
 

 

 
 

 KRASnost narave: »Živi muzej Krasa« in »Divji okusi Krasa« 

Živi muzej Krasa, območje z največjo intenziteto kraških pojavov, ki je bilo več kot pol stoletja zaprto 
za javnost, je bilo na Dnevih slovenskega turizma 2017, razglašeno za najboljšo tematsko pot 2017. V 
okviru vseslovenske akcije »Moja dežela, lepa in gostoljubna« je strokovna komisija izbirala med 27. 
slovenskimi tematskimi potmi.  
 
Organizatorji akcije - Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Združenje za 
Pohodništvo in kolesarjenje giz. ter Občina Sežana, ki je pot vzpostavila in Zavod za šport, turizem in 
prosti čas Sežana, ki skrbi za promocijo poti, vas v soboto, 7. aprila, vabijo na voden ogled »muzeja« 
v katerem boste občudovali naravno forma vivo, pastirske hišice, naravno kamnito gobo, škrapljišče, 
Golokratno jamo ter kraške suhe zidove. 
 
Dogodek bo popestrila otvoritev meseca »Divjih okusov Krasa,« ki nastaja v sodelovanju Društva za 
razvoj kmetijstva in turizma Planta, Zavodom za šport, turizem in prosti čas Sežana (TIC Sežana) ter 
Javnim zavodom Komenski Kras. V času trajanja, med 6. aprilom in 6. majem, bodo kraški gostinski 
ponudniki združili okuse sodobne kraške kuhinje s prvinskimi okusi, ki jih ponuja kraška gmajna.  
 
Sodelujoče kraške gostilne in turistične kmetije bodo za obiskovalce sobotnega dogodka pripravili 
»piknik divjih okusov Krasa« v neokrnjeni kraški gmajni v Živem muzeju Krasa. Postregli bodo s pristno 
kraško kulinariko obogateno z divjimi zelišči (kopriva, šparglji, melisa ipd.).  
 
Sobotni dogodek je namenjen skrbnikom in načrtovalcem tematskih poti, predstavnikom inštitucij, ki 
se ukvarjajo z razvojem na področju tematskih poti, predstavnikom  destinacijskih organizacij (LTO, TIC, 
občine), turističnim agencijam in organizacijam, predstavnikom lokalne skupnosti in vsem 
zainteresiranim posameznikom. V primeru slabega vremena bo prireditev premeščena. 
 
Program sobotne prireditve: 
 
Od 10.00 do 11.30, Občina Sežana 
- Pozdrav predstavnika Občine Sežana, Turistične zveze Slovenije, direktorja Zavoda za Slovenije, 
 predstavitev Živega muzeja Krasa, 
- otvoritev Meseca Divjih okusov Krasa ter malica divjih okusov Krasa  
 
Od 11.45 do 13.45, Živi muzej Krasa (avtobusni prevoz izpred Občine Sežana v Živi muzej Krasa) 
- Voden ogled Živega muzeja Krasa 
 
Od 14.00-16.00, Živi muzej Krasa 
- »Piknik divjih okusov Krasa« v objemu kraške gmajne  
 
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).  
Za več informacij smo vam na voljo na tic.sezana@visitkras.info ali na tel. št. +386 (0)5 7310 128. 
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