
 

KOBILARNA LIPICA - OTROŠKI PROGRAMI 
 

JESENSKE  POČITNICE 2012 
 
 

vsakdanji stik s konji, čisto od blizu 
prva priložnost za enkratna doživetja v družbi lipicancev 

 
do 26. do 31. oktobra 2012 
za otroke od 9. leta starosti 

 
V Kobilarni Lipica smo za otroke pripravili povsem nov otroški program. Najmlajše prvič vabimo, naj 

pobližje spoznajo vsakdanje življenje lipicancev.  
 

Čisto od blizu. 
 

Otroci bodo videli in doživeli veliko več kot turisti in običajni obiskovalci Kobilarne Lipica. Čisto od 
blizu bodo spoznali vsakdanje življenje lipicancev ter ljudi, ki skrbijo zanje in jih negujejo. 

 
Pomagali bodo pri čiščenju in negi konj, prisostvovali bodo strokovnemu treningu in učenju lipicancev 
na lonži. Prisluhnili bodo podajanju znanja o jahanju in tako pridobivali dragocena dodatna znanja. 

  
Po svojih močeh bodo lahko sodelovali pri hranjenju, krtačenju in napajanju lipicancev. Pod 
strokovnim vodstvom se bodo pridružili aktualnim opravilom v dnevnem utripu življenja z lipicanci ter 
izkusili pravi, partnerski odnos med človekom in konjem. 

  
PROGRAM: 
6 dni (5 nočitev) – starost otrok: od 9 let naprej - število otrok: od 5 do 15 

 
VSEBINA: 
- predstavitev  Kobilarne Lipica in pasme lipicanec 
- ogled Muzeja Lipikum 
- učenje dela z lipicanci in nege konj - vsakodnevno krtačenje, nega grive in kopit, čiščenje 

boksov, hranjenje konj 
- obisk plemenske črede in navezovanje stika s konji na pašniku, v hlevu, med delom 
- dvakrat učenje jahanja - če se udeleženec za jahanje odloči  
- dvakrat likovna delavnica na temo »lipicanec« 
 
CENA: 296 evrov na otroka 
 
V CENO JE VŠTETO: 
- 5 polnih penzionov 
- zgoraj naveden program, razen jahanja, ki se doplača  
- nezgodno zavarovanje in turistična taksa 
V CENO NI VŠTETO: učenje jahanja 

 
INFORMACIJE: Darja, M: 030 607 079, T: +386 5 7391 580, E: otroci@lipica.org 
REZERVACIJE: T: +386 5 7391 580, E: info@lipica.org 
 
 



 

 

KOBILARNA LIPICA  
 

OTROŠKI PROGRAMI 
 

 

V Kobilarni Lipica smo pripravili povsem nove otroške programe. Za otroke smo pripravili posebne 

programe, prilagojene njihovi starosti in neizmerni radovednosti. Naši vodniki bodo otrokom 

predstavili ponije in lipicance. Razložili jim bodo, kako se konjički sporazumevajo med sabo in kako z 

njimi pravilno ravnati.  

 

- JAHANJE PONIJEV - vsak konec tedna - vključuje spoznavanje vedenja ponijev in pravilnega 

ravnanja s poniji 

 

- PRAV POSEBEN ROJSTNI DAN - praznovanje rojstnega dneva v Kobilarni Lipica - za otroke 

od 5 do 8 let starosti - za otroke od 8 do 12 let starosti - za otroke od 12 do 17 let starosti 

 

- VRTEC V LIPICI - vsebinsko pester in zanimiv program za najmlajše - otroci uživajo v družbi 

ponijev in ovčk - starši se sprostijo ob drugih zanimivostih v Lipici  

 

- DRUŽINSKI PROGRAM - ker je spoznavanje lipicancev in ponijev zanimivo za vse člane 

družine. 

 

 

KDAJ? Vsako soboto in nedeljo - ob petih in ponedeljkih po predhodnem naročilu. 

 

Informacije o programu: Darja 

T: +030 607 079  

E: otroci@lipica.org 

 

Rezervacije:  

T: 05 7391 580 

E: info@lipica.org 

 

Več informacij o programih, rezervacijah in cenah je objavljenih na spletni strani Kobilarne Lipica 

www.lipica.org 

 


