sreda, 29. junij
19.00 Okrogla miza o mlinarstvu in žitih na Krasu,
Knjižnica Divača (v sodelovanju s Kosovelovo

17.30 Gozdni vrtec, Živi muzej Krasa, Sežana

poletje
29. junij - 3. julij 2016
festival
kraška
gmajna

13.00 – 16.30 Delavnica modrotiska (cianotipije):

9.00 – 17.00 Tržnica domačih izdelkov in
pridelkov, Kobilarna Lipica

Rezervirajte si čas tudi za jesenski sklop dogodkov, ko bomo prve dni oktobra obeležili Evropski
dan opazovanja ptic, in se razvajali z jesenskimi
dobrotami Krasa.

Adrenalinski dnevi v Kobilarni Lipica
Finale mednarodnega tekmovanja v vožnji
vpreg s spretnostno vožnjo na hipodromu

Turistično informacijski center Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

Udeleženci so bodo seznanili z eno od prvih fotografskih
tehnik in jo tudi praktično preizkusili. Spoznali bodo čare
fotografskega odtisa – fotograma, razvijanja in stabilizacije
fotografije s pomočjo naravne svetlobe. Mentorica: Katarina
Sadovski. J'kopinov skedenj, Škocjan.

četrtek, 30. junij

festival
kraška
gmajna

nedelja, 3. julij

delavnico vodi Marija Fajdiga. J'kopinov skedenj, Škocjan.

knjižnico Sežana)
Info: Kosovelova knjižnica Sežana, T: (0)5 731 00 34,
kosovelova.knjiznica@guest.arnes.si

(v sodelovanju s Katarino Miklavec)
Otroci bodo na delavnici na različne načine spoznavali
svet okoli sebe na čuten način po principu gozdnih
vrtcev. Delavnico vodi tabornica in etnologinja Katarina
Miklavec. Prispevek: 2,00 EUR/otrok, odrasli spremljevalci brezplačno, zaželene predhodne prijave na
tic.sezana@visitkras.info. Delavnica je na lastno odgovornost, poskrbite za primerno obutev in zaščito pred
soncem.
Info: TIC Sežana, T: (0)5 731 01 28,
tic.sezana@visitkras.info

13.00 – 16.30 Delavnica na temo etnološkega
izročila: prikaz peke kruha in pokušina,

20.30 Voden ogled na temo: Nočno opazovanje
metuljev,
dogodek vodi Barbara Zakšek. S seboj prinesite svetilko in
poskrbite za primerno obutev. Zbirno mesto udeležencev
pred J'kopinovim skednjem.

sobota, 2. julij
Park Škocjanske jame v sodelovanju z Društvom za
proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije in Višjo
strokovno šolo Sežana.

proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije)
S pomočjo razstave bomo odkrivali pisan svet dnevnih in
nočnih metuljev.
Avtorja razstave: Bojan Zadravec in Stanislav Čičerov, DPOMS
Info: TIC Sežana, T: (0)5 731 01 28, tic.sezana@visitkras.info

Razvojni center Divača
Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača

www.visitkras.info/festivalkraskagmajna

9.30 Voden pohod na temo: Dnevni metulji,

pohod vodi dr. Valerija Zakšek. Pohod je brezplačen in na lastno
odgovornost, poskrbite za primerno obutev in zaščito pred
soncem.
Zbirno mesto udeležencev pred J'kopinovim skednjem v
Škocjanu.

9.00 Pohod po mlinarski poti ob potoku Kranjšk
na Vrheh

J'kopinov skedenj, Škocjan.

19.00 Razstava metuljev s Krasa, Bunčetova
domačija, Dutovlje (v sodelovanju z Društvom za

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

T: 05 731 09 41 M: 041 550 205
@: razvojni.center@divaca.info

Dogodki v Parku Škocjanske jame so brezplačni. Info: Park
Škocjanske jame, T: (0)5 7082 110, psj.info@psj.gov.si,
www.park-skocjanske-jame.si

11.30 – 19.30 Ogled etnološke zbirke Od zrna do
kruha

petek, 1. julij

Znižana vstopnina za ogled finalnega dneva
tekmovanja in tržnice: odrasli: 8,00 EUR/osebo; otroci
(6-18 let): 4,00 EUR/osebo; otroci (0-5 let): 1,00
EUR/osebo.
Info: Kobilarna Lipica, T: (0)5 739 1696, info@lipica.org,
www.lipica.org

19.00 Tradicionalni kraški večer, Belajeva
domačija, Kačiče

Kulinarično-etnološki dogodek z degustacijo dobrot
kraških ponudnikov, večerjo, animacijskim programom in
ogledom zeliščnega vrta.
Promocijska cena: 17,00 EUR/osebo, predhodne prijave
info@belajevi.si
Info: Belajeva domačija, T: 041 697 737, www.belajevi.si

Ogled ostankov mlinov in bogate naravne in kulturne
dediščine vasi Sela in Stomaž.
Vključeno: degustacija sira kmetije Škapin, suhih
mesnin kmetije Večko in pokušina domačih vin.
Pohod vodi: Ozbič Joško
Prispevek: 6,00 EUR, zaželene predhodne prijave na
tic.sezana@visitkras.info.
Zbirno mesto udeležencev pohoda: Sela (na konfini)
Pohod je na lastno odgovornost, poskrbite za primerno
obutev in zaščito pred soncem.
Info: Razvojno društvo Vrhe in TIC Sežana, T: (0)5 731
01 28, tic.sezana@visitkras.info

Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe programa. Udeležba na
pohodih in delavnicah je na lastno odgovornost.
Foto: arhiv organizatorjev in partnerjev
Organizatorji: Javni zavod Kobilarna Lipica, Javni zavod Park Škocjanske jame,
Slovenija, Turistično informacijski center Sežana, Razvojni center Divača,
Zavod Jerbas. Partnerji: Belajeva domačija, Društvo Planta, Društvo za
proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Katarina Miklavec, Kosovelova
knjižnica Sežana, Razvojno društvo Vrhe, Višja strokovna šola Sežana

