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Sodelujte v hekatonu Mladinskega odbora Turistične zveze Slovenije  
 
 
Imate tudi vi vrh glave epidemijo s prepovedjo druženja, ki je močno prizadela tudi nas mlade. Smo 
namreč v tistih letih, ko radi sklepamo nova poznanstva, se družimo, zabavamo in kdaj pa kdaj tudi 
kakšno ušpičimo. In prav v takšni sproščeni atmosferi rade na dan privrejo kreativne ideje. Tudi vi 
pogrešate izmenjavo idej, iskrive misli in si želite spet biti vsaj malo ustvarjalni?  
 
Pri Mladinskem odboru Turistične zveze Slovenije vam ponujamo rešitev, ki bo prilagojena dani situaciji. 
Vabimo vas, da se udeležite našega hekatona, med katerim bomo iskali kreativne možnosti druženja po 
koncu epidemije koronavirusne bolezni in to na točno določeni lokaciji – v Lipici, največji in prvi kobilarni 
z lipicanci na svetu, ki prav letos praznuje 440. obletnico delovanja.   
 
Imate morda idejo za avanturistični dogodek za mlade, ki bi ga po izteku epidemije želeli pripraviti v 
prečudovitem okolju konjeniškega parka? Prepričani smo, da tudi vi, tako kot mi, hrepenite po druženju 
na svežem zraku v prijetni družbi vaših sovrstnikov.  
 
Vljudno vabljeni na hekaton, na katerem vam ponujamo naslednji izziv: Dogodek za mlade v Lipici po 
koroni.  
 
Da si boste lažje predstavljali, kaj vse je v Lipici mogoče, vam bomo v pomoč navedli nekaj dogodkov, ki 
so jih tam pripravili ob okrogli obletnici. Imeli so gozdno terapijo po posestvu Lipice, spoznavanje skritih 
kotičkov z električnimi kolesi, predstavitev kraške suhozidne gradnje, zvočno potovanje z gongi pod 
zvezdnatim nebom, delavnico nordijske hoje ter novo, sproščujočo, lahkotno in zabavna igro disc golf. 
Tudi Turistična zveza Slovenije je v Lipici pripravila osrednji dogodek leta 2020, med katerim smo med 
drugim barvali bele lipiške ograde. 
 
Če se vam ob branju tega zapisa porajajo ideje za inovativen dogodek za mlade na lipiškem posestvu, ste 
idealni kandidat za naš hekaton! 
 
Prijave izbiramo do petka, 5. februarja 2021 na e-naslov info@turisticna-zveza.si.  
 
Veselimo se druženja z vami! 
 
           Mladinski odbor  
       Turistične zveze Slovenije 


