
Poletne aktivnosi na Kmetiji Janhar 2022 

Pozdravljeni, otroci in dragi starši! 

Počitniške aktivnosti so že tik pred vrati. V letošnjem letu bomo predvidoma izvedli dva TABORA in dvoje 

KONJENIŠKE DELAVNICE. Na vseh aktivnostih bomo večino časa preživeli s konji in ob konjih. 

Spoznali bomo delo na kmetiji in vse kar je ob jahanju povezano s konji. Tudi jahali bomo, seveda. V 

nadaljevanju najdete kratek opis dogajanja na taborih in na konjeniških delavnicah, ter vse termine, prijavnico 

in druge pomembne podatke. 

Da bo delo in počitnice lahko kvalitetne, zdrave in da se bomo otrokom lahko posvetili bomo skupine tudi 

številčno omejili, zato pohitite s prijavami. Prijave so možne do 15. junija. Posamezne aktivnosti bodo 

izpeljane v primeru dovolj prijavljenih. O morebitni odpovedi in/ali novih temrinih vas bomo obvestili kmalu 

po zaključku zbiranja prijav. 

TABOR je namenjen otrokom, ki so že zaključili 5. razred osnovne šole. Začel se bo v ponedeljek popoldan. 

Na taboru bomo vstajali že zgodaj. Jutranja oskrba konj nam bo hitro postala rutina. Dopoldan bomo običajno 

preživeli s konji, popoldanske ure pa bomo izkoristili tudi kako drugače. Zvečer se bomo zopet posvetili 

konjem. Po večerji sledijo prijetni družabni večeri. Cena tabora je 310 €. Že sedaj pa povabimo starše, da se 

nam v petek ob 18.00 pridružijo na zaključku tabora. Radi bi nekaj časa preživeli skupaj, da vam bomo lahko 

pokazali, kaj vse smo se naučili in kako hitro je minil čas. 

KONJENIŠKE DELAVNICE so namenjene otrokom od 1. razreda do 8. razreda osnovne šole. Poleg 

jahanja bomo čas preživljali zelo aktivno. Delavnice potekajo od ponedeljka do petka. Zbirali se bomo ob 

8.00 uri in zaključevali ob 16.00. Vsak dan je poskrbljeno za toplo kosilo. Cena konjeniških delavnic za cel 

teden je 230€, za posamezen dan je cena 60€.  

Tabor Konjeniške delavnice 

4. 7. 2022 -. 8. 7. 2022 

1. 8. 2022 – 5. 8. 2022 

27. 6. 2022 – 1. 7. 2022 

22. 8. 2022 – 26. 8. 2022  

 

O bolj natančnem programu in podrobnejših navodilih glede izvedbe posameznega termina in udeležbe, 

opreme, obleke, in vsega kar želite vedeti vas bomo obvestili kasneje po elektronski pošti. Za vsa vprašanja 

pa se že sedaj lahko obrnete na nas, ki smo dosegljivi na telefonski številki: 031 423 036 (Žan Janhar). Vse, ki 

se bi želeli udeležiti katere od aktivnosti vas lepo vabimo, da se nam pridružite. 

Prijave so možne do 15.junija. Za prijavo se šteje oddana izpolnjena prijavnica (lahko v e-obliki) in plačana 

akontacija. 

V nadaljevanju vas čaka prijavnica. Ob izpolnjevanju prijavnice bodite kar se da natančni in točni. Prosimo, 

da jasno označite na kateri termin prijavljate otroka. Otroke bomo znotraj posameznega termina razdelili v 

podskupine in omogočili kar najbolj kvalitetno preživete ure druženja z lipicanci. 

 

Veselimo se vas in vas ob tem lepo pozdravljamo, 

kolektiv Jahalnega centra kmetije Janhar 



Poletne aktivnosi na Kmetiji Janhar 2022 

Prijavnica na poletne aktivnosti na Kmetiji Janhar 2022 

Prijavljam otroka na  (obkroži izbrani termin). 

Tabor Konjeniške delavnice 

a) 4. 7. 2022 -. 8. 7. 2022 

b) 1. 8. 2022 – 5. 8. 2022 

1) prvi termin- cel teden  
Če otrok ne bo prisoten cel teden, prosim obkrožite dneve, ko bo prisoten 

27. 6.  28. 6.  29.6.  30. 6.  1. 7.  

2) drugi termin- cel teden  
Če otrok ne bo prisoten cel teden, prosim obkrožite dneve, ko bo prisoten 

22. 8.   23. 8. 24. 8. 25. 8. 26. 8.  
 

Ime in priimek otroka: ______________________________________________________________ 
 

Ime in priimek enega od staršev : _____________________________________________________________ 
 
Naslov: _________________________________________________________________________________ 
 
Razred/letnik, ki ga je otrok zaključil ___________________________________ 
 
Rojstni datum in kraj rojstva: ________________________________________________________________ 
 
2 telefonski št. staršev/ kontaktne osebe: _______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Elektronski naslov staršev (če ga imate): ___________________________________________________________ 
 
Kar bi morali animatorji vedeti (bolezen, alergija, posebnosti pri hrani, …): 

 

 
Znanje jahanja vašega otroka (*odgovorijo tisti, ki ne hodijo v šolo jahanja pri nas) 

 

 

Podpis staršev: __________________________________ 
 

S podpisom soglašam z izvedbo programa, s pravili discipline ter ukrepi, če moj otrok ne bo spoštoval pravil. Zavezujem se, da ga 

bom v primeru, da bo s svojim vedenjem preveč moteč pri izvedbi aktivnosti, prišel iskat po pozivu odgovornega. Soglašam tudi z 

objavo fotografij na spletu in v občilih, ki bi utegnila poročati o aktivnosti. Obvezujem se, da bom akontacijo v višini 50€ poravnal 

do 24. 6. 2022, ostali znesek pa do začetka aktivnost. S podpisom jamčim o resničnosti svojih navedb. S podpisom izjavljam, da če 

se bodo pri otroku pojavili kateri koli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo  

počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska v času 14 dni pred taborom ali bo v tem času otrok 

v stiku z osebo pri kateri, je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2 otroka ne bom pripeljal na tabor in bom o tem obvestil izvajalca 

tabora. 
 

 

Odgovorna oseba Žan Janhar se zavezujem, da bomo tabor izpeljali kvalitetno po naših najboljših močeh. Zavezujemo se tudi, da 

bodo zbrani podatki uporabljeni le za namen tabora in v skladu z varovanjem osebnih podatkov. 

Žan Janhar 


