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Spoštovani člani! 
 
Turistična zveza Slovenije je izjemno ponosna na delo svojih turističnih društev in zvez saj 
odločilno prispevate k razvoju in razcvetu turizma v Sloveniji. Pa ne samo turizma – prispevate 
tudi k ohranjanju narave, obujanju in ohranjanju kulturne dediščine, prenosu znanj med 
generacijami, skrbite, da manjša mesta in vasice ostanejo žive in popestrite življenje prebivalcev 
ter še mnogo več. V vse to pa vlagate svoj prosti čas, znanje, dobro voljo in turizmu odpirate 
srca.  
V novem programu dela TZS si želimo tesnejšega sodelovanja z vami, kakor tudi med samimi 
društvi, zato bomo pogosteje organizirali skupna druženja. 
 

 

Na prvo druženje vas vabimo že ob prazniku Marijinega Vnebovzetja,  
15. avgusta 2019, ko za vas organiziramo izlet v Kobilarno Lipica in na Sveto 

Goro v Solkan, kjer bo potekala sveta maša. 
 
 

Pripravili smo zanimiv program, za katerega upamo, da vas bo prepričal: 
 
Odhod avtobusa v jutranjih urah iz devetih lokacij po Sloveniji. Sledi vožnja proti Lipici, svetu 
poznani po plemenitih belih konjih, ki so slovenska avtohtona pasma konj.  
 
Spoznajte bogato zgodovino in tradicijo kobilarne, vse od njene ustanovitve leta 1580 do danes. Prav 
posebej vas bo navdihnil odhod črede kobil z žrebeti na pašnike in njena vrnitev v osrčje kobilarne.  

 
 

Tam si bomo najprej ogledali hleve z žrebci in kobilami. Raziskali bomo zakaj in ali sploh so vsi 
lipicanci beli, spoznavali zanimivo tradicijo poimenovanja lipiških konj, značilnosti dresure konj 
in podobno. Ogledali si bomo tudi poseben hlev, v katerem domujejo navihani miniaturni 
konjički – šetlandski poniji. Sprehodili se bomo ob znameniti beli ogradi v kateri se bodo pasle 
kobile s svojimi črnimi žrebeti, kjer bo tudi odlična priložnost za fotografiranje, saj prav v teh 
ogradah nastajajo znamenite in svetovno znane fotografije belih konj. V neposredni okolici 
kobilarne si bomo ogledali še pokrito staro jahalnico, kapelo Sv. Antona Padovanskega, Kraški 
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muzej kulinarike, stari hlev z žrebički, dvorišče in ob vsem tem uživali v posebnih razgledih, ki 
jih lahko vidimo le v Lipici. Vseskozi nas bo spremljali lokalni vodiči iz kobilarne, ki nam bodo 
podajal svoje bogato znanje o Lipici in konjih, prav tako pa bodo veseli vsakega zastavljenega 
vprašanja. Ogled kobilarne bomo zaključili z ogledom konjeniške predstave v pokriti jahalnici, 
kjer bodo o izjemni dediščini Slovenije, ki smo si jo predhodno ogledali, pričali sami lipicanci.  
 
Nova predstava Lipiške šole klasičnega jahanja - Zgodba o Lipici, pripoveduje o izjemni dediščini 
kobilarne, belem lipicanskem konju in njegovi povezanosti z jahačem.  

 
 

Njihova eleganca nas bo očarala in pričarala mnoga čustva. Začutili bomo ponos ob spoznanju, 
da so ti izjemni konji ravno slovenska avtohtona pasma in, da smo lahko počaščeni, da jih 
imamo. V Lipici nas bo pričakala tudi pogostitev na travniku. Okrepčali se bomo s 
tradicionalnimi bobiči (z vratovino ali brez) in hladno pijačo. V času pogostitve bodo na svoje 
stojnice vabili lokalni mojstri, ki bodo ponujali svoje rokodelske izdelke kot spominke, ki nas 
bodo še dolgo spominjali na naš čas v Lipici. Po okrepčilu bomo nadaljevali pot. Z avtobusom se 
bomo zapeljali do Svete Gore v Solkanu, kjer nas bo pričakal pater Bogdan Knavs.  
 
Sveta Gora je biser evropske Povezovalne poti treh romarskih svetišč saj jo krasijo veličastna bazilika, 
frančiškanski samostan, romarski dom, duhovno-izobraževalno središče Tau in restavracija. 

 
 

Po sveti maši v Baziliki Marijinega Vnebovzetja nas bosta pater Bogdan in predsednik 
Turistične zveze Slovenije, Pavle Hevka tudi osebno nagovorila. V neposredni bližini bazilike se 
nahaja gostinski lokal, kamor se boste po želji lahko šli okrepčati. Znotraj bazilike je urejen 
Marijanski muzej, ki bo za tiste najbolj radovedne odprt za brezplačen ogled. Tisti z dobro 
obutvijo, pa se boste lahko sprehodili do deset minut oddaljenega Frančiškovega hriba, kjer 
stoji kip sv. Frančiška in ponuja tudi  izjemen razgled na okoliške hribe in doline. Okoli 18.00 ure 
se bomo odpravili nazaj proti domu, kamor pričakujemo, da se bomo vrnili v večernih urah. 
 
 
OKVIRNI ITINERAR 
9.30 – 10.00    Sprejem gostov v Lipici in voden ogled kobilarne 
11.00    Ogled predstave Zgodba o Lipici 
12.00    Pogostitev  
14.00    Odhod z avtobusom proti Sveti Gori 
16.00    Sveta maša v Baziliki Marijinega Vnebovzetja na Sveti Gori 
17.00    Nagovor patra Bogdana in predsednika TZS Pavleta Hevke 
18.00    Odhod z avtobusom proti domu 
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Pri sami organizaciji izleta nam bodo pomagali lokalni koordinatorji, naši tesni sodelavci. 
Predvidene vstopne lokacije z lokalnimi koordinatorji:  
 

BUS 1 Osrednja Slovenija – Medvode, Ljubljana: Iztok Pipan - iztok.pipan@tv-m.si  

BUS 2 Bela Krajina – Črnomelj, Metlika: Andreja Drakulič Veselič - andreja.veselic@gmail.com  

BUS 3 Posavje – Brežice, Krško: Milena Vranetič - milena.vranetic@gmail.com  

BUS 4 Štajerska – Lenart, Duplek, Maribor: Janez Ribič - mb.turist.zveza@triera.net   

BUS 5 Šaleška – Slovenj Gradec, Velenje, Žalec: Franc Špegel - franc.spegel@gmail.com  

BUS 6 Zasavje – Sevnica, Radeče, Trbovlje, Litija : Jože Prah - joze.prah@amis.net  

BUS 7  Dolenjska – Novo mesto, Žužemberk: Vlado Kostevc - vlado.kostevc@zuzemberk.si   

BUS 8  Notranjska – Cerknica, Bloke, Stari trg pri Ložu, Rakek: Marko Beličič – menisija@siol.net  

BUS 9  Gorenjska – Radovljica, Kranj: Lucija Kavčič – lucija.kavcic@siol.net  

 
Na razpolago so 50 sedežni turistični avtobusi. 
Prijave na izlet potekajo preko portala http://tzs.link/, lahko pa se prijavite tudi direktno pri 
lokalnem koordinatorju. Za lažje spremljanje prijav priporočamo, da se prijavite preko portala. 
Pri prijavi preko portala je obvezno v polje Organizacija navesti iz katerega TD prihajate, pod 
Opombe vpisati številko avtobusa s katerim želite potovati, ter nujno navesti tudi svoj e-mail 
naslov ali telefonsko številko, na katero bomo sporočili povratne informacije in podrobnosti 
izleta. Link na prijavo: 
https://tzs.link/DogodekPrijava/Create?dogodekId=4147&kotClan=False  
 
Participacija izleta znaša 15€. Podrobnejše informacije glede plačila in vstopnih točk pa dobite 
od lokalnega koordinatorja po prijavi. 
 
Za pomoč pri prijavi na izlet se lahko obrnete na: 01 43 41 670 ali info@turisticna-zveza.si.  
 
 
 
 

 
UPAMO, DA SE BOSTE NAŠEGA IZLETA UDELEŽILI, SAJ SE ZELO VESELIMO DRUŽENJA Z VAMI, 

PRAV TAKO PA SI ŽELIMO, DA BI OD IZLETA NAJVEČ ODNESLI PRAV VI. 
 
 

PRISRČNO VABLJENI! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turistična zveza Slovenije, 
Ljubljana, 11. julij 2019 

 


