
  

 

 

 
 

PRIJAVNICA v program informiranja in usposabljanja strokovnih delavcev s področja 
turizma in konjeništva ter kmetovalcev - ponudnikov turističnih storitev s področja 

konjeništva  

PEDAGOŠKO-DOŽIVLJAJSKI IN TERAPEVTSKI  TURISTIČNI PROGRAMI  »HO-PE-TOUR«  -  
PR ILOŽNOST ZA RAZVOJ KONJENIŠKEGA TURIZMA  

 

Ime in priimek             

Naslov stalnega bivališča          

Poštna št. in kraj           

Kontaktna številka           

E-pošta             

Rojstni datum      Kraj rojstva     

EMŠO       Davčna številka    

Status kandidata/kandidatke (prosimo, obkrožite)       

a) strokovna delavka/strokovni delavec na področju turizma 

b) strokovna delavka/strokovni delavec na področju konjeništva 

c) kmetovalec – ponudnik turističnih storitev s področja konjeništva 

Stopnja izobrazbe (prosimo, obkrožite)   IV. V. VI. VII. VIII.    

Vrsta izobrazbe            

 

SLOVENSKE PRIJAVITELJE PROSIMO, DA ZARADI SLEDLJIVOSTI PODATKOV O PREJEMU DODELJENIH POMOČI PO   
NAČELU »de minimis«, IZPOLNITE TUDI PODATKE O VAŠI DELOVNI ORGANIZACIJI, PODJETJU OZ. DRUGI PRAVNI   
OBLIKI DEJAVNOSTI!           

Naziv delovne organizacije/podjetja/druge pravne oblike dejavnosti    

             

             

Naslov            

             

Matična številka podjetja          

 
 
Datum      Podpis       
 

 



  

 

 

 

PRILOGA – I  
V želji, da bi lahko program čim bolj prilagodili vašemu predznanju, vas prosimo, da odgovorite tudi 
na naslednja vprašanja! 
 
1.) Ocenite in opišite vaše izkušnje in splošno znanje o konjih!      

a) brez izkušenj in predznanja 
b) malo izkušenj in predznanja 
c) veliko izkušenj in predznanja 

Kje  in koliko časa ste pridobivali znanje o konjih?      

             

             

2.) Ocenite in opišite vaš nivo znanja jahanja (kje ste se učili jahanja, kako, koliko časa ...)   
a) jahač začetnik 
b) znanje v obsegu programa Jahač I 
c) znanje v obsegu programa Jahač II 
d) znanje na nivoju A dresure in več 

Kje  in koliko časa ste pridobivali znanje jahanja?      

             

             

3.) Ocenite in opišite vaše izkušnje pri delu z otroki, mladostniki, osebami s posebnimi potrebami in 
osebami s težavami na področju duševnega zdravja 

a) brez izkušenj in predznanja 
b) malo izkušenj in predznanja 
c) veliko izkušenj in predznanja 

             

             

             

             

4.) Obkrožite primerne trditve o vašem poznavanju področja aktivnosti in terapije s pomočjo konja 
A/TPK 

a) za področje A/TPK še nisem slišal/a 
b) za področje A/TPK sem že slišal/a, vendar ga še nisem imel/a priložnosti pobliže spoznati 
c) o področju A/TPK sem si nabral/a že precej teoretičnega znanja 
d) o področju A/TPK sem si nabral/a že precej praktičnega znanja 

             

             

             

             

 



  

 

 

 
 
PRILOGA - II:  
Opišite vaše razloge in motivacijo za udeležbo v programu usposabljanja! 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
 
 
PRILOGA - III:  

- za strokovne delavce s področja turizma in konjeništva: fotokopija diplome o doseženi 
strokovni izobrazbi/usposobljenosti 

- za kmetovalce: dokazilo o vpisu v Register kmetijskih gospodarstev oz. dokazilo o 
pridobljenem statusu nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji  

 
(priloge priložite za to stranjo!) 
 


