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VABILO NA VI. STROKOVNI POSVET O RAZVOJU PODROÈJA 
AKTIVNOSTI IN TERAPIJE S POMOÈJO KONJA V SLOVENIJI 

(A/TPK)

Spoštovani!

Že vrsto let zapored pripravljamo redne strokovne posvete o razvoju podroèja aktivnosti in terapije s 
pomoèjo konja v Sloveniji (A/TPK), katerih namen je:
- sreèanje vseh aktivno delujoèih slovenskih strokovnjakov za podroèje A/TPK
- pregled dogajanja na podroèju A/TPK v zadnjem letu
- izpostavitev pereèe aktualne problematike na podroèju A/TPK
- izmenjava izkušenj in dobre prakse pri izvajanju A/TPK v razliènih slovenskih organizacijah
- predstavitev slovenskih javnih zavodov in drugih organizacij, ki že izvajajo programe A/TPK
- druženje in vzpostavitev dobrega medsebojnega sodelovanja slovenskih strokovnjakov s 
skupnim ciljem zagotavljanja kvalitetnega razvoja podroèja A/TPK v Sloveniji

Vse strokovne delavce, ki že aktivno delujejo na podroèju aktivnosti in terapije s pomoèjo konja (A/TPK), 
in vse tiste, ki jih to podroèje zgolj informativno zanima, 

vljudno vabimo na VI. strokovni posvet,
ki bo 16. in 17. novembra 2012

v prostorih Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, 
Lokovina 10, 3204 Dobrna.

Posebni gostje VI. strokovnega posveta bodo nekateri vabljeni predavatelji iz Slovenije in 
tujine. Natanène vsebine programa posveta bodo znane po prejemu prijav za aktivno sodelovanje.

Povabilo k aktivni udeležbi
Vse slovenske strokovne delavce, ki se že aktivno ukvarjajo s podroèjem aktivnosti in terapije s pomoèjo 
konja, vabimo, da na strokovnem posvetu predstavite vaše delo, mnenja, izkušnje in poglede v okviru 
poljubnega vsebinskega sklopa:
a) ORGANIZACIJE IN PROGRAMI ZA A/TPK: predstavitev organiziranosti A/TPK v vašem 
zavodu oziroma organizaciji  ter programov, oblik in naèinov izvajanja aktivnosti in terapije s pomoèjo 
konja
b) PROJEKTI NA PODROÈJU A/TPK: predstavitev izvedenih ali tekoèih projektov, ki se 
navezujejo na podroèje A/TPK
c) ZNANOST NA PODROÈJU A/TPK:  predstavitev avtorskega znanstvenega 
èlanka/znanstvene raziskave na poljubno temo s podroèja A/TPK
d) IZKUŠNJE IN IDEJE NA PODROÈJU A/TPK: predstavitev izkušenj, pogledov, mnenj, 
novih idej na poljubnem podroèju A/TPK
e) AKTUALNO NA PODROÈJU A/TPK: predstavitev aktualnih problemov in pomembnih tem 
s poljubnega podroèja A/TPK kot iztoènica za vodeno diskusijo  



Strokovni posvet
Vaš prispevek lahko izvedete v obliki teoretiènega predavanja, teoretiène predstavitve, praktiène 
delavnice ali vodene diskusije. 
Rok za prijavo teme v okviru aktivne udeležbe: 5. november 2012.
Rok za oddajo prispevkov oziroma pisnega opisa predvidenih aktivnosti v skladu z 
»Navodili za aktivno udeležbo«: 12. november 2012. 

Slovesnost ob podelitvi diplom in priznanj III. generaciji terapevtov
V okviru strokovnega posveta bo potekala tudi slovesnost ob podelitvi diplom in priznanj III. 
generaciji terapevtov, ki so v letu 2012 uspešno zakljuèili izobraževalni program “Usposabljanje 
terapevtov in pomoènikov terapevtov za izvajanje terapije s pomoèjo konja”. 
Slovesnost bo po zakljuèku uradnega petkovega programa posveta, dne 16. novembra 2012, v 
prostorih Term Dobrna.
Dogodek bomo izkoristili tudi za medsebojno spoznavanje in druženje, tako da bomo vaše udeležbe zelo 
veseli! Po zakljuèku slavnostne podelitve bo sledila tudi sveèana veèerja v Hotelu Vita ****. Potrebna je 
predhodna rezervacija in potrditev vaše cenjene prisotnosti.

Kotizacija:
- kotizacija za oba dneva  - 120 EUR
- kotizacija za en dan  - 84 EUR
- kotizacija za študente in avtorje prispevkov - 84 EUR za oba dneva, 60 EUR za en dan (študentje 
morajo k prijavnici obvezno priložiti potrdilo o vpisu, avtorji pa navesti naslov prispevka)
Kotizacijo je potrebno nakazati do 5. novembra 2012 na TRR Ustanove-Fundacije NAZAJ 
NA KONJA: SI56 2900 0005 5726 939. 
Kotizacija vkljuèuje DDV ter prigrizke in napitke med odmori. 

Doplaèila:
- doplaèilo za kosilo v CUDV Dobrna znaša 5 EUR/obrok. Doplaèilo poravnajte skupaj s plaèilom 
kotizacije do 5.11.2012.
- doplaèilo za slavnostno veèerjo s štirimi hodi (Terme Dobrna – Hotel Vita ****) v višini 15 
EUR/osebo poravnajte skupaj s plaèilom kotizacije do 5.11.2012.
- doplaèilo za najem hiške za 8+1 oseb v CUDV Dobrna znaša 60 EUR/dan. Rezervacija je mogoèa 
do zapolnitve kapacitete. Doplaèilo poravnajte po predhodni potrditvi vaše rezervacije skupaj s plaèilom 
kotizacije do 5.11.2012.
- doplaèilo za noèitev z zajtrkom v Termah Dobrna - Hotel Park***  v višini 29 EUR/osebo v 
dvoposteljni sobi oz. 41 EUR/osebo v enoposteljni sobi. Doplaèilo boste poravnali ob prihodu in prijavi 
na recepciji hotela. V ceno je vštet bogat samopostrežni zajtrk, neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno 
termalno vodo, vodna aerobika ter jutranja gimnastika pod strokovnim vodstvom fizioterapevta. 
Rezervacijo na vaše ime z vsemi podatki bomo opravili mi.

Prijave: Prijavnice s potrdilom o plaèani kotizaciji pošljite najkasneje do 5.novembra 2012 na naslov: 
Ustanova Fundacija NAZAJ NA KONJA, Starošince 37, 2326 Cirkovce, ali na e-naslov info@nakonju.si.

Dodatne informacije: www.nakonju.si, metka@nakonju.si,  + 386 41 976 403 (Metka Demšar 
Goljevšèek, kooridinatorka strokovnega posveta)

Veselimo se vaše udeležbe in prizadevanj, da z izmenjavo izkušenj in dobrih praks 
ustvarimo ugodne pogoje za nadaljnji razvoj podroèja aktivnosti in terapije s pomoèjo 
konja v Sloveniji!
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