
ZAVOD NAZAJ NA KONJA

za skupine otrok, mladostnikov ali 
odraslih s posebnimi potrebami,

Več o nas najdete na www.nakonju.si
info@nakonju.si

041 976 403

»PEGAZ«

Rezervacije terminov za šolsko leto 
2013/2014 potekajo od 1. junija do 

15. julija 2013 oziroma do zapolnitve 
prostih mest!

Spoštovani strokovni delavci!

Konj je že tisočletja nepogrešljiv človekov prijatelj, 
sopotnik, pomočnik pri delu ter partner v športu in 
prostem času. Je mogočen, isker in velik, hkrati pa zna 
biti izjemno nežen in senzibilen. Je žival, ki ljudi izjemno 
pritegne. 

Svet konj je zato odlično igrišče za otroke in mladostnike, 
kjer se popolnoma spontano sklepajo prijateljstva, hkrati 
pa se gradijo pristni medsebojni odnosi. 

Pripravili smo pedagoško-doživljajski program

v katerem bodo udeleženci lahko z nami in našimi konji 
preživeli čudovite trenutke v naravi, se družili in 
zabavali, hkrati pa preko medsebojnega sodelovanja pri 
terapevtskih aktivnostih s pomočjo konja izboljševali 
svoje motorične spretnosti ter pridobivali osebnostne in 
socialne kompetence. 

Izkušnja, ki jo boste doživeli pri nas, vam bo odstrla nova 
obzorja in vam dala krila za nove življenjske podvige.

Veselimo se vašega obiska!

Metka Demšar Goljevšček, univ.dipl.ped. in soc.kult.  

vodja dejavnosti
metka@nakonju.si
+386 41 976 403



Vsebina programa:
- ogled hleva in posestva
- spoznavanje konjev, njihovega bivanjskega 

prostora in temeljnih življenjskih potreb
- spoznavanje osnovnih zakonitosti, ki naj bi 

veljale pri oskrbi, negi in delu s konji
- učenje komunikacije s konjem
- vzpostavljanje odgovornega odnosa do konja
- spoznavanje pomena, ki ga ima konj v 

življenju človeka
- pridobivanje in krepitev osebnostnih in 

socialnih kompetenc
- pridobivanje in krepitev senzomotoričnih 

spretnosti in kompetenc
- učenje ob konju in s pomočjo konja
- vzpostavljanje skupinske dinamike in  

sodelujočega odnosa
- terapevtske aktivnosti s pomočjo konja
- zabavne pedagoško-doživljajske aktivnosti 

ob konjih 
- možnost vožnje s kočijo
- možnost številnih dodatnih izbirnih 

aktivnosti 
(športne, naravoslovne, kulturne, 
sprostitvene, umetniške delavnice)

Metodika v izvedbi programa se prilagodi starosti 
in drugim specifikam udeležencev programa.

Ciljna skupina:

Število oseb v skupini:

Lokacija izvedbe:

Termini izvedbe: 

Trajanje programa:

zaključene skupine 
otrok/mladostnikov/
odraslih s posebnimi potrebami ob 
spremstvu strokovnih delavcev

15 – 30 otrok/mladostnikov/odraslih 
(za manjše število udeležencev program 
ustrezno vsebinsko in cenovno 
prilagodimo)

Konjeniški park Starošince, 
Starošince 37, 2326 Cirkovce

v skladu z dogovorom 
(program lahko izvajamo skozi vse leto, ne 
glede na vremenske razmere)

- poldnevni program (3-4ure)
- celodnevni program (4-8 ur)
- 3-dnevni program
- 5-dnevni program

Program:

Poldnevni program 
»PEGAZ« (3-4 ure)

Celodnevni program 
»PEGAZ« (4-8 ur)

3-dnevni program 
»PEGAZ«

5-dnevni program 
»PEGAZ«

Cenik

»
P

E
G

A
Z

«
Cena (ne zajema prehrane in nočitev)

15 EUR/osebo

30 EUR/ osebo

90 EUR/ osebo

150 EUR/ osebo

*Opomba: pri celodnevnih in večdnevnih programih lahko v skladu s 
predhodnim dogovorom in na željo udeležencev poskrbimo tudi za organizacijo 
prehrane in prenočitev 
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