Pregled jesenskega dogajanja na Krasu in v Brkinih 2020

Jesen na Krasu in v Brkinih bo v znamenju festivalskega dogajanja, majhnih
dogodkov in 440. obletnice Kobilarne Lipica

440 let Kobilarne Lipica, Dnevi Kobilarne Lipica, 11. – 13. september 2020
Po 440 letih lepote, tradicije, znanja, vzajemnega spoštovanja ter sožitja z belim konjem lipicancem bo
na Dnevih Kobilarne Lipica v nedeljo, 13. septembra, ob 15. uri v vsej svoji popolnosti in presežnosti
zasijala gala predstava lipiške šole klasičnega jahanja. Slavnostni govornik in častni pokrovitelj dogodka
bo predsednike Republike Slovenije Borut Pahor. Svet lipicancev vabi s tridnevnim programom med
9.30 in 21. uro z več kot 440 razlogi za obisk Lipice.
Več informacij: Tina Čič, odnosi z javnostmi v Kobilarni Lipica, pr@lipica.org in program Dnevov
Kobilarne Lipica

Festival kraška gmajna, 11. september – 30. oktober 2020
Gozdna terapija po posestvu Lipice – delavnica za boljše počutje, 11. september med 17.00 in 20.30,
Kobilarna Lipica
Med sproščenim večernim sprehodom po zelenem posestvu Lipice bomo obiskali različne vrste dreves,
začutili njihovo energijo in se povezali z njimi. Obvezne prijave: events@lipica.org do srede, 9.
septembra, oziroma do zapolnitve prostih mest
Organizator: Kobilarna Lipica in Zavod PraNa
Zvočno potovanje z gongi pod zvezdnatim nebom na čudovitem posestvu Lipice, 11. september med
19. in 20. uro, Kobilarna Lipica, grajski vrtovi
V toplem večeru poznega poletja se bo ob zvokih gongov začelo zvočno potovanje pod zvezdnatim
nebom. Obvezne prijave: events@lipica.org do srede, 9. septembra, oziroma do zapolnitve prostih
mest
Organizator: Kobilarna Lipica
Predstavitev kraške suhozidne gradnje, 11. september med 19. in 21. uro, Kobilarna Lipica, Graščina
Zeleno posestvo Kobilarne Lipica obdaja mogočen kamnit suhozid, ki že stoletja varuje lipicance na
pašnikih. Mojster kraške suhozidne gradnje Boris Čok bo predstavil to starodavno tehniko. Obvezne
prijave: events@lipica.org do srede, 9. septembra
Organizator: Kobilarna Lipica in Partnerstvo kraške suhozidne gradnje
Prva akcija kraške suhozidne gradnje – ob starodavnem suhozidu v Lipici, 12. september med 9. in
15:. uro, Kobilarna Lipica, vhod na posestvo iz smeri Škibinov
Zeleno posestvo Kobilarne Lipica obdaja mogočen kamnit suhozid. Na nekaterih mestih je dotrajan in
potrebuje popravilo, zato bo pod vodstvom mojstra kraške suhozidne gradnje Borisa Čoka ob 440.
obletnici lahko vsak prispeval k obnovi tega pomembnega elementa kulturne dediščine. Obvezne
prijave: events@lipica.org do srede, 9. septembra

Organizator: Kobilarna Lipica in Partnerstvo kraške suhozidne gradnje

Žrebiček junak in čarobni korak, 12. september ob 10. uri, Kobilarna Lipica, grajski vrtovi
Skupaj s pesnico Polono Šergon in ilustratorko Nano Homovec bomo na grajskih vrtovih prisluhnili
zgodbi v verzih o žrebičku junaku in njegovem čarobnem koraku.
Organizator: Kobilarna Lipica

Območja ohranjanja narave in prostovoljni naravovarstveni nadzorniki v Parku Škocjanske jame,
predavanje v okviru projekta Engreen, 14. september ob 18. uri, Promocijsko kongresni center Pr'
Nanetovh (Matavun 8)
V Parku Škocjanske jame je izredno značilna in v svetovnem merilu neponovljiva kraška pokrajina,
kulturna dediščina in biotska raznovrstnost.
Organizator: Javni zavod Park Škocjanske jame, Univerza na Primorskem
Dogodek je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Kraški kali - mala mokrišča z velikim pomenom v okviru projekta Engreen, 15. september ob 18. uri,
Promocijsko kongresni center Pr' Nanetovh (Matavun 8)
Danes imajo kali predvsem naravovarstveni pomen, saj so na Krasu edine stalne vode in predstavljajo
pomembno mrežo vodnih biotopov v regiji. Čeprav so majhni, so ključnega pomena za živali in rastline.
Organizator: Javni zavod Park Škocjanske jame, Univerza na Primorskem
Dogodek je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Tujerodne in invazivne vrste v in ob kalih v okviru projekta Engreen, 16. september ob 18. uri,
Promocijsko kongresni center Pr' Nanetovh (Matavun 8)
Kali so na Krasu edine stalne vode, zato predstavljajo pomembno mrežo vodnih biotopov v regiji. Kale
ogroža vnos tujerodnih in invazivnih vrst. Spoznajte vpliv teh vrst na naravno ravnovesje v kalu.
Organizator: Javni zavod Park Škocjanske jame, Univerza na Primorskem
Dogodek je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Suhi zidovi - zaznavna sestavina kraških ekosistemov in pokrajine v okviru projekta Engreen, 17.
september ob 18. uri, Promocijsko kongresni center Pr' Nanetovh (Matavun 8)
Suhi zidovi zaradi opuščanja tradicionalne rabe danes propadajo in se zaraščajo. Spoznajte pomen
ohranjanja suhih zidov ter veščine suhozidne gradnje, ki je umeščena na Unescov reprezentativni
seznam nesnovne kulturne dediščine.
Organizator: Javni zavod Park Škocjanske jame, Univerza na Primorskem
Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija
v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za vsebino je odgovoren Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana, Občina Sežana, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Divača, Javni zavod Komenski Kras, Kobilarna Lipica, Park
Škocjanske jame, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana in Razvojni center Divača.

Dogodek je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Raziskovanje Živega muzeja Krasa z električnimi kolesi, 19. september med 9. in 12. uro, start pred
TIC-em Sežana
Na električnem kolesu se v družbi izkušenega lokalnega turističnega vodnika podajte na raziskovanje
edinstvenega naravnega in ekološko pomembnega območja, ki je bilo več kot pol stoletja zaprto za
prost dostop. Obvezne prijave: na tic.sezana@visitkras.info, število mest je omejeno na 10
udeležencev
Organizator: TIC Sežana
Voden pohod spoznajmo kraške kale v okviru projekta Engreen, 20. september ob 9. uri, start pri kalu
v Famljah
Mnogi kali so bili v zadnjih desetletjih opuščeni. Z obnovitvijo opuščenih kalov je nastala nezahtevna
krožna pohodniška, dolga 7 km, prehodimo jo v 2 urah. V primeru slabega vremena dogodek odpade.
Obvezne prijave: razvojni.center@divaca.si do 18.9.2020
Organizator: Javni zavod Park Škocjanske jame, Občina Divača, TKŠD Urbanščica
Dogodek je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Gobarski dan na Kraški gmajni, 26. september, Park Škocjanske jame Promocijsko kongresni center Pr'
Nanetovh, Matavun 8
-

med 10. in 13. uro: Pohod Spoznajmo gobe v Parku Škocjanske jame

Kras in še posebno Brkini sta zelo pestri območji tudi z vidika množičnosti vrst gliv, ki tu uspevajo. V
sklopu tridnevnega gobarskega dogodka se bomo v spremstvu izkušenih poznavalcev gob najprej
podali na teren v širšo okolico Parka Škocjanske jame. Prijave in informacije: psj.info@psj.gov.si, 05 70
82 110, število mest je omejeno.
-

med 13. in 17. uro Spoznajmo gobe v Parku Škocjanske jame – določevanje nabranih gob

Skupaj s priznanimi strokovnjaki in izkušenimi gobarji bomo določili na gobarskem pohodu najdene
gobe in jih uvrstili na razstavo. Vabimo tudi vse gobarske navdušence, da na določevanje in razstavo
prinesejo gobe, ki so jih nabrali sami. Razstava bo tako še bolj pestra in poučna.
-

med 14. in 17. uro: Gobe v kulinariki – kuharska delavnica

Na kuharski delavnici bomo nekatere na pohodu nabrane vrste gob vpletli v pravo jesensko kulinarično
doživetje. Kuharsko delavnico bo vodil lokalni kuhar Boštjan, ki novo kuharsko zgodbo piše na Vnckovi
domačiji, v Hostlu in gostilnici Škrla v Matavunu. Prijave in informacije: psj.info@psj.gov.si, 05 70 82
110, število mest je omejeno.
-

ob 17. uri: Spoznajmo gobe v Parku Škocjanske jame – razstava in predavanje

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija
v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za vsebino je odgovoren Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana, Občina Sežana, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Divača, Javni zavod Komenski Kras, Kobilarna Lipica, Park
Škocjanske jame, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana in Razvojni center Divača.

Pod vodstvom priznanega strokovnjaka in izkušenega gobarja mag. Gabrijela Seljaka bomo na razstavi
izvedeli marsikatero zanimivost o posamezni gobi, opozoril pa nas bo tudi na podobnosti in razlike med
nekaterimi laičnemu očesu podobnimi vrstami. Razstava bo odprta tudi v nedeljo, 27. septembra med
13.00 in 18.00, ter v ponedeljek, 28. septembra, med 8.00 in 16.00.

Pohod Vremska dolina-Brkini, 27. september ob 9.30, start pri dvorani rudnika Vreme v Famljah
Pot je krožna, pohodniki bodo spoznali pestro dediščino na meji med kraško-brkinskim svetom. Na cilju
ogled razstave, posvečene rudniku premogovništva na območju Vremske doline, ob kulturnem
programu harmonikarskega orkestra Nika Polesa in kvarteta Utrip, ter okušanje vremsko-brkinske
sadne dobrote aktiva žena KUD Pepca Čehovin Tatjana iz Senožeč, Vaškega društva Suhorje, Društva
kmetic sežanske regije. Pohod bo krožen in voden, traja cca.4 ure, je nizke zahtevnosti. Priporočena
primerna pohodna obutev. V primeru slabega vremena dogodek odpade. Organizator si pridržuje
pravico do spremembe programa. Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost, startnina 5 evrov.
Obvezne prijave: razvojni.center@divaca.si do 24. septembra.
Organizator: Park Škocjanske jame, Občina Divača, TKŠD Urbanščica

Mitski večer, 30. septembra ob 17. uri na točki Kobilja glava na Lintverjevi poti/Mitski park Rodik
Mitski park sloni na zapisanih ljudskih izročilih Rodika in okolice. Vsaka točka ima svojo zgodbo. Ob
skulpturah bomo prisluhnili zgodbi te markantne točke in drugih točk. Obvezne prijave: obcina.hrpeljekozina@hrpelje.si ali telefon 051 677 017, število mest je omejeno.
Organizator: Občina Hrpelje - Kozina

Več informacij o Festivalu Kraška gmajna: Borut Kokalj, Park Škocjanske jame, borut.kokalj@psj.gov.si
in prijave na e-naslovu psj.info@psj.gov.si sli 05 70 82 110, število mest je omejeno.

Festival Brkinske sadne ceste, 13. september do 11. oktober 2020
Sadjarska delavnica za otroke s Tamaro Urbančič: OD JABOLK DO SOKA, 18. septembra ob 17. uri,
Kozina, Park Žaga
Otroci si sami stisnejo jabolčni sok na priročni preši za sadje.
V primeru slabega vremena odpade.

Kmetijska tržnica Ilirska Bistrica, 26. septembra, cel dan
Sejemska prireditev, namenjena predstavitvi kmetijskih pridelovalcev in predelovalcev, program
najdete na www.razvoj-podezelja.si
Organizator: Občina Ilirska Bistrica in Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom.
Ocenjevanje sadnih sokov in sadnih žganj, kraj in datum sporočimo naknadno
Organizator: Društvo brkinskih sadjarjev in KGZ Nova Gorica

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija
v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za vsebino je odgovoren Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana, Občina Sežana, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Divača, Javni zavod Komenski Kras, Kobilarna Lipica, Park
Škocjanske jame, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana in Razvojni center Divača.

Kolesarski vikend v Ilirski Bistrici, 12. in 13. september
Krožna dirka s slovenski kolesarji in kolesarkami, trasa bo v soboto, 12. septembra, kolesarje popeljala
po Ilirski Bistrici. V nedeljo, 13. septembra bo na cesti med Ilirsko Bistrico in Sviščaki potekalo državno
prvenstvo v vzponu s cestnimi kolesi in rekreativna dirka za pokal Slovenije.
Več informacij: Facebook stran Visit Ilirska Bistrica in info@tic-ilbistrica.si ter 040 787 178.
Kolesarski izlet Vremska dolina – Brkini – Mitski park, 27. september ob 9. uri, Park Škocjanske jame
Voden izlet srednje težavnosti z dvema kulinaričnima postankoma. Za udeležbo na kolesarskem izletu
se je potrebno prijaviti na razvojni.center©divaca.si, saj je število udeležencev omejeno. Udeleženci
imajo možnost brezplačne izposoje e-koles. Cilj izleta sprejemni center Parka Škocjanske jame v
Matavunu.

Pohod Suhorje – Zalesje (Partizanska bolnica), 4. oktober ob 10. uri, Suhorje
Organizator: Turistično informacijski center Ilirska Bistrica, vaški skupnosti Suhorje in Ostrožno Brdo.
Več na www.ilirska-bistrica.si, +386 (0)30 345 221
Pohod po Lintverjevi poti v Mitskem parku, 10. oktober ob 10.uri pred vaškim domom v Rodiku
Organizator: Občina Hrpelje – Kozina in TD Rodik
V primeru slabega vremena odpade. Vstopnine ni, zaradi omejene udeležbe je rezervacija sedeža na
elektronski naslov: ester.mihalic@hrpelje.si, ali po telefonu 05 6800 150 v času uradnih ur občine.
Več informacij: Ester Mihalič, Občina Hrpelje-Kozina, ester.mihalic@hrpelje.si

Konjeniška tekmovanja v Lipici, 17. – 27. september 2020
Ljubitelji konjeniškega športa se bodo septembra razveselili dveh konjeniških tekmovanj, ki bosta na
hipodrom v Lipici prinesli sproščeno, živahno vzdušje. Od 17. do 20. septembra bo državno prvenstvo
v preskakovanju ovir pritegnilo najboljše slovenske tekmovalce v tej disciplini, od 25. do 27. septembra
pa bo sledil še Finale Pokala Slovenije v dresurnem jahanju.
Več informacij: Tina Čič, odnosi z javnostmi v Kobilarni Lipica, pr@lipica.org

Dnevi evropske kulturne dediščine na Krasu in Brkinih, 26. september – 10. oktober 2020
Kamenton, celodnevna akcija popravila kraškega suhegazidu, 19. september med 8. in 20. uro, Živi
muzej Krasa
Veščina suhozidne gradnje, znanja in tehnike je bila v letu 2018 vpisana na UNESCOVreprezentativni
seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
Organizator: Partnerstvo kraške suhozidne gradnje (Park Škocjanske jame), Zavod Anima Mundi,
Občina Sežana

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija
v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za vsebino je odgovoren Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana, Občina Sežana, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Divača, Javni zavod Komenski Kras, Kobilarna Lipica, Park
Škocjanske jame, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana in Razvojni center Divača.

Arheološki pohod po okolici vasi Slope, 26. september ob 9. uri, zbirno mesto: parkirišče pred vasjo
Slope, iz smeri kraja Tublje
Na pohodu bomo obiskali nekaj arheoloških najdišč, od ostankov antične vasi, prazgodovinskega
gradišča do suhih zidov in polj, ki že stoletja oblikujejo podobo krajine Brkinov in Matarskega podolja.
Organizator: Zavod dobra pot
Od hiše do hiše skozi prostor in čas, razstava starih fotografij Štanjela, 26. september ob 18.uri,
Štanjel
Z zgibanko v roki se sprehodite po vasi in poiščite motive s starih posnetkov. Med doživetjem odkrijte
delčke zgodbe, katere zametki segajo v prazgodovino.
Organizator: Društvo likovnih pedagogov Primorja
Historični vrtovi, trta in vrtnice v historičnem vrtu Ville Fabiani, 1. oktober, ob 17. uri (strokovni dan
– sprehod po posestvu in druženje v vrtu) ter med 6. in 8. oktobrom med 10. in 12.uro ter med 14. in
18. uro (odprta vrata), Villa Fabiani
Villa Fabiani je tista vila iz romana Murva Fabianijevih, ki ji posebno karizmo daje ta večstoletna murva
ter historično okolje vinogradniškega posestva. Je kulturni spomenik, rojstna domačija arhitekta
monarhije Maksa Fabianija in kmečki dvorec.
Organizator: Zavod Fabiani, Arboretum Volčji potok, Društvo ljubiteljev vrtnic, Ustanova Maksa
Fabianija
Dnevi o dediščini družine Scaramangam, od 2. do 4. oktober, Vrt ob vili Mirasasso – Botanični vrt
Sežana
Kras se ponaša z Vrtom ob vili Mirasasso kot izjemno vrtno arhitekturno dediščino, družine
Scaramangà iz Trsta, ki je leta 1848 v Sežani kupila posest in na njej zgradila letno rezidenco z vrtom
po vzoru italijanskih meščanskih vrtov.
Organizator: Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana
Arheološka kulturna dediščina, nevidni temelj današnje krajine, 7. oktober ob 18. uri, Promocijsko
kongresni center Pr' Nanetovih
Kaj nam lahko o okolici naših domov in krajev pove arheologija, ki preučuje različne plasti delovanja
človeka in narave?
Organizator: Zavod dobra pot
Svobodne duše o dediščini, umetnosti in razvedrilu, 8. oktober ob 18. uri, Kosovelova knjižnica Sežana
Kako je mogoče dediščino povezati z umetnostjo in pri tem uživati, spominja se tudi svojih srečevanj s
kulturno dediščino in kako ta vpliva na počutje človeka?
Organizator: Kosovelova knjižnica Sežana
Lov za izgubljeno posodo in odkrivanje skrivnosti prazgodovinskega ljudstva, 8. oktober med 12.30
in 15.30, Hrib Tabor, Sežana
Podajte se na raziskovanje ljudstva, ki je pred 3500 leti živelo na vrhu sežanskega hriba Tabor.
Organizator: TIC Sežana in Mladinski center Podlaga Sežana
Spoznavanje filmske dediščine (Filmski detektivi - atraktivna dogodivščina za družine), 9. do 11.
oktober ob 16. uri, Muzej slovenskih filmskih igralcev, Divača
Obiskovalce, družine z otroki, starimi od 6 do 13 let, vabimo, da ob vodenem ogledu raziščejo skrivnosti
v Muzeju slovenskih filmskih igralcev in tako spoznajo filmsko dediščino.
Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija
v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za vsebino je odgovoren Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana, Občina Sežana, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Divača, Javni zavod Komenski Kras, Kobilarna Lipica, Park
Škocjanske jame, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana in Razvojni center Divača.

Organizator: Muzej slovenskih filmskih igralcev
Po sledeh in poteh Srečka Kosovela, 10. oktober, od 9. do 16. ure, Sežana in Tomaj
Dogodek bomo začeli v rojstni sobi pesnika, potem se bomo skozi borove gozdove odpravili do njegove
domačije v Tomaju in risluhnili kulturnemu programu ter se prepustili prijaznosti domačinov.
Organizator: TIC Sežana, Ljudska univerza Sežana, Kosovelova knjižnica Sežana, Planinsko društvo
Sežana, Osnovna šola Dutovlje – podružnica Tomaj
Več informacij: Ana Hrast, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, ana.hrast@visitkras.info
in na spletni strani www.visitkras.info

Mesec kraške kuhinje, 1. oktober do 30. november, različne lokacije
V oktobru in novembru bodo obiskovalce Krasa in domače sladokusce razvajali lokalni gostinski
ponudniki s tematskimi meniji, vinarji ter drugi ponudniki lokalnih dobrot pa z vodenimi degustacijami.
Jesen na Krasu ne bo minila brez kulinarične ponudbe na osmicah. Prav posebno doživetje pa bo na
voljo vsak četrtek v okviru doživljajske kulinarične ture Kras Carso Food Tours.
Več informacij: dr. Jasna Fakin Bajec, Društvo za razvoj kmetijstva in turizma Planta,
drustvo.planta@gmail.com in www.visitkras.info

Fotografska delavnica poročne fotografije, 20. oktober ob 9.30 v Botaničnem vrtu ob vili
Mirasasso
Celodnevna delavnica s profesionalnima poročnima fotografoma Katjo in Simonom vabi na celodnevno
raziskovanje različnih vidikov poročne fotografije, od identifikacije kupca do praktičnega tečaja
fotografije.
Več informacij: Marjetka Kljun Terčon, vodja Botaničnega vrta Sežana ob vili Mirasasso, storitve@kspsezana.si

Martinovanje na Krasu, 6. – 15. november, različne lokacije
Letošnje Martinovanje na Krasu bo najdaljše doslej! Doživite edinstven dogodek, kjer se spojita vino in
kulinarika Krasa. Za kulinarično razvajanje bodo poskrbeli številni in raznoliki ponudniki. Vinarji bodo v
ospredje postavili pokušino kraških vin, pri vsakem vinarju bo na voljo pokušina štirih vzorcev po enotni
ceni. Gostinci bodo obiskovalcem postregli z martinovim krožnikom, med odprtimi kletmi vzdolž Kraške
vinske ceste pa si vzemite čas tudi za KRASna martinova doživetja za majhne skupine (v času
Martinovanja na Krasu vse dni v tednu v štirih terminih). Za obisk ponudnikov so potrebne rezervacije.
Več informacij: Helena Kosmina, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov (enota Komen),
helena.kosmina@stanjel.eu in Valerija Pučko, Zavod ŠTIP, valerija@visitkras.info

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija
v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za vsebino je odgovoren Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana, Občina Sežana, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Divača, Javni zavod Komenski Kras, Kobilarna Lipica, Park
Škocjanske jame, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana in Razvojni center Divača.

NE SPREGLEJTE:
Čas za vas - Brda. Vipavska dolina. Kras, celotna jesen
Kampanja, s katero smo začeli v mesecu juniju z povezovanjem treh vinorodnih okolišev, se je izkazala
kot zelo učinkovita in posledično je padla odločitev, da jo podaljšamo do konca leta 2020. Namen
skupnega povabila vseh združenih destinacij, ki vključuje brezplačna vodenja po največjih
znamenitostih ob kozarcu avtohtonih vin, rebule, zelena ali terana, na Divaškem tudi slivovke, je goste
popeljati na odkrivanje izjeme zgodovinske, kulturne in naravne dediščine teritorija ter izkušnjo
obogatiti z okušanjem avtohtone vrhunske žlahtne kapljice.
V septembru pripravljamo nadgradnjo spletne strani www.brda-vipavskadolina-kras.si še za tuje goste
(v angleščini, s prilagojenim urnikom vodenj v angleščini). Trenutno je vključenih 135 ponudnikov
nočitev in 24 znamenitosti od tega na Krasu in Brkinih 7 znamenitosti in 47 ponudnikov nočitev. V
septembru bomo ponudbo vodenj še nadgradili in tako pripomogli ponudnikom nastanitev k
zasedenosti in kroženju gostov po sodelujočih regijah.

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija
v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za vsebino je odgovoren Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana, Občina Sežana, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Divača, Javni zavod Komenski Kras, Kobilarna Lipica, Park
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