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»Seminar in izkustvena delavnica« 

ZA DELO S PSMI 
 IN DRUGIMI DOMAČIMI ŽIVALMI 

MODUL I, II in III – nadaljevalni 

 

Tellington TTouch® metoda vam nudi razumevanje vaše živali na globlji, bolj osebni ravni. Je 
idealen pristop za odpravljanje nezaželenega vedenja, pomoč za izboljšanje zdravstvenega in 

psihičnega stanja, kot tudi za povečanje komunikacije in odzivnosti živali. 
  Tellington TTouch® metoda se uspešno uporablja v primerih, kot so: boleč hrbet, togost, stres, 

nervoza ali napetost, kakršnakoli občutljivost, nihanje pasjega razpoloženja in neskladnih 
gibov, upiranje pregleda ali oskrbi veterinarja, pasjega frizerja, bojazljivostji, trme ali lenobe, 

problemi pri krtačenju, vlečenjem na povodcu, prekomernega lajanja, skakanja, pri 
»nevzgojenim vedenjem«, grizenjem. 

 
 

MODUL  I,  nadaljevalni:        petek,    05. 11. 2021 
MODUL  II,  nadaljevalni:       sobota,  06. 11. 2021 
MODUL III, nadgradnja – PROFESIONALNI      nedelja, 07. 11. 2021 
PROFESIONALNI : VETERINA: za veterinarje, veterinarske tehnike in drugo osebje v veterini in druge izvajalce alternativne 
pomoči ter delavcev v zavetiščih in prostovoljcem, vzrediteljem.  OSKRBA/NEGA: pasje frizerje, lastnike in prodajalce izdelkov 
za pse – trgovin, delavcev v zavetiščih in njihovim prostovoljcem  ŠOLSTVO: vsem, ki tako aii drugače šolajo pse, organizirajo 
in izvajajo tekme, tekmovalcem, sodnikom 

 
 KRAJ izvedbe seminarja: Ranč Kaja in Grom. 

Trdno verjamemo, da bomo izobraževanje izpeljali osebno in v pristnem druženju. Če pa se izkaže, da 
nam to ne bo dano, bo izobraževanje, v istih terminih potekalo preko ZOOM ali podobne aplikacije.  

 
 Prihod do 10 ure – začetek programa 

                           ob 17 uri – predvidoma zaključek. 
 

 PROGRAMI JE NAMENJENI: 
 
• vsem, ki želijo spoznati Tellington TTouch® metodo  
• za tiste, ki se jim poklic prepleta z delom z živalmi  
(veterina, nega, pasji saloni, trgovine za živali, zavetišča, šolanja, AAT, ZOO delavci, …) 
• za vse, ki želijo 4 nožnemu prijatelju pomagati k boljšemu počutju, zdravju ali vedenju in sicer na 
nežen, globje delujoč in preprost ter naraven način dela 
• vsem, ki si želijo metodo uvrstiti v svoje delo  
• tistim, ki želijo Tellington TTouch® spoznati kot spremembo svojega poslovnega življenja/nov poklic 
 

 Seminarja/delavnice se udeležite skupaj s svojim 4 nožnim prijateljem. Če pa bi želeli boste 
lahko delali tudi z naših 4 nožnih pomočnikom in prijateljem Maxom. 
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MODUL I   nadaljevalni     petek, 05. 11. 2021 

 
prihod ob 9.45 uri   
Praktično  TTouch® delo in predstavitev povojev 

- TTouch® ponovitev  
- TTouch® delo na psih  
- seznanitev s povoji in njihovo uporabo na psu – prikaz 

  
TTEAM® delo (vaja samozavesti): 

- prijazno vodenje psa in razlika pri vodenju psa na sprehodu, v urbanem naselju, pri 
veterinarju, v šol. 

- predstavitev opreme za vodenje in  načini vodenja psa,. 
- Spoštljivo  vodenja: delo v labirintu, vetrnici, Zig-Zag …  

 
Skupinski povzetek in zaključek predvidoma ob 17 uri. 
Potek programa se lahko spremeni oziroma prilagodi glede na vremenske razmere, vsebina ostaja.  

 

MODUL I  nadaljevalni     sobota, 06. 11. 2021 

 
prihod ob 9.45 uri 
praktično TTouch® delo in delo s povoji na psih 

- praktično TTouch® delo na psih: rep, usta in noge   
- povoji kot pomoč pri strahu: pokanje, vožnja z avtom 
- TTouch® in povoji kot pomoč pri kolikah, gradnji zaupanje in preprečevanju strahu. 

 
osnove komunikacije in razumevanja psa in TTEAM® 

- Do osnovnih manir psa s spoštljivim delom 
- TTEAM® delo »STOP vodenje«: moj pes skače po ljudeh, moj pes vleče, moj pes napada 

Skupinski povzetek in zaključek predvidoma ob 17 uri. 
Potek programa se lahko spremeni oziroma prilagodi glede na vremenske razmere, vsebina ostaja.  

 

MODUL III  PROFESIONALNI MODUL   nedelja, 07. 11. 2021 
 
prihod ob 9.15 uri 

- Uvod in temelji 
ZDRAVJE: »Potrpežljiv začetek, hiter zaključek« 

- TTouch®  in  ZDRAVJE: VETERINA   
- TTouch®  in  ZDRAVJE: DOMAČA OSKRBA  

NEGA, ki je užitek za oba: 
- TTouch®  in  PROFESIONALNA NEGA 
- TTouch®  in  DOMAČA NEGA  

ŠOLANJE, ki temelji na spoštovanju in obojestranskemu zaupanju: 
- TTouch®  in  PROFESIONALNO ŠOLANJE PSA 
- TTouch®  in  UČENJE PSA DOMA (domače naloge) 

Skupinski povzetek in zaključek predvidoma ob 17 uri. 
 

mailto:tellingtonttouchslo@gmail.com
http://www.ttouch-slo.com/


TELLINGTON TTOUCH TRENING ®  SLO 
 

Sedež Tellington TTouch® centra Slovenije je: Ranč Kaja in Grom, Razgor 11, 3212 Vojnik.  

Kontakti: E pošta: tellingtonttouchslo@gmail.com ali darjaranc@gmail.com  040 75 99 00 Manca             

http://www.ttouch-slo.com   

 
 Tellingron TTouch® SEMINARJE in izkustvene delavnice VODITA:  

Darja Žnidaršič, medicinska sestra 
certificirana Tellington TTouch® terapevtka in učiteljica za pse in druge živali, 
certificirana Tellington TTouch® terapevtka in učiteljica za konje, 
certificirana Tellington TTouch® terapevtka in učiteljica za ljudi, 
certificirani Energetski Osteopat za konje (EPOS), 
Reiki mojster. 

 
 Manca Grubič, Certificirani Strokovni sodelavec v konjereji in konjeništvu 

certificirana Tellington TTouch® II terapevtka in učiteljica za konje, 
certificirana Tellington TTouch® terapevtka in učiteljica za pse, 
certificirani Energetski Osteopat za pse (EPOS). 
 

 CENA udeležbe vsakega seminarja: 200€ na osebo/dan  
 POPUSTI CENA: 
- Za študente je cena 150€ na osebo/dan. 
- PRVIČ posebni popust: V kolikor si želite udeležiti vseh izobraževanj, vam nudimo možnost 

denarno plačila polovice seminarja, in polovico v obliki vaše storitve, izdelka (predlogi in 
dogovor). Želimo le, da je vse poravnano do prihoda na izobraževanje. V tem primeru popusti 
ne veljajo.  
 
CENA ZAJEMA:  
- vodenje delavnice, gradivo, prigrizek v odmoru, kava in čaj 
 
CENA NE ZAJEMA: 
- hrane (kosila – 10€, večerje – 10€), nočitev z zajtrkom 30€ - samo za udeležence treninga. 
 

 PRIJAVE: izpopolnite priloženo prijavnico ter nam jo pošljete preko E-pošte. Nato plačate 30% 
akontacijo  ter pošljete po E-pošti potrdilo o plačilu. Ko je plačana tudi akontacija je prijava 
dokončna in vaše mesto na treningu rezervirano. Akontacije ne vračamo  ker služi kot resna 
rezervacija in je za tako majhno število udeležencev nujna. V primeru bolezni pa na podlagi 
priloženega zdravniškega spričevala akontacijo seveda vrnemo. 
 

 INFORMACIJE: pišite nam na E-poštni naslov: Tellingtonttouchslo@gmail.com 

ali  darjaranc@gmail.com , M: 040 75 99 00 – Manca. 
 
 
 

Vljudno vabljeni v našo družbo:  Manca in Darja  
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