
  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEDAGOŠKO-DOŽIVLJAJSKI IN TERAPEVTSKI TURISTIČNI PROGRAMI 

»HO-PE-TOUR« –  
PRILOŽNOST ZA RAZVOJ KONJENIŠKEGA TURIZMA  

 
Program informiranja in usposabljanja strokovnih delavcev s 

področja turizma in konjeništva ter kmetovalcev - ponudnikov 
turističnih storitev s področja konjeništva  
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1.  Naslov in vrsta izobraževalnega programa 
Program informiranja in usposabljanja strokovnih delavcev s področja turizma in konjeništva 
ter kmetovalcev - ponudnikov turističnih storitev s področja konjeništva o pedagoško-
doživljajskih in terapevtskih turističnih programih HO-PE-TOUR. 
 
2.  Temeljni cilji programa usposabljanja 
Temeljni cilji programa usposabljanja so naslednji: 
- posredovati temeljna znanja o značilnostih, potrebah in pričakovanjih ciljnih skupin (otroci, 
mladostniki, osebe s posebnimi potrebami, osebe s težavami v duševnem zdravju), na 
podlagi katerih bodo slušatelji lahko izboljšali in dopolnili svojo splošno raven 
usposobljenosti in kompetentnosti, ki je potrebna za pripravo in načrtovanje kvalitetne 
specializirane turistične ponudbe za omenjene ciljne skupine 
- posredovati temeljna znanja, ki bodo slušateljem omogočala objektivno presojo kvalitete 
storitev na področju konjeništva v povezavi s turistično ponudbo  
- posredovati temeljno razumevanje zakonitostih dela na področju pedagoško-doživljajskega 
in terapevtskega turizma, temelječega na aktivnostih in terapiji s pomočjo konja  
- predstavitev pedagoško-doživljajskih in terapevtskih turističnih programov HO-PE-TOUR 
 

3. Kratek opis programa in vsebin 
 
Program usposabljanja za strokovne delavce v turizmu, konjeništvu in kmetijstvu je zasnovan 
na podlagi identifikacije koristi, ki jih prinaša vključevanje omenjenih profilov v programe 
HO-PE-TOUR.  
 
»HO-PE-TOUR« (Horses-Pedagogics-Tourism) je novoustanovljena blagovna znamka, ki je 
bila zasnovana v okviru projekta PEDO TUR, sofinanciranega iz IPA SI-HR 2007-2013. 
Poslanstvo blagovne znamke »HO-PE-TOUR« je postaviti standarde ter širši javnosti in ciljnim 
skupinam predstaviti in približati inovativne turistične storitve, posebej prilagojene otrokom, 
mladostnikom, osebam s posebnimi potrebami ter družinam. Turistična ponudba v čezmejni 
regiji namreč ne obsega specializiranih programov, primernih za omenjene specifične ciljne 
skupine, zato je povpraševanje po turizmu, ki bi hkrati vseboval tudi ustrezne in kvalitetne 
kulturne, pedagoške in terapevtske aktivnosti, prilagojene otrokom in mladostnikom ter 
osebam s posebnimi potrebami, izredno veliko.  
 
V programu je na voljo 25 prostih mest. Udeležijo se ga lahko udeleženci iz Slovenije in 
Hrvaške. 
 
Program traja 8 šolskih ur in se izvaja v obliki predavanj in delavnic. 
 

Razdeljen je na 4 različne vsebinske module: 
 
 



  

 

 

 
 
Modul 1: splošna znanja o ciljnih skupinah in njihovih pričakovanjih do turistične ponudbe 
Trajanje: 1 ura 
Vsebina: 

- kaj so posebne potrebe, kaj so težave v duševnem zdravju 
- vrste in opredelitve posebnih potreb in težav v duševnem zdravju 
- način komunikacije z osebami s posebnimi potrebami in osebami s težavami v duševnem 

zdravju 
- kakšna naj bo turistična ponudba, da bo zadostila pričakovanjem in potrebam ciljnih skupin 

 
Modul 2: splošna znanja o konjih in kvalitetni izvedbi storitev s področja konjeništva 
Trajanje: 2 uri 
Vsebina: 

- splošne značilnost konja 
- smernice za kvalitetno oskrbo, nego in šolanje konja 
- presoja primernosti konja za sodelovanje v pedagoško-doživljajskih in terapevtskih turističnih 

programih 
 
Modul 3: uvod v področje aktivnosti in terapije s pomočjo konja  
Trajanje: 1 uri 
Vsebina: 

- pozitivni učinki A/TPK na različne ciljne skupine 
- načela delovanja terapevtskega tima 
- varnost pri delu 
- aktivnosti in terapija s pomočjo konja – priložnosti za turizem 

 
 
Modul 4: predstavitev pedagoško-doživljajskih in terapevtskih turističnih programih HO-PE-

TOUR 
Trajanje: 4 ure 
Vsebina: 

- ogled in spoznavanje turistične destinacije in njenih potencialov 
- pregled strukture programov in izbirnih dejavnosti 

- prikaz primera aktivnosti s konji, ki so del programov HO-PE-TOUR 

- simulacije aktivnosti s konji 
 
 

4.  Pogoji za pristop v program usposabljanja 
V program usposabljanja lahko pristopijo: 
- strokovni delavci s področja turizma 
- strokovni delavci s področja konjeništva in 
- kmetovalci - ponudniki turističnih storitev s področja konjeništva 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
5. Merila za izbor kandidatov  
Brezplačno udeležbo bomo omogočili prvim 25 prijavljenim slušateljem. Kandidati bodo o 
izboru obveščeni najkasneje v 8 dneh po izteku prijavnega roka. 
 
6. Pridobitev potrdila o udeležbi v programu  
Ob zaključku programa slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi. 
 
7. Kraj in termin izvedbe programa 
Program se bo izvajal v petek, 15. marca 2013, v konferenčnih prostorih Grand Hotela 
Primus, Terme Ptuj, Slovenija (teoretični del) in na sedežu Fundacije NAZAJ NA KONJA, 
Starošince 37, 2326 Cirkovce, Slovenija (praktični del).  
Natančen razpored predavanj bodo prijavljeni kandidati prejeli hkrati z obvestilom o izboru 
in vključitvi v program usposabljanja. 
 
8. Prijave in dodatne informacije 
 
Prijavite se z obrazcem »Prijavnica na program usposabljanja prostovoljcev za delo v 
pedagoško - doživljajskih in terapevtskih turističnih programih HO-PE-TOUR«, ki je dosegljiva 
na spletnih straneh projekta www.ho-pe-tour.com. Prijavnici je potrebno priložiti vse 
zahtevane priloge. 
 
Izpolnjeno prijavnico s prilogami pošljite najkasneje do 1. marca 2013 na naslov Ustanova - 
Fundacija NAZAJ NA KONJA, Starošince 37, 2326 Cirkovce (za slovenske udeležence) oziroma 
na naslov Udruga za terapijsko jahanje PEGAZ Rijeka, Put pod Rebar 10, 51000 Rijeka (za 
hrvaške udeležence).  
 
Po izteku prijavnega roka bo izpitna komisija pregledala vse prispele prijave in najkasneje v 8 
dneh kandidate pisno obvestila o uspešni vključitvi v program.  
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na vanja@nakonju.si, +386 40 416 604 (slovenski 
udeleženci) ali pegaz.rijeka@gmail.com +385 99 2562432 (hrvaški udeleženci). 
 
Veselimo se vaše udeležbe in sodelovanja! 
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