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Terapija konjev združuje različne terapevtske pristo-
pe, ki se osredotočajo na probleme mišično-skeletne-
ga sistema konjev. Integrirane tehnike se izvajajo na 
mehkih tkivih in sklepih.

Kaj je terapija konjev

Terapija konjev vključu-
je funkcionalno oceno 
stanja živali in mobili-
zacijo ter manipulacijo 
mišic, fascij in sklepov. 
Njen namen je zmanj-
šati bolečino in povrniti 
funkcijo obravnavane-
mu delu telesa.

Praktični testi in tehnike temeljijo na osnovnih prin-
cipih fiziologije, nevrologije in biomehanike ter na 
dolgoletnih kliničnih izkušnjah, kar omogoča terapev-
tu učinkovit tretma glede na potrebe živali.

Namen in uporaba terapije

Tečaj je namenjen maserjem, terapevtom, veterinar-
jem, fizioterapevtom in drugim, ki želijo pomagati 
svojemu konju ali se s terapijo konjev ljubiteljsko ali 
poklicno ukvarjati,  zato je pogoj za udeležbo na tečaju 
znanje masaže!

Komu je tečaj namenjen

Certifikat in vpis v register

Ob koncu tečaja prejmete certifikat o pridobljenem 
znanju in ste vpisani v interni register izvajalcev te-
rapije konjev.

A. Teoretični del (30 %): 
• primerjalna anatomija konja;
• palpatorna anatomija;
• biomehanika hrbtenice in sklepov;
• opazovanje telesne drže in analiza hoje;
• pogosta patološka stanja:

• sklepi,
• tetive, 
• mišice;

• strategija terapije.

B. Praktični del (70 %): 
• tehnike mobilizacije;
• funkcionalne tehnike;
• refleksne tehnike;
• artikulacijske tehnike;
• kraniosakralne tehnike:
• visceralne tehnike;
• vibracijske tehnike z uporabo aparata Fiziosan.

Vsebina tečaja

Predavatelji na tečaju bodo visoko usposobljeni oste-
opati in veterinarji.

Predavatelji na tečaju



Tečaj, plačan v celoti ali del-
no, je lahko tudi lepo darilo. 
Razveselite svoje bližnje!

45-urni tečaj bo potekal v 2 modulih (2 vikenda) spo-
mladi 2021. Datum bo naknadno določen.  

Teoretični del tečaja bo 
potekal v naših učilnicah 
na Ptujski ulici 19 v Lju-
bljani (Bežigrad, srednji 
vhod). 

Pred stavbo je dovolj 
brezplačnih parkirnih 
mest. Opis poti z avto-
mobilom in avtobusom iz 
različnih smeri si oglejte 
na www.higeja.si v rubri-

ki Ostalo, Kako do nas. 

Praktični del tečaja bo potekal na terenu. Lokacija bo 
naknadno določena. 

Prijavnino je treba porav-
nati do roka prijave oz. do 
zasedbe mest. Pred vpla-
čilom nas obvezno pokli-
čite, da preverimo, če je še 
kakšno prosto mesto! 

Prijavnine ne vračamo. 
Če se izbranega tečaja ne 
morete udeležiti, lahko 
vplačani znesek uporabite 
kadar koli za kateri koli 
tečaj, če nas o neudelež-
bi pisno obvestite vsaj 3 
dni pred začetkom tečaja, 
v primeru bolezni (doka-
zovati z zdravniškim potrdilom!) pa najpozneje 1 dan 
pred začetkom tečaja. 

Prijavnina znaša 100 € in se poravna na transakcijski 
račun podjetja Higeja d.o.o., Ptujska 19, 1000 Ljubljana, 
št. 03135 – 1000024735, sklic na številko 00 80. Potr-
dilo o vplačilu obvezno prinesite s seboj na tečaj.
2. KONČNO PLAČILO

Po vplačilu prijavnine preostali znesek poravnajte na  
transakcijski račun Higeje do začetka tečaja. Potrdilo 
o vplačilu obvezno prinesite s seboj na tečaj. Možno je 
tudi gotovinsko plačilo ob prihodu na tečaj. 

Za ta tečaj omogočamo tudi obročno plačevanje po 
individualni pogodbi, ki jo sklenete v pisarni Higeje 
pred začetkom tečaja. 

Na teoretični del tečaja pridite v udobni obleki ali 
trenirki, s seboj prinesite natikače, zvezek, svinčnik in 
malico. 
Med odmori vam bodo na voljo sveže sadje in prigriz-
ki, v pritličju stavbe je tudi avtomat.

Za opremo na praktičnem delu tečaja vas bomo 
naknadno obvestili. 

Datum in kraj tečaja

Oprema na tečaju

Tečaj po ugodni ceni

Tečaj terapije konjev znaša 385 €. 

V ceno so všteti: 
• prijavnina, 
• delovni material, 
• certifikat, 
• sveže sadje in prigrizki ter 
• 22 % DDV. 

Način plačevanja tečaja

1. PRIJAVNINA

Ker je število udeležencev omejeno, upoštevamo pri-
javo na tečaj šele takrat, ko vplačate prijavnino. S tem 
rezervirate svoje mesto na tečaju.

1. smo vodilni na tem po-
dročju ter imamo tradici-
jo, znanje in izkušnje;

2. smo registrirani izvajalec 
za NPK maser in NPK re-
fleksoterapevt z uradnim 
pooblastilom Ministrstva 
za delo, družino, socialne 

Zakaj se udeležiti tečaja? Ker ...

VHOD



Če se za tečaj odločite, izpolnite prijavnico, nam jo 
pošljite in vplačajte prijavnino. 

Prijavnico lahko izpolnite tudi na spletni strani www.
higeja.si v rubriki Tečaj terapije konjev in nam jo iz-
polnjeno pošljete na info@higeja.si.

Rok prijave na tečaj bo naknadno določen.

Postopek in rok prijave

Kontakti

Pred besedo je bil dotik.

Sedež in pisarna Higeje:
PTUJSKA ULICA 19, LJUBLJANA

Tečaj terapije konjev izvajamo:
v naših učilnicah na Ptujski 19 v Ljubljani

na terenu

Telefon: 01 / 54 63 201 
GSM: 041 / 540 942

E-pošta za informacije in vpis: 
info@higeja.si

Transakcijski račun pri SKB banki: 
03135-1000024735

www.higeja.si

www.facebook.com/higeja

Veselimo se srečanja z vami!

zadeve in enake možnosti; 
3. konjeništvo, zlasti preskakovanje ovir, dresurno 

jahanje in kasaštvo (ljubiteljsko in tekmovalno), 
je v zadnjih letih v Sloveniji vse bolj priljubljeno, 
zato so potrebe po preventivni terapiji in rehabi-
litaciji konj vse večje; 

4. vodijo tečaj visoko usposobljeni osteopati in ve-
terinarji;

5. imate možnost obročnega odplačevanja po indi-
vidualni pogodbi.


