BITI NA KONJU
Slovenija je ena izmed najbolj zelenih in varnih destinacij v Evropi.
Je območje, kjer se stikajo Alpe, Mediteran in Kras, destinacija
Zeleni kras pa se nahaja ravno v središču le-teh.
Slovenija in Zeleni kras sta odlični lokaciji za jahanje konj in
odkrivanje narave s konjskega hrbta. Gosta prepletenost
makadamskih in poljskih poti ter redka poseljenost predstavljata
idilične pogoje za uživanje v jahanju konj. Destinacija Zeleni kras
ima kraški teren, kjer se razprostirajo pisani travniki, presihajoča
jezera in bukovi prvobitni gozdovi.
PONUDBA VKLJUČUJE
Večdnevno terensko jahanje
Doživetje konja za ranljive skupine

Prvi stik s konjem
Doživetja po meri

OBLIKOVALCI PRODUKTA:
RRA ZELENI KRAS je krovna regijska ustanova, ki skrbi za povezovanje, razvoj
in promocijo novih doživetij in turističnih produktov na destinaciji Zeleni kras.
Kontakt: info@zelenikras.si, 05 721 22 49, www.zelenikras.si

ZAVOD KONJI NA BREGU se ukvarja s terenskim jahanjem v naravi. Vsi
vodniki so tudi licencirani lokalni turistični vodniki, zato odlično poznajo naše
kraje ter njihovo zgodovino, kulturo in običaje.
Kontakt: info@horsesonbreg.si, 041 979 004, www.horsesonbreg.si
UROŠ LIPANJE na SREČNI KMETIJI redi konje in koze. Ponuja doživetje
pokrajine Pivških presihajočih jezer na konju ter aktivnosti s konjem za mlade.
Kontakt: uros.lipanje@gmail.com, 041 209 394, FB Srečna kmetija

TERAPEVTSKO-KONJENIŠKI ZAVOD OLSEN izvaja terapije s pomočjo konja,
prilagojene posameznikom s težavami na gibalnem, duševnem, socialnem,
emocionalnem, vedenjskem ali kognitivnem področju.
Kontakt: info@zavod-olsen.si, 041 827 367, www.zavod-olsen.si

KONJENIŠKI KLUB POSTOJNA posebno pozornost namenja vzgoji mladih v
športnem duhu ter odgovornosti do živali in okolja. V klubu otroci in mladi
spoznajo konje, delo z njimi in preživljajo prosti čas.
Kontakt: konjeniskiklubpostojna@gmail.com, 041 805 748, www.kk-postojna.si

Aktivnosti so del projekta »Biti na konju«, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Za vsebino so
odgovorni RRA Zeleni kras, d.o.o., Zavod Konji na bregu, Srečna kmetija - Uroš Lipanje, Terapevtsko-konjeniški zavod Olsen, Konjeniški
klub Postojna. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

