
 
 

 

 

 

 

PREDSTAVITEV NAJBOLJŠE TEMATSKE POTI V LETU 2017 – ŽIVI MUZEJ KRASA 

Z OTVORITVIJO MESECA DIVJIH OKUSOV KRASA 

 

VABILO na 

 

klepet na Naj poti 2017 – ŽIVI MUZEJ KRASA z otvoritvijo Divjih okusov Krasa, ki bo 

v soboto 7. aprila 2018, s pričetkom ob 10.00 

 

Klepetati bomo pričeli v veliki sejni dvorani Občine Sežana 

(Partizanska cesta 4, 6210 Sežana). 

 

Klepet na Naj poti 2017 bo razdeljen v tri sklope: 

 

 I. sklop: uvodni pozdravi in predstavitve (od 10.00 do 11.00) 

 10.00: Pozdrav in nagovor predstavnika Občine Sežana  

 10.10: Pozdrav in nagovor predstavnika Zavoda za gozdove Slovenije 

 10.15: Pozdrav in nagovor predstavnika Turistične zveze Slovenije 

 10.20: Pozdrav in nagovor predstavnika GIZ pohodništvo kolesarstvo 

 10.25: Predstavitev tekmovanja Naj tematska pot (komisija TZS) 

 10.35: Predstavitev Živega muzeja Krasa (Katja Fedrigo) 

 10.45: Otvoritev in predstavitev Meseca Divjih okusov Krasa (predstavnik društva Planta) 

 10.55: Predstavitev vodenega ogleda Živega muzeja Krasa (Bogdan Macarol) 

 

Po zaključku prvega sklopa sledi manjši prigrizek divjih okusov Krasa (ponudniki Planta) na 

dvorišču Občine Sežana. 

 

 II. sklop: voden ogled Živega muzeja Krasa (od 11.30 do 13.45) 

Zbirno mesto: Trg 28. avgusta (nasproti Občine Sežana) za avtobusni prevoz v Živi muzej Krasa, 

kjer bomo lahko dve uri občudovali naravno forma vivo, pastirske hišice, naravno kamnito 

gobo, škrapljišče, Golokratno jamo ter kraške suhe zidove. 

 

 III. sklop: piknik divjih okusov Krasa v objemu kraške gmajne (od 14.00 do 16.00) 

Lokacija: kraška gmajna v Živem muzeju Krasa 

V okviru tretjega sklopa se bo odvil zaključek klepeta na Naj poti 2017, kjer se bomo lahko 

okrepčali z divjimi okusi Krasa (kraški gostinski ponudniki bodo združili okuse sodobne kraške 

kuhinje s prvinskimi okusi) na pikniku sredi kraške gmajne. Ob 16.00 bo sledil avtobusni prevoz 

proti zbirnemu mestu. 

 

Glavni organizator dogodka je Turistična zveza Slovenije v sodelovanju z Občino Sežana, Zavodom za 

šport, turizem in prosti čas Sežana (TIC Sežana), Zavodom za gozdove Slovenije in GIZ pohodništvo in 

kolesarjenje, Društva za razvoj kmetijstva in turizma Planta.  



 
 

 

 

 

 

Pravi popotnik je tisti, ki idoč skozi prostor, 

neopazen in tih 

ne dvigne niti delčka prahu 

 

(kitajski pregovor) 

 

Namen in cilji srečanja: 

• izmenjava informacij in izkušenj, 

• izmenjava znanj oz. spretnosti, 

• medsebojno spoznavanje in tkanje vezi, 

• skupno gibanje v kraški naravi. 

 

Vabljeni: 

• skrbniki in načrtovalci tematskih poti, 

• udeleženci tekmovanja Naj pot, 

• predstavniki inštitucij, ki se ukvarjajo z razvojem na področju tematskih poti, 

• predstavniki  destinacijskih organizacij: LTO, TIC, občin, idr.,  

• zainteresirana javnost, 

• turistične agencije in organizacije, 

• predstavniki lokalne skupnosti. 

 

Prijave: 

Obvezna prijava na info@turisticna-zveza.si najkasneje do četrtek, 5. aprila. Število obiskovalcev je 

omejeno, obvezna kotizacija znaša 15 EUR/osebo in vključuje dopoldansko malico in popoldanski 

»piknik divjih okusov Krasa,« avtobusni prevoz ter vodenje po Živem muzeju Krasa. Plačilo kotizacije 

na dan prireditve (gotovina).  

 

Dodatne informacije :  

Jože Prah, ZGS in TZS – Tel.: +386 (0) 41 657 560, El. naslov: joze.prah@amis.net 

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER SEŽANA (TIC Sežana), Partizanska cesta 4, 6210 Sežana – Tel.: 

+386 41 611 980, El. pošta: tic.sezana@visitkras.info.  

 

 

»TEMATSKE POTI NAS POVEZUJEJO IN UČIJO MANJ JE VEČ« 
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