
četrtek, 20. april
18.00 Novo odkrita jama "Kraško zlato", 
predstavitev jame.
Raziskovanje dihalnika, ki se je začelo že pred 15 leti na 
Žekenskem krasu, se je dne 5. 2. 2017 spremenilo v 250m 
globoko jamo. To odkritje je zgodovinskega pomena, saj 
je v 180 leti to osma jama, ki sega do podzemnega toka 
reke. Predstavitev bodo izvedi Explorer Diving.  
Organizator: TIC Sežana v sodelovanju s TD Kras in KS Dutovlje
Lokacija: Dutovlje, Bunčetova domačija

10.00 Predavanje: Kako izbrati pravo sadiko za 
moj vrt, Jasna Vran, univ. dipl. inž. kmet.
Zima odhaja, pomlad trka na vrata in pripraviti se je 
potrebno za delo na vrtu, ki ga želimo zasaditi, da bo 
poletje polno pisanega cvetja  in jesen bogata s plodovi. 
S pripravami je potrebno začeti že sedaj. Pri tem pa se 
postavi malo morje vprašanj:
• Kakšna je kvalitetna sadika in kako jo prepoznam?
• Kaj bo dobro uspevalo na mojem vrtu?
• Na kaj moram biti pozoren pri izbiri?
• Kako, kje in kdaj  naj jo sadim, da bo dobro uspevala?
• Kje nabavim kvalitetno sadiko?
Organizator: TIC Sežana 
Lokacija: Sežana, TIC Sežana 

11.00 Zelemenjava – izmenjava semen in sadik 
Vabljeni, da na dogodek prinesete viške vaših semen in 
sadik, ter si jih izmenjate z drugimi udeleženci. 
Organizator: Zavod ŠTIP in Zavod Jerbas
Lokacija: Sežana, TIC Sežana

15.00 Vodeni sprehod »Spoznavanje skritih 
kotičkov lipiškega posestva«. 
Pridružite se vodenemu sprehodu po skritih kotičkih 
lipiškega posestva. Sprehod se bo začel ob 15. uri pri 
vhodu v Kobilarno Lipica. V poldrugi uri do dveh urah 
prijetne hoje po zelenih pašnikih, med stoletnimi hrasti, 
vam bomo predstavili zgodbo “Od kraške gmajne do 
edinstvene kulturne krajine Lipice.” 
Vstopnice: odrasli: 3 eur/osebo, otroci (6-18 let): 1 
eur/osebo, otroci (0-5 let): brezplačno. Za voden ali samo-
stojni ogled Kobilarne Lipica je potrebno doplačilo. 
Kontakt: T: (0)5 7391 696 E: info@lipica.org
Organizator: Kobilarna Lipica
Lokacija: Kobilarna Lipica

19.00 Vodenje po razstavi  »Šakal v Sloveniji« in 
prikaz  popisa šakalov z izzivanjem oglašanja na 
terenu.
Organizatorji: Park Škocjanske jame, Slovenija v sodelovanju 
z Jasno Mladenovič iz Društva Dinaricum in Brkinsko kraško 
zvezo lovskih družin
Lokacija: Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 
in različne lokacije po Krasu

petek, 21. april

8.00 Pohod po krasoslovni naravoslovni učni 
poti Divaški Kras z Zavodom za gozdove Sežana 
za učence OŠ Divača.
Organizator: Razvojni center Divača v sodelovanju z 
Zavodom za gozdove RS, Sežana
Lokacija: OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača

19.00 Vinsko – kulinarična delavnica:  »Znane in 
neznane dobrote Krasa nekoliko drugače«.
V klet Vinakras Sežana bomo predstavili, poslušali in 
okušali dobrote Krasa. Mnogo je vprašanj, mnogo je 
kombinacij, mnogo je okusov. Si želite tudi vi biti del 
skupine, ki bo to preverila? Delavnica je plačljiva.
Organizator: Vinakras
Lokacija: Sežana, Klet Vinakras

sobota, 22. april

8.00 Delavnica obnovitve in ureditve suhega 
zidu v Gornjih Vremah. 
Organizator: TKŠD Urbanščica in Krajevna skupnosti Vreme 
Lokacija: Gornje Vreme

9.00 Brezplačni voden ogled Živega muzeja 
Krasa z Rujkom Hop. 
Pohod je primeren za vse generacije, še posebej vabljene 
družine z otroci. Pred prijave na info@visitkras.info.
Organizator: TIC Sežana v sodelovanju z OŠ Srečka 
Kosovela Sežana. Idejni pobudniki: Tadeja Bogdan in 
Andreja Gulič z učenci 1. a in 3. d.  
Lokacija: Sežana, Živi muzej Krasa 

nedelja, 23. april

9.00 - 11.00 Predavanje "Ekološki kraški 
šparglji".
Izvedeli bomo kakšna je razlika med domačimi in 
divjimi šparglji, kakšni so zakonski predpisi pri nabi-
ranju divjih špargljev, kako vzgajamo šparglje, kakšna 
je njihova zdravilnost in možnost uporabe v kulinariki 
... Šparglje bo tudi mogoče kupiti po akcijski ceni. 
Dogodek je brezplačen. 
Organizator: Ekološka kmetija Brinjevka
Lokacija: Ekološka kmetija BRINJEVKA, Mali Dol 4

19.00 Odprtje razstave »Botanične ilustracije« 
ilustratorja Vladimirja Segalle.
Ob razstavi botaničnih ilustracij rastlin, ki jih v tem 
času nabiramo na kraški gmajni, bomo z Jadranko 
Jerina spoznali zdravilne lastnosti posameznih rastlin, 
kje in kdaj jih nabiramo ter kako uporabljamo.
Organizator: TIC Sežana v sodelovanju s TD Kras in KS 
Dutovlje
Lokacija: Dutovlje, Bunčetova domačija

"Priporočamo vam, da kraško gmajno izkusite tudi s 
pestro ponudbo sezonske kraške kuhinje, ki jo za vas 

pripravljajo gostinci v Mesecu špargljev na Krasu."
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petek, 28. april

16.30 Odprtje razstave 6. Natečaja Kraška hiša  
s podelitvijo priznanj in nagrad najuspešnejšim 
učencem. 
Organizator: Zavod Jerbas v sodelovanju s Parkom 
Škocjanske jame, Slovenija
Lokacija: Škocjan, Jurjev skedenj 

17.00 Naravoslovni pohod po Učni poti Škocjan z 
biologom Borutom Kokaljem. 
Organizator: Park Škocjanske jame, Slovenija
Lokacija: Škocjan, Jurjev skedenj 

19.00 Predavanje Orhideje Krasa in Brkinov ter 
porečja reke Reke.  
Z ljubiteljskim botanikom in velikim poznavalcem 
kukavičevk Florjanom Poljšakom se bomo v besedi in 
sliki sprehodili po pisanem svetu kraških orhidej.
Organizator: Park Škocjanske jame, Slovenija
Lokacija: Matavun, Promocijsko kongresni center Pr 
Nanetovh

Foto: arhiv organizatorjev

Pobudniki festivala: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, 
Javni zavod Kobilarna Lipica, Razvojni center Divača, Turistično 
informacijski center Sežana – Zavod ŠTIP, Zavod Jerbas.

Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe programa. 
Udeležba na pohodih in delavnicah je na lastno odgovornost. 
Prireditve, ki se odvijajo na prostem, v primeru dežja odpadejo.

Turistično informacijski 
center Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

T: 05 731 01 28
M: 041 611 980
@: info@visitkras.info

Razvojni center 
Divača

Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača

T: 05 731 09 41
M: 041 550 205

@: razvojni.center@divaca.info

Vabljeni k ogledu celotnega program spomladanskega
cikla dogodkov festivala na

www.visitkras.info/festivalkraskagmajna

sobota, 29. april

10.00 Botanični sprehod med orhidejami   
– kukavičevkami in predstavitev popisa kukavičevk. 
Vodita Sitka Tepeh predsednica odbora za varstvo 
narave BOK in PR, ter biolog Borut Kokalj.
Organizator: Park Škocjanske jame, Slovenija
Lokacija: Škocjan- Divaški Gabrk 

17.00 Tematski večer Zeliščna žganja in likerji  
Ob glasbi se bodo na borjaču Bunčetove domačije 
predstavili ponudniki zeliščnih žganj in likerjev, zeliščnih 
čajev, zeliščnih sirov in ostalih dobrot z zelišči s Krasa in 
Brkinov. Ob nakupu kompleta degustacijskih kuponov 
bo moč poizkušati takšne in drugačne kraške zeliščne 
zvarke, ter jih kupiti.  
Organizator: TIC Sežana v sodelovanju s TD Kras in KS 
Dutovlje
Lokacija: Dutovlje, Bunčetova domačija

nedelja, 30. april

9.00 Voden pohod »Sobivanje ljudi in dreves na 
Krasu nekoč, danes in jutri«.
Pohod vodi biolog Bogdan Macarol. Startno ciljno 
mesto Lipica (Hotel Club). Startnina 5,00 EUR. Trajanje 
cca 3 ure. Pohod ni zahteven. 
Organizator: TIC Sežana 
Lokacija: Lipica - Živi muzej Krasa

Medijski pokrovitelj: 

Partnerji: Športno društvo Explorer, Vinakras Sežana, TKŠD Urbanščica, Krajevna 
skupnosti Vreme, Konzorcij za suhozidno gradnjo, OŠ Srečka Kosovela Sežana, Jasna Vran, 
Dinaricum, Ekološka kmetija Brinjevka, Vladimir Segalla, Jadranka Jerina, Florjan Poljšak, 
Sitka Tepeh, Bogdan Macarol, TD Kras, KS Dutovlje, Zavodom za gozdove RS, Sežana


