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ZAVOD NAZAJ NA KONJA

Spoštovani strokovni delavci s področja vzgoje in izobraževanja!

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 otroško igrišče, kjer se popolnoma spontano sklepajo prijateljstva, hkrati pa se gradijo pristni medsebojni 
odnosi. Otrok se v odnosu do živali uči odgovornosti, upoštevanja pravil, prilagajanja, pripadnosti, zaupanja, spoštovanja in 
razumevanja drugih živih bitij. 

Za zaključene skupine otrok in mladostnikov smo pripravili različne programe, v katerih bodo udeleženci z nami in našimi konji 
preživeli čudovite trenutke v naravi, se družili in zabavali, hkrati pa se tudi mnogo naučili in mimogrede pridobili nekaj osebnostnih in 
socialnih kompetenc.

Veseli bomo vašega obiska in se potrudili, da boste pri nas preživeli nepozabni dan!

lahko 

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

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



PROGRAM »SPOZNAJMO SVET KONJEV!«
izlet v Konjeniški park Starošince

Ciljna skupina:  

Število otrok v skupini:

Termini izvedbe programa: 

Trajanje programa: 

zaključene skupine predšolskih, 
osnovnošolskih in srednješolskih 
otrok 
Opomba :  izvedbo programa lahko 
pri lagodimo tudi  skupini  otrok in  
mladostnikov s posebnimi potrebami

minimalno 50 otrok 
(za manjše število otrok program ustrezno 
vsebinsko in cenovno prilagodimo)

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

3-4 šolske ure (poldnevni program)
4-8 šolskih ur (celodnevni program)

Možne vsebine programa (metodika v izvedbi programa se prilagodi 
starostni skupini otrok oziroma mladostnikov):
- Ogled hleva in posestva
- Spoznavanje s konji in osnovnimi načeli nege in oskrbe konj
- Učenje komunikacije s konji
- Jahanje in druge zabavne pedagoško-doživljajske aktivnosti ob konjih 
- Možnost vožnje s kočijo
- Možnost dodatnih izbirnih aktivnosti (športne, naravoslovne, 

kulturne, sprostitvene, umetniške delavnice)
- Možnost organizacije kosila/piknika v naravi (za doplačilo)

Program:
Poldnevni program 
»SPOZNAJMO SVET KONJEV!« (3-4-ure)

Celodnevni program 
»SPOZNAJMO SVET KONJEV!« (5-8-ur)

8 EUR/otroka 
(skupina minimalno 50 otrok)

14 EUR/otroka 
(skupina minimalno 50 otrok)

Cena:



Ciljna skupina:  

Število otrok v skupini:

Termini izvedbe programa: 

Trajanje programa: 

zaključene skupine osnovnošolskih in 
srednješolskih otrok 

15 – 30 otrok 
(za manjše število otrok program ustrezno 
vsebinsko in cenovno prilagodimo)

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

4-8 šolskih ur (celodnevni program)
3-dnevni program
5-dnevni program

Vsebina programa (metodika v izvedbi programa se prilagodi starostni 
skupini otrok oziroma mladostnikov):
- 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
- Spoznavanje pomena, ki ga ima konj v življenju človeka
- Spodbujanje kritične refleksije ob opazovanju dogajanja v konjski 

čredi
- Učenje in krepitev socialnih kompetenc in spretnosti
- Osebnostna rast

PROGRAM »ČESA NAS LAHKO O 
ŽIVLJENJU NAUČIJO KONJI?«
pridobivanje osebnostnih in socialnih kompetenc s 
pomočjo konja z dodatnimi izbirnimi vsebinami

Program:
Celodnevni program
»ČESA NAS LAHKO O ŽIVLJENJU NAUČIJO KONJI?« (4-8-ur)

3-dnevni program  
»ČESA NAS LAHKO O ŽIVLJENJU NAUČIJO KONJI?«

5-dnevni program 
»ČESA NAS LAHKO O ŽIVLJENJU NAUČIJO KONJI?«

 
30 EUR/otroka 

oz. mladostnika

90EUR/ otroka 
oz. mladostnika

150EUR/ otroka 
oz. mladostnika

Cena:



PROGRAM »UČIMO SE JAHATI!«
športno-rekreativni program z dodatnimi 
izbirnimi vsebinami

Ciljna skupina:  

Število otrok v skupini:

Termini izvedbe programa: 

Trajanje programa: 

zaključene skupine osnovnošolskih in 
srednješolskih otrok 

15 – 30 otrok 
(za manjše število otrok program ustrezno 
vsebinsko in cenovno prilagodimo)

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

4-8 šolskih ur (celodnevni program)
3-dnevni program
5-dnevni program

Vsebina programa (metodika v izvedbi programa se prilagodi starostni 
skupini otrok oziroma mladostnikov):
- 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
- Učenje jahanja po individualnih metodah dela, prilagojenih 

predznanju posameznika
- Zabavne pedagoško-doživljajske aktivnosti ob konjih 
- Možnost vožnje s kočijo
- Možnost dodatnih izbirnih aktivnosti (športne, naravoslovne, 

kulturne, sprostitvene, umetniške delavnice)

Program:
Celodnevni program 
»UČIMO SE JAHATI!« (4-8-ur)

3-dnevni program »UČIMO SE JAHATI!«

5-dnevni program »UČIMO SE JAHATI!«

30 EUR/ otroka oz. mladostnika

90 EUR/ otroka oz. mladostnika

150 EUR/ otroka oz. mladostnika

Cena:



Ciljna skupina:  

Število otrok v skupini:

Termini izvedbe programa: 

Lokacija izvedbe programa:

Trajanje programa: 

p r e d š o l s k i ,  o s n o v n o š o l s k i  i n  
srednješolski otroci

maksimalno 30 otrok oz. v skladu z 
dogovorom

v skladu z dogovorom 

sedež vrtca/šole

2 šolski uri

Možne vsebine programa 
(metodika podajanja vsebine programa se prilagodi starostni skupini otrok 
oziroma mladostnikov):
- Predstavitev področja konjeništva in različnih možnosti za kvalitetno 

preživljanje prostega časa ob konjih, s konji in na konjih
- Spoznavanje konja kot živega bitja
- Spoznavanje osnovnih načel oskrbe in nege konja
- Spoznavanje osnovnih načel psihologije konja in komunikacije s konji
- Spoznavanje osnovnih načel vzgoje in šolanja mladega konja
- Predstavitev področja aktivnosti in terapije s pomočjo konja

PREDAVANJA Z DELAVNICO »KDO SI, 
PRIJATELJ KONJ?« ZA VRTCE, 
OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

120 EUR/predavanje z delavnico  + potni stroški

Cena:



INFORMATIVNA PREDAVANJA Z 
IZKUSTVENIMI DELAVNICAMI ZA 
ZAKLJUČENE SKUPINE DIJAKOV IN 
ŠTUDENTOV

Ciljna skupina:  

Število otrok v skupini:

Termini izvedbe programa: 

Trajanje programa: 

dijaki, študentje

minimalno 15 dijakov/študentov 
(za manjše število udeležencev program 
ustrezno vsebinsko in cenovno prilagodimo)

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

4-8 šolskih ur 

Možne vsebine programa:
- Predstavitev področja konjeništva in različnih možnosti za kvalitetno 

preživljanje prostega časa ob konjih, s konji in na konjih
- Spoznavanje konja kot živega bitja
- Spoznavanje osnovnih načel oskrbe in nege konja
- Spoznavanje osnovnih načel psihologije konja in komunikacije s konji
- Spoznavanje osnovnih načel vzgoje in šolanja mladega konja
- Predstavitev področja aktivnosti in terapije s pomočjo konja

20 EUR/udeleženca

Cena:

Za zaključene skupine dijakov in študentov lahko na našem sedežu, v 
Konjeniškem parku Starošince, pripravimo tudi predavanja z izkustvenimi 
delavnicami, ki se navezujejo na različne teme s področja konjeništva.



V Konjeniškem parku Starošince izvajamo tudi mnoge druge programe, primerne za vse ciljne skupine uporabnikov: otroke, mladostnike, odrasle, družine, zaključene skupine …:
- Konjeniški vrtec za najmlajše
- Mala šola konjeništva
- Šola jahanja in konjeništva
- Intenzivni programi šole jahanja in konjeništva
- Terensko jahanje
- Sprostitveni program jahanja in druženja s konji za odrasle
- Družinski programi aktivnosti ob konjih
- Rojstnodnevni programi 
- Programi počitniških aktivnosti
- Organizacija družabnih in poslovnih srečanj
- …
Vašim najdražjim pa lahko za udeležbo v vseh navedenih programih poklonite tudi darilni bon.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na + 386 41 976 403, metka@nakonju.si (Metka Demšar Goljevšček).

Več o nas najdete na www.nakonju.si. ZAVOD NAZAJ NA KONJA
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