Petek, 27. 9. 2019

Sobota, 5. 10. 2019

2. Ex-cathedra arhitektov Matavun 2019, poljudna
srečanja na temo kulture oblikovanja prostora …

Gobarski dan na Kraški gmajni

Aktualna vprašanja prenove arhitekturne dediščine –
uvodno predavanje in otvoritev razstave »Prenova stavbne
dediščine na Krasu«
Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center
Pr'Nanetovh, Matavun 8
Ura: 18.00
Cena: brezplačno
Arhitekturna dediščina predstavlja materializacijo zgodovine,
njena prenova pa pomemben del ohranjanja naše identitete.
Enako kot sama dediščina je tudi njena prenova podvržena
zakonitostim časa.
Predavateljica: Eda Belingar, univ. dipl. etnolog in prof.
sociologije, konservator, konservatorski svetnik ZVKDS, OE
Nova Gorica.
Informacije: Razvojni center Divača, razvojni.center@divaca.info,
05 73 10 941 in Park Škocjanske jame, psj.info@psj.gov.si

Pohod »Spoznajmo gobe v Parku Škocjanske jame«
Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center
Pr'Nanetovh, Matavun 8
Ura: 10.00 – 13.00
Cena: brezplačno
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, kjer bomo nabirali gobe ter uživali v lepotah jesenske
pokrajine. Spoznali bomo rastišča, ki so najprimernejša za uspevanje gob, se naučili prepoznati nekatere vrste gob ter se poučili o pravilnem načinu nabiranja gob in zakonskih omejitvah, ki
jih je potrebno pri tem upoštevati.
Prijave in informacije: psj.info@psj.gov.si, 05 70 82 144, število
mest je omejeno

2. Ex-cathedra arhitektov Matavun 2019, poljudna
srečanja na temo kulture oblikovanja prostora …
Aktualna vprašanja prenove arhitekturne dediščine –
predavanja
Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center
Pr'Nanetovh, Matavun 8
Ura: 15.00
Cena: brezplačno

Informacije: Razvojni center Divača, razvojni.center@divaca.info,
05 73 10 941 in Park Škocjanske jame, psj.info@psj.gov.si

Kras in še posebno Brkini sta zelo pestri območji tudi z vidika
množičnosti vrst gliv, ki tu uspevajo. Na pregledni razstavi
bomo predstavili vrste gob, ki uspevajo na našem območju.
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, 6. 10., med
11.00 in 18.00, ter v ponedeljek, 7. 10. , med 8.00 in 16.00.

Spoznajmo gobe v Parku Škocjanske jame – določevanje
nabranih gob
Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center
Pr'Nanetovh, Matavun 8
Ura: 13.00 – 17.00
Cena: brezplačno
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.

različnih področji od hortikulture do biologije bomo spoznali,
katere živali se najpogosteje pojavljajo na naših vrtovih.
Spoznavali bomo rastline, ki poleg estetske in uporabne
vrednosti nudijo hrano in zatočišče žuželkam, ptičem in drugim
obiskovalcem vrtov in se naučili izdelati prebivališča za žuželke,
ptice, netopirje ... Spoznali bomo tudi rastline, ki rade pobegnejo iz naših vrtov in predstavljajo tveganje za kraško samoniklo
floro, zato se jim je pri urejanje vrtov bolje izogniti.
Prijave in informacije: psj.info@psj.gov.si, 05 70 82 144, število
mest je omejeno

Gobe v kulinariki – kuharska delavnica
Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center
Pr'Nanetovh, Matavun 8
Ura: 14.00 – 18.00
Cena: brezplačno

Prijave in informacije: psj.info@psj.gov.si, 05 70 82 144, število
mest je omejeno

Sobota, 12. 10. 2019

Odtisnimo svojo grafiko na preši Lojzeta Spacala –
ustvarjalna delavnica pod mentorstvom Franka
Vecchieta
Lokacija: Štanjel, Galerija Lojzeta Spacala in
Galerija pri Valetovih
Ura: 9.00 – 16.00
Cena: 35 € delavnice na osebo (10 % popust ob predprijavi do
4. 10. 2019)

Številna Spacalova dela so posvečena tipični kraški arhitekturi.
Pod izkušenim vodstvom zamejskega likovnega ustvarjalca in
Spacalovega dobrega prijatelja Franka Vecchieta si bomo v
prvem delu delavnice podrobneje ogledali razstavo
Magičnost prostora, kjer se v doživljanju Krasa soočajo
Černigoj, Kosovel in Spacal, v drugem delu pa izdelali manjšo
grafiko s kraškimi motivi, odtisnjeno na originalni Spacalovi
preši. Predznanje ni potrebno. V ceno je všteto orodje, barve in
papir.
Informacije in prijave: najkasneje do 10. 10. 2019 na
05 76 90 056, tic@stanjel.eu

Na kuharski delavnici bomo nekatere na pohodu nabrane vrste
gob vpletli v pravo jesensko kulinarično doživetje. Kuharsko
delavnico bo vodil Rihard Baša, kuhar z več kot 30-letnimi
izkušnjami. Rihard Baša je pravi poznavalec lokalne in tradicionalne kuhinje, avtor različnih delavnic in izobraževanj na temo
lokalne kulinarike in odličen poznavalec gob našega območja.
Spoznali bomo, katere gobe so najboljše na krožniku, ter se
naučili, katere so najprimernejše za posamezno jed in na kaj
moramo biti pozorni pri kuhanju z gobami. Pripravili bomo
nekaj okusnih jedi na starem štedilniku na drva v kuhinji
Nanetove domačije in uživali v okusih jesenske gmajne.

Sobota, 28. 9. 2019

O kompleksnem razumevanju dediščine »tukaj in zdaj« bodo
na poljuden način spregovorili predavatelji: prof. dr. Peter
Fister, »Kulturna dediščina in Likar Darko kot sodelavec in
samostojni ustvarjalec«, Ira Zorko, »Reminiscence«, doc. dr.
Ljubo Lah, »Med rušenjem in prenovo« in Janko Rožič, »Celovita prenova med globalizacijo in kritičnim regionalizmom«.

Spoznajmo gobe v Parku Škocjanske jame – razstava in predavanje
Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center
Pr'Nanetovh, Matavun 8
Ura: 18.00
Cena: brezplačno

Petek, 11. 10. 2019

Pletilke med kamnitimi zidovi – predstavitev nove knjige
pisateljice Alje Furlan
Nedelja, 6. 10. 2019

Divjim živalim prijazen vrt
Uredimo si vrt, prijazen za divje živali – delavnica
Lokacija: Park Škocjanske jame, Naravoslovni center, Škocjan 3
Ura: 10.00 – 13.00
Cena: brezplačno
K ohranjanju izjemne vrstne pestrosti Krasa lahko prispevamo
tudi z urejanjem naših obhišnih prostorov na način, ki je divjim
živalim in domorodnim rastlinam prijazen. Spoznali bomo, kaj
vse je pomembno pri zasnovi in urejanju vrta, ki bo nudil užitke
ne le njegovemu človeškemu uporabniku, pač pa tudi živalim,
ki si ga bodo izbrale za svoj življenjski prostor. S strokovnjaki z

Lokacija: Štanjel, Zvočna galerija Kamenica
Ura: 17.00
Cena: brezplačno

Braniška pesnica in pisateljica, ki ima za seboj že več kot dvajset
slikanic in mladinskih knjig, bo med kamniti zidovi in glasbili
Zvočne galerije Kamenica v zgornjem palaciju štanjelskega
gradu predstavila svojo novo knjigo Pletilke, v kateri se ne pletejo
samo nova oblačila, ampak tudi mehke vezi med mamo in njeno
deklico. Ilustrirana pravljica je izšla pri založbi Pivec, v zvočno
pletenino pa nas bo na dogodku odel tolkalec Gal Furlan.
Organizatorji: Zavod Margarana, Založba Pivec in Javni zavod
Komenski Kras
Informacije: TIC Štanjel, 05 76 90 056, tic@stanjel.eu

Sobota, 12. 10. 2019

Pol stoletja Kraške hiše v Štanjelu – spominski
dogodek
Lokacija: Štanjel, pred Kraško hišo
Ura: 17.00
Cena: brezplačno

Izbrani sogovorniki bodo njegovo vlogo osvetlili v različnih
zgodovinskih obdobjih – v preteklosti, sedanjosti in tudi
možnih obetih za prihodnost. Javna razprava se bo zaključila
z ogledom posebnih kotičkov vrta.
Moderator: Bogdan Macarol

Nedelja, 27. 10. 2019

Sprehod skozi čas

Lokacija: Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso
Ura: 11.00
Cena: 3 € na osebo

Informacije: TIC Štanjel, 05 76 90 056, tic@stanjel.eu

Etnološki muzej v Štanjelu, imenovan Kraška hiša, v katerem
so razstavljeni predmeti iz zbirke Goriškega muzeja, dobiva
nov zagon. Skrb zanjo prevzemajo Grajžarjevi, ki so tudi
lastniki stavbe. V družabnem programu se bomo spomnili,
kako se je hiša obnavljala in kako je zbirka nastajala. Osvežena postavitev bo tudi na ogled.
Organizatorji: Grajžarjevi, Goriški muzej in Javni zavod
Komenski Kras

Sobota, 26. 10. 2019

Informacije: TIC Štanjel, 05 76 90 056, tic@stanjel.eu

Jesenska čajanka na Pepinem vrtu

Lokacija: Bunčetova domačija, Dutovlje
Ura: 17.00
Cena: brezplačno

Sobota, 19. 10. 2019

Doživetje kamnite dediščine Lipice in pomežik podobi
novega hotela Maestoso – voden sprehod

Nedelja, 13. 10. 2019

Ferrarijev vrt in njegovi potenciali – okrogla miza in
voden ogled
Lokacija: Štanjel, Galerija Lojzeta Spacala
Ura: 15.00
Cena: brezplačno

Posebnež med kraškimi vrtovi in eden izmed najbolj
znamenitih historičnih vrtov Slovenije je Ferrarijev vrt, oblikovan po načrtih znamenitega arhitekta Maksa Fabianija.

Lokacija: Kobilarna Lipica
Ura: 11.00
Cena: odrasli: 8 €; otroci in mladi do 18 let: 4 €; otroci do 1 leta:
1 €; družinska vstopnica: 22 €
V dneh, ko se narava odene v tople barve jeseni, se bomo podali
do najstarejšega elementa kamnite kraške dediščine na
lipiškem posestvu – do štirne Fontana. Pot bo vodila preko
pašnikov, kjer preživljajo dneve lipicanci, vse do najstarejšega
hleva Velbance. Ob doživetju zgodovinskega jedra Lipice, kjer
se je leta 1580 začela zgodba o lipicancu, bomo pokukali v
Graščino, nekdanji dom upraviteljev kobilarne, in bližnje
grajske vrtove. Ker se navade bivanja s časom spreminjajo, se
spreminja tudi podoba stavb, zato se bomo ob zaključku
sprehoda zazrli v novo podobo hotela Maestoso. Ta se bo kmalu
odel v gradbene odre, da bo po prenovi znova odprl svoja vrata
spomladi, ob 440. obletnici Kobilarne Lipica.
Trajanje: cca 2 uri
Zahtevnost: Nezahtevna
Informacije in prijave: Kobilarna Lipica, info@lipica.org,
05 73 91 696

Prisedite k čajanki na Pepinih vrtovih in se prepustite zgodbam
in spominom s kraških gmajn in z borjačev, ki nam jih bodo
pripovedovali člani Društva Univerza za tretje življenjsko
obdobje Kras. Telo in dušo nam bodo pogreli tudi izbrani čaji,
pripravljeni iz skrbno nabranih zelišč s kraške gmajne.
Udeleženci dogodka bodo prejeli brezplačno knjižico z natisnjenimi zgodbami in spomini.

Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso je vrtno-arhitekturna
dediščina, ki na Krasu domuje že več kot 170 let. Vrt, grajen v
stilu italijanskih meščanskih vrtov, predstavlja pravo nasprotje
kraški arhitekturi in kraškim vrtovom, pa vendar skozi neprecenljive arhitekturne prvine odraža nekdanji čas in življenje v
njem, ki je skupno tudi času in življenju na Krasu. Zato se bomo
tokrat sprehodili v njegovo preteklost ter oživeli tudi tiste
zgodbe, ki jih doslej morda ni povedal še nihče.
Dogodek se izvede tudi v primeru slabega vremena.
Organizator: KSP d.d. Sežana, upravljavec Botaničnega vrta
Sežana
Prijave in informacije: do vključno 26. 10. 2019 do 15.00,
storitve@ksp-sezana.si, 031 625 093

Festival naravoslovnega in dediščinskega turizma
Kraška gmajna velja za eno najstarejših kulturnih krajin
in eno izmed vročih točk biotske raznovrstnosti v
Evropi in svetu, tu se že tisočletja tesno prepleta delo
narave in ljudi.
S festivalom želimo vzpodbuditi zanimanje za spoznavanje te izjemne biotske pestrosti, znanstvenega
udejstvovanja in ustvarjalnosti. Ponudba kraške
gmajne je izjemna, prav zato je festival sestavljen iz
dveh sklopov: pomlad (april, maj) in jesen (september,
oktober).
Informacije:
TIC Štanjel T: 05 769 00 56
Razvojni center Divača T: 05 731 09 41
TIC Sežana T: 05 731 01 28
Park Škocjanske jame T: 05 708 21 10
Kobilarna Lipica T: 05 7391 696

festival
kraška
gmajna

Facebook: Festival kraška gmajna
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.
Foto: arhiv PŠJ, Borut Lozej, Din Hajdarpašić, arhiv ZKK, Din Hajdarpašić,
arhiv ŠTIP, Jošt Stergaršek, Andrej Peunik, Andrej Muravec, Din Hajdarpašić,
Jošt Gantar (projekt VisitKras)

Sodelujoči: TIC Sežana (Zavod ŠTIP), Društvo Univerza za tretje
življenjsko obdobje Kras, Krasna hiša – Jadranka Jerina in Daša
Čok, ki bo program povezovala.

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

Prijave (zaželene) in informacije:
TIC Sežana, tic.sezana@visitkras.info, 05 73 10 128

Za vsebino so odgovorni Zavod ŠTIP-TIC Sežana, Javni zavod
Park Škocjanske jame, Slovenija, Javni zavod Komenski Kras,
Razvojni center Divača, Holding Kobilarna Lipica d.o.o. Organ
upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

www.visitkras.info

festival
kraška
gmajna
27. 9. - 27. 10. 2019
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

