
 

 

POLETNI TABOR »SPOZNAJMO SVET KONJ!« 

5 - dnevni poletni tabor  

 
 

OSNOVE INFORMACIJE O TABORU 
 

Lokacija in termin:   
Konjeniški park Starošince 

Prihod: PONEDELJEK, 11. julij ob 8. uri 
Odhod: PETEK, 15.julij ob 16.uri 

Kdo lahko sodeluje? 
 

Otroci od 8. do 15. leta starosti, ki so že uradno prijavljeni v 
program Družinskega centra in so se tekom šolskega leta 
udeleževali programov ali neformalnega druženja.  

Cena tabora: Brezplačen tabor za uporabnike Družinskega centra,  
Potrebno je le doplačilo za prehrano (zajtrk, dopoldanska 
malica, kosilo, popoldanska malica, večerja), ki znaša 8 
EUR/otroka/dan. 

Pravočasna odpoved udeležbe: V primeru, da se iz nepričakovanih razlogov (npr. bolezen) otrok 
ne bo udeležil tabora, je potrebno neudeležbo javiti na 
elektronski naslov metka@nakonju.si vsaj 1 teden pred 
začetkom tabora oz. na dan pojava bolezni! 

Opomba: Tabor je 5-dnevni (4 nočitve). V kolikor bo prijavljenih več kot 15 učencev, bomo izpeljali dva 3-

dnevna tabora v dveh terminih: 11. – 13.julij in 13. –  15.julij. Po prejemu prijav vam bomo sporočili, v katerem 
terminu se boste lahko udeležili tabora!  
 

POTREBNA OPREMA 

 oprema za taborjenje (šotor, spalna vreča, 
spalna blazina, vzglavnik, dodatno toplo 
pregrinjalo, žepna baterija) 

 udobna, topla  in nepremočljiva oblačila 

 športna oblačila in obutev za aktivnosti ob 
konjih 

 rezervna oblačila in obutev za primer 
slabšega vremena 

 pokrivalo za glavo 

 kopalke 

 toaleta (brisače, pribor za osebno higieno) 

 kartica zdravstvenega zavarovanja 

 osnovni set zdravil z natančnimi navodili za 
uporabo (predvsem v  primeru alergijskih 
reakcij in drugih posebnih zdravstvenih 
stanj) 

 zaščitna krema pred opeklinami, zaščitno 
razpršilo proti komarjem 

 družabne igre 

 glasbila (če igrate kakšen instument ...) 

 opomba: mobilni telefon in tablica ne 
sodita med družabne igre!

mailto:metka@nakonju.si


 

 

OKVIRNI POTEK IN VSEBINA PROGRAMA TABORA 
 
Naše osnovno vodilo pri izvedbi počitniških taborov je: 
- preživljati prijetne trenutke v naravi, v vseh vremenskih razmerah, 
- pridobivati smostojnost ob učenje spretnosti preživetja v naravi, 
- vzpostaviti dobro skupinsko dinamiko in se družiti med seboj, čim bolje sodelovati in se ob tem 
imeti nadvse krasno! 
 
Veliko časa posvečamo tudi negovanju konj in urejanju hleva, učenju vzpostavljanja stika in 
komunikacije  s konji, skupnemu oblikovanju ter doseganju ciljev in nalog pri druženju s konji 
(jahanje, motivacijske igre, izkustveno učenje in pedagoško-doživljajske aktivnosti…).  
 
Otroci prenočujejo v lastnem šotoru, za osebno higieno so jim na voljo garderobe in sanitarije s 
tušem.  
Poskrbljeno je za dobro in zdravo prehrano (zajtrk, kosilo, večerja, sadje, prigrizki, sokovi in topli 
napitki), ki si jo skušamo v čim večji meri pripravljati sami. 
Celoten program poteka pod vodstvom  pedagoško usposobljenega osebja in animatorjev . 
 
Okvirni razpored dneva: 
 
5.30  JUTRANJE PREBUJANJE S KONJI IN VODENJE KONJ NA PAŠO – IZZIV ZA NAJBOLJ VZTRAJNE (neobvezno) 
 
7.00  KONJENIŠKA BUDNICA, ČAS ZA OSEBNO HIGIENO 
 
8.00  SKUPNA PRIPRAVA ZAJTRKA IN ZAJTRK 
 
8.30  AKTIVNOSTI S KONJI, OB KONJIH IN NA KONJIH * 
 
10.30  MALICA 
 
11.00  AKTIVNOSTI S KONJI, OB KONJIH IN NA KONJIH * 
 
12.30  VODENJE KONJ S PAŠNIKA V HLEV, HRANJENJE KONJ 
 
13.00  SKUPNA PRIPRAVA KOSILA  
 
14.00 KOSILO 
 
15.00  POPOLDANSKE AKTIVNOSTI ** 

POPOLDANSKI POČITEK/ POPOLDANSKO DRUŽENJE/ PROSTI ČAS/ 
DELAVNICE IN DRUŽABNE AKTIVNOSTI ''V SVETU KONJ''  

 



 

 

18.30  SKUPNA PRIPRAVA VEČERJE IN VEČERJA 
 
19.30  HRANJENJE KONJ 
 
19.30  ČAS ZA OSEBNO HIGIENO 
 
20.00  VEČERNO DRUŽENJE *** 
 
22.00  NOČITEV (čas nočitve se določa v skladu z dogovorom!) 

 
 
Aktivnosti znotraj vsakega posameznega sklopa so izbirne in se izvedejo glede na interese in 
dogovore s skupino: 
 
*  AKTIVNOSTI S KONJI, OB KONJIH IN NA KONJIH (dopoldanske aktivnosti) 

 spoznavanje konjev, njihovega bivanjskega prostora in temeljnih življenjskih potreb 

 spoznavanje osnovnih zakonitosti oskrbe, nege in dela s konji 

 učenje komunikacije s konjem in vzpostavljanje odgovornega odnosa do konja 

 ABC konjeništva in učenje jahanja v skladu s predznanjem 

 vodeni sprostitveni sprehodi v naravo na konjskih hrbtih 

 učenje trikov s konji 

 izkustvene delavnice s konji 

 zabavne pedagoško-doživljajske aktivnosti ob konjih in na konjih … 

 MOJ KONJ ZA EN TEDEN (dodelitev konja v času tabora; skrb in nega dodeljenega konja) 
 
** POPOLDANSKE AKTIVNOSTI 

 športne delavnice (družabne športne igre – odbojka, nogomet, spretnostni turnirji) 

 ustvarjalne delavnice (likovno ustvarjanje, poslikave, izdelovanje umetniških izdelkov …) 

 glasbene delavnice (taborniški bend) 

 delavnice in družabne aktivnosti »V svetu konj« 
 kopanje konjev 
 skrb za bolne in ostarele konje 
 šolanje mladih konj 
 zabavni kvizi s konjeniško tematiko 

 
***   VEČERNO DRUŽENJE 

 večerni kino na prostem 

 žur v Konjeniškem parku Starošince 

 večer ob tabornem ognju 

 nočni pohod z baklami 

 ... 
 


