otroci v času tabora ne kličejo domov. Če bi se vaš otrok slabo počutil ali bi 
opazili, da ga muči hudo domotožje, ki ga skupaj ne bi mogli premagati, vas bomo poklicali in skupaj z 
vami poiskali rešitev. Naj vas potolažimo: v vseh letih se še ni zgodilo, da domotožja ne bi mogli pregnati 
;-).  
 
 
Uporaba osebnih mobilnih telefonov, tablic in drugih elektronskih naprav ni dovoljena, zato le-tega 
ne prinašajte s seboj! V primeru, da ima otrok s seboj mobilni telefon, bo le-ta v času letovanja 
shranjen pri pedagoški vodji tabora. Tudi v prostem času otroci telefona ne bodo smeli uporabljati, saj 
je pomembno načelo pri naših taborih »stik z naravo« in odsotnost elektronskih naprav. V primeru, da 
vas bo otrok želel poklicati, bodo lahko uporabili našo dežurno številko. 
Naj bo čudovita narava naša najboljša naprava! 
 
 
Obiski sorodnikov. Za otroke in skupinsko dinamiko je bolje, če otroci v času tabora ne dobivajo 
obiskov sorodnikov in znancev, saj lahko takšen obisk pri vaših ali drugih otrocih po nepotrebnem 
povzroči domotožje.  
 
 
Sladkarije in prigrizki. Vso morebitno zalogo sladkarij in prigrizkov bomo ob prihodu na tabor shranili 
na varno, da se nam v hiški ne bi nabirale mravlje in da bi preprečili polnjenje otroških želodčkov tik 
pred okusnimi obroki, ki jih bomo pripravljali zanje ☺. Sladkarije bodo lahko po kosilu podelili s svojimi 
novimi prijatelji in tako krepili solidarnost. 
 
 

VESELI NAS, DA BO POLETJE NAŠE SKUPNO DOŽIVETJE! 

 

 


