
 
 

 
 

IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJE ČUJEČNOSTI   
od 18.9. do 24.9.2020 

 
 
NAMESTITEV V IZOBRAŽEVALNO-ZDRAVILNEM CENTRU, GABERJE, LENDAVA 
 
Izobraževanje za učitelje čuječnosti bo potekalo v Izobraževalno-zdravilnem centru, Gaberje, 
kjer boste tudi nastanjeni. Izobraževalno-zdravilni center se nahaja v Prekmurju v okolici 
Lendave. Vpet je v lepote prekmurske narave. Center sestavljata dva objekta in pripadajoč, 
nekaj več kot 1 hektar velik vrt. Izobraževalno-zdravilni center je zlahka dostopen po 
avtocesti. V smeri proti Budimpešti zapustite avtocesto na izvozu Lendava in nadaljujete pot 
proti Murski Soboti. Center označuje neokrnjena narava, mirno okolje in čisti zrak.  
 
SOBE 
 
V eni od stavb je 9 sob za nastanitev udeležencev. Izbirate lahko med enoposteljno, 
dvoposteljno in štiriposteljno sobo. Vsaka soba ima svojo kopalnico s kadjo ali prho. Dodaten 
nastanitveni prostor je na voljo v obnovljeni mansardi, kjer lahko v skupni spalnici »kampira« 
do 8 oseb. Tudi v mansardi so na voljo sanitarni prostori in kopalnice. Več informacij o 
Izobraževalno-zdravilnem centru lahko najdete na naslednji povezavi: www.center-
gaberje.si.  
 
Prosimo vas, da ob prijavi na Napredni trening za učitelje čuječnosti uredite tudi rezervacijo 
prenočišča. Rezervacijo lahko urejate ob prijavi preko elektronske pošte admin@institut-
ipsa.si ali po telefonu na številki 041 232 654 (Melita Košak).  
 
CENA nočitve (na dan) z vključenim polnim penzionom:  

- 66,00 EUR / osebo (enoposteljna soba) 
- 56,00 EUR / osebo (dvoposteljna soba) 
- 46,00 EUR / osebo (štiriposteljna soba) 
- 36,00 EUR / osebo (»kampiranje« v skupni sobi v mansardi) 

 
Če si želite znižati stroške bivanja in s še kom deliti sobo, lahko z vašim dovoljenjem 
posredujemo vaš kontakt ostalim udeležencem, ki bi prav tako želeli deliti sobo, da se lahko 
dogovorite za skupno rezervacijo. Enako velja, če bi se želeli s kom dogovarjati za skupni 
prevoz v Gaberje – z vašim dovoljenjem bomo posredovali vaš kontakt ostalim 
zainteresiranim za skupni prevoz. 
 
Za prijave, dodatna vprašanja in informacije smo dosegljivi na naslednjih kontaktih: 
Inštitut za integrativno 
psihoterapijo in svetovanje 
Stegne 7, 1000 Ljubljana 
: 041 232 654; 01 511 10 29   
: admin@institut-ipsa.si 
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Gaberje 
Napredni trening za učitelje čuječnosti 

18. – 24. september 2020 
Obrazec za rezervacijo nastanitve 

 
Ime: ______________________________________ Spol:  Moški   /   Ženski 

Priimek:___________________________________ E-mail: ___________________________ 

Naslov: ____________________________________ Tel./GSM: _________________________ 

 
Namestitev v centru Gaberje bo potrjena ob tem, ko bo sprejeta vaša prijava na Napredni trening za učitelje 
čuječnosti. Na voljo je le omejena količina enoposteljnih sob za zgodnje rezervacije. Rezervacije sob bodo 
potekale glede na zaporedje prijav na izobraževanje oz. bodo potrjene ob prejemu plačila pologa. Cena 
namestitve vključuje polni penzion v času izobraževanja.  

 
Prosimo označite vaš izbor sobe z 1 – 3, kar označuje vaš izbor od najbolj zaželenega do drugih, za vas 

sprejemljivih možnosti 

Enoposteljna soba (396 EUR)  

Dvoposteljna soba (336 EUR)  

Štiriposteljna soba (276 EUR)  

»Kampiranje« v skupni sobi v  
mansardi (216 EUR) 

 

 
Sobo želim deliti z  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (če ste s kom dogovorjeni) 
 
Prosimo, navedite vse posebne prehranske zahteve ali druge morebitne posebne potrebe (npr. soba v pritličju): 
 
 
Delitev prevoza: Če ste zainteresirani za vzpostavitev stikov z drugimi udeleženci, ki bi želeli deliti prevoz do 
centra Gaberje, označite s kljukico. 
 
Rezervacija zahteva polog v višini 250 EUR na osebo, ki ga izvedete ob prijavi na izobraževanje. Polog se ne 
vrača, razen v primeru, da Inštitut IPSA odpove izobraževanje ali v primeru, da se odjavite do 15.8.2020. V obliki 
e-sporočila boste prejeli potrditev svoje rezervacije. Preostali del plačila za nastanitev se poravna do 31.8.2020. 
Možno se je dogovoriti za plačilo v obrokih. 
 
V primeru, da želite, da se račun izstavi na podjetje/organizacijo, posredujte naslednje informacije: 
Ime organizacije: __________________________________________________________________ 

Naslov organizacije:________________________________________________________________ 

Davčna številka: ___________________________ 

Izstavitev e-Računa (ustrezno obkrožite): DA / NE 

e-naslov organizacije: ______________________________________________________________ 

Telefonska številka organizacije:  _____________________________________________________ 

 
Podpis:______________________________ Datum: ______________________________ 
 

Izpolnjeni obrazec pošljite na: Inštitut IPSA, Stegne 7, 1000 Ljubljana 
ali elektronski naslov: admin@institut-ipsa.si 

 
Plačila so lahko izvedena samo z bančnim nakazilom. Gotovinskih plačil ali plačil s kartico ne sprejemamo. 
Podatki za nakazilo: Inštitut IPSA, Zg. Gameljne 55a, 1211 Ljubljana-Šmartno. Št. Tr. Računa: 02032-
0254270905). 


