
PRILOGA 1 

KULTURNA DEDIŠČINA KRASA IN BRKINOV - 

OPIS, SKRB ZA OHRANJANJE, VAROVANJE, OŽIVLJANJE, PROMOCIJO KULTURNE DEDIŠČINE:  

nepremične kulturne dediščine (stavbne in arheološke dediščine, spomenikov, vasi, kulturne 

krajine), premične kulturne dediščine in nesnovne kulturne dediščine 

 

Destinacija Kras – Brkini  ima bogato kulturno dediščino, na katero je ponosna in jo ohranja v skladu z 

nacionalnimi in mednarodnimi standardi. Pri tem aktivno sodeluje s pristojnim Zavodom za varstvo 

kulturne dediščine – enota NG ter muzeji – v Novi Gorici in Kopru. Destinacija stanje, avtentičnost in 

estetski videz kulturne dediščine, kot so znamenitosti in grajena dediščina, tipična ali tradicionalna 

arhitektura, dizajn naselij, kulturni utrip, urbani razgledi in arheološka najdišča ohranja v skladu z 

nacionalnimi in mednarodnimi standardi. Skozi številne projekte, ki so posebej intenzivno odvijajo v 

zadnjih 5 letih kulturno dediščino varuje in jo ohranja ter jo vključuje v atraktivne in nove turistične 

produkte. Pri tem sodeluje s prebivalstvom in lokalnimi organizacijami.  

 

V registru kulturne dediščine je v destinaciji registriranih / zaščitenih preko 900 enot dediščine in sicer 

arheološka najdišča, stavbe, spominski objekti, naselja, parki in kulturna krajina kot sledi: 

OBČINA DIVAČA skupaj 275  

OBČINA HRPELJE - KOZINA skupaj 160  

OBČINA KOMEN skupaj 162  

OBČINA SEŽANA skupaj 336. 

Nekatere od enot kulturne dediščine (EŠD-ji) imajo več režimov varovanja (Pravni režimi varstva 

kulturne dediščine (eVrD), Register nepremične kulturne dediščine (Rkd), Ministrstvo za kulturo, 

Lokalni spomeniki – občinski odloki ter več nivojev varovanja - nacionalni, lokalni). 

 

Destinacija ima tudi bogato kulturno premično dediščino, ki jo ohranja večinoma v muzejih, manjših 

zbirkah, info-interpretacijskih centrih in zasebnih zbirkah.  

 

Prav tako se destinacija lahko pohvali s kar 4 vpisanimi  enotami v register nesnovne kulturne dediščine 

in sicer: Spletanje cvetličnih venčkov Sv. Ivana, Škoromatija, Tradicionalna reja in vzreja lipicancev v 

Kobilarni Lipica in Veščina suhozidne gradnje, znanje in tehnike / Art of dry stone walling, knowledge 

and techniques - gradnja suhega zidu iz kamna – slednja je vpisana tudi v Unescov seznam nesnovne 

kulturne dediščine človeštva.  

Občine združene v destinaciji skrbijo skozi številne aktivnosti in projekte za ohranjanje te dediščine, 

dediščino skozi različne projekte in produkte tudi promovirajo in vabijo na njen obisk  

https://www.visitkras.info/to-je-kras in https://www.visitkras.info/kaj-poceti/dozivetja/ s tem, da se 

ves čas zavedajo, da je potrebno za vsako posamezno enoto preveriti smiselnost in možnosti vključitve 

v turistično ponudbo ter način vključitve kot tudi način predstavitve in promocije.  

 

Pri tem destinacija sodeluje s prebivalstvom in lokalnimi organizacijami in prisluhne pobudam. Občine 

v destinaciji so v zadnjih letih v več primerih uspele s prijavami na projekte sofinanciranja ohranitve in 

digitalizacije kulturne dediščine. Destinacija – občine, tudi sama obnavljajo, financirajo in sofinancirajo, 

spomenike kulturne dediščine – tudi večje investicije (primer Štanjelski grad in obnova sanitarij v 
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Štanjelu https://www.visitstanjel.si/, ali razpis za obnovo kulturnih spomenikov npr. 

http://www.sezana.si/dokument.aspx?id=7137  ali razpis za obnovo sakralnih objektov - 

sofinanciranje v skladu s pogoji razpisa – primer občina Hrpelje Kozina http://www.hrpelje-

kozina.si/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-obnove-in-vzdrzevanja-sakralnih-objektovna-obmocju-

obcine-hrpelje-kozina) ipd.), seveda vedno v skladu z usmeritvami pristojnega Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine. V priponki odlok o razglasitvi naravne in kulturne dediščine, ki je bil sprejet za 

območje destinacije že v letu 1992 in ščiti in narekuje politiko varovanja in ravnanja in upravljanja s 

kulturno dediščino v destinaciji (opomba: v veljavi je še Odlok iz leta 1992, ko je bilo destinacijsko 

območje še del »stare« občine Sežana).  

 

 Odlok o razglasitvi naravne in kulturne dediščine občine Sežana_1992.pdf 

 

Destinacija promovira in vključuje kulturno dediščino v turistično ponudbo ob zavedanju, da gre za 

občutljivo bogastvo, s katerim je treba skrbno ravnati in obiske imeti pod nadzorom. Prav zato 

destinacija sodeluje z vodniki – predvsem Društvom vodnikov Krasa in Brkinov, ki izvaja vodene oglede 

ključnih kulturne dediščine. Pomembnejši kulturni spomeniki v destinaciji imajo določene upravljavce 

– organizacije kot so ORA, Lipica, PŠJ, Goriški in Koprski muzej idr.  V konkretnih primerih 

skrbniki/lastniki dediščine sprejmejo tudi upravljavske načrte npr. Škocjanske jame, kateri zajema 

naravno in kulturno dediščino https://www.park-skocjanske-jame.si/vsebina/uprava-

parka/upravljavski-nacrt, za nekatero dediščino so upravljavski načrti v pripravi. Škocjanske jame so že 

vrsto let primer odlične prakse kako ravnati in upravljati ne le naravno, temveč tudi kulturno dediščino  

https://www.park-skocjanske-jame.si/vsebina/zavarovano-obmocje/kulturna-dediscina in 

https://www.park-skocjanske-jame.si/vsebina/turisticne-informacije/muzejske-zbirke-in-ucna-pot 

 

 

 
Občina Komen je kot vodilna partnerica projekta Kaštelir sodelovala tudi pri pripravi vzorčnega 

upravljavskega načrta za arheološka najdišča; ta se bo lahko v prihodnjih letih implementiral ne zgolj 

na Štanjelu temveč na vseh arheoloških najdiščih, ki se bodo vključila v turistično ponudbo  in bodo 

predhodno dobila svojega upravljavca. Občutljivo arheološko dediščino destinacija varuje tako, da 

promovira njen obisk z vodnikom in celo virtualnim vodnikom. Kot primer dobre prakse je obisk 
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Štanjela – produkt Skozi Štanjel, skozi čas, ki je nastal v okviru projekta Kaštelir – Interreg SI - HR. 

Obiskovalce se v konkretnem primeru izrecno vabi, da obiščejo ta Kraški biser z vodnikom in virtualnim 

vodnikom – https://www.visitstanjel.si/vodeni-ogledi-in-dozivetjali - Skozi Štanjel, skozi čas.  

 

I. NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA 

A. STAVBNA DEDIŠČINA 

Tradicionalna arhitektura – stavbna dediščina, se ohranja z neposrednimi obnovami objektov 

nepremične kulturne dediščine ter preko prostorskih dokumentov, ki predvidevajo oblikovanje 

objektov na tak način, da se ohrani podoba tradicionalnih elementov arhitekture in urbanistične 

zasnove mest in podeželja in tudi z neposrednimi obnovami objektov nepremične kulturne – stavbne 

– dediščine, skladnimi s tradicionalno arhitekturo in smernicami strokovnih institucij. Prostorski 

izvedbeni akti občin v destinaciji predvidevajo ohranjanje tradicionalne arhitekture. Določila 

prostorskih aktov predvidevajo oblikovanje objektov na tak način, da se ohrani podoba tradicionalnih 

elementov arhitekture in urbanistične zasnove vasi/mest pri čemer je posebej treba izpostaviti kamen 

kot nosilni gradbeni element, SUHOZID oz. suhozidno gradnjo kot Unesco zaščiteno nesnovno 

dediščino, tradicijo z zidom ograjenih kraških dvorišč (borjačev), polken kot senčil, dvokapne strehe 

kritine s korci in celo s tradicionalnimi kamnitimi korci - »škrlami« ter tradicionalnimi tipični balkoni 

»ganki« in zunanjimi kamniti stopnicami ter »spahnjencami« - izbočena ognjišča – črna kuhinja 

https://www.visitkras.info/kraski-kamen-in-kamnosestvo. V tradicionalni Brkinski arhitekturi so 

nekatere elementi podobni, drugi pa ne, ker v Brkinih zaradi drugih geoloških danosti  in geografske 

lege kamen zamenjajo drugi gradbeni elementi. Destinacija – občine sodelujejo v številnih projektih in 

s posamezniki, ki tradicionalno Kraško in Brkinsko arhitekturo proučujejo, raziskujejo ter ohranjajo – 

skozi priročnike, usmeritve, primere dobrih praks. Primer priročnika s smernicami za obnovo kraške 

hiše: http://cak.komen.si/prirocnik_kraska_hisa/. Posebej je smiselno izpostaviti kot primer dobre 

prakse ohranjanja stavbne dediščine celotno vas Štanjel https://www.visitstanjel.si/  in številne druge 

vasi na Krasu in v Brkinih, Kraško hišo v Štanjelu ali popolnoma prenovljeno Škrateljnovi domačiji v 

Divači https://www.visitkras.info/muzej-slovenskih-filmskih-igralcev, kjer je Muzej slovenskih filmskih 

igralcev in ki je enkraten primer kraške arhitekture. Destinacija pri ohranjanju stavbne dediščine 

aktivno sodeluje z Etnografskim muzejem RS – pri pripravi številnih razstav, zbiranju gradiva, 

promocijskih aktivnostih idr. - https://www.etno-muzej.si/sl/digitalne-zbirke/kraska-hisa.  

Veliko objektov so občine že odkupila v fazi propadanja prav zato, da bi jih obnovile in jim dale nove 

vsebine ter jih tako ohranile avtentične za bodoče rodove. Takšnih primerov je veliko, zgolj kot primer 

naj navedemo obnove in ohranitev Kraške hiše in več drugih stavb v vasi Štanjel ali obnovo Škrateljnove 

domačije v Divači https://www.visitkras.info/muzej-slovenskih-filmskih-igralcev, v kateri je filmski 

muzej, Slamčeva domačija v Pliskovici/Sežani  https://www.visitkras.info/mladinski-hotel-pliskovica 

ipd. 

 

Obenem v destinaciji na pomembne elemente stavbne dediščine kulturne dediščine opozarjajo skozi  

različnimi dogodki kot npr. festivali,  prireditvami ipd. Ob tem nastajajo različni promocijski materiali, 

s katerimi se poklonimo tej dediščini. Takšen primer je promocijski film iz projekta Kaštelir 

https://www.visitstanjel.si/vodeni-ogledi-in-dozivetjali - Skozi Štanjel, skozi čas, ki sloni na različnih 

elementih stavbne in arheološke dediščine ter naravnih vrednot (voda, botanika idr..)  
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ali ste vedeli? ... da je del občine Komen dobesedno vgrajen v stavbo državnega zbora Republike 

Slovenije?  

Leta 1959 dokončano zgradbo na Šubičevi ulici v Ljubljani, so zasnovali tako, da so vanjo vgradili tudi 

kamnine iz različnih delov Slovenije ter tako tudi simbolično poudarili pomen povezovalne vloge, ki jo 

ima parlament za državo. Med njimi je tudi kraška rdečkasta siga, ki krasi hodnik v tretjem nadstropju. 

Lomili so jo v kamnolomu (javi) v bližini nekdanjega mejnega prehoda Gorjansko - Komen. (avtor: 

Andrej Bandelj) 

 

 
 

B. ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA 

Za destinacijo in njen trajnostni turizem je pomembna tudi arheološka dediščina, ki je v destinaciji 

vidna že iz prazgodovinskega obdobja – predvsem ostanki »suhozidnih naselbin«. Primer ene prvih 

uspešnih poskusov vključitve te dediščine v turistične produkte je najdišče Debela Griža 

https://www.visitkras.info/v-objemu-zeleznodobnega-gradisca?p=kaj-poceti%2Fdozivetja.  

 

 
Škocjanske jame že vrsto let arheološki dediščini namenjajo posebno pozornost. Območje Škocjanskih 

jam je izjemno bogato z arheološkimi najdišči, ki pričajo o pomembnosti tega prostora od prazgodovine 

vse do današnjih dni. Zaradi simbolne moči veličastnih vhodov v podzemlje in ponora Reke se je tu 

https://www.visitkras.info/v-objemu-zeleznodobnega-gradisca?p=kaj-poceti%2Fdozivetja


pred tisočletji izoblikovalo pomembno središče nadregionalnega pomena. Na širšem škocjanskem 

prostoru je dokumentiranih preko trideset arheoloških najdišč. Najštevilnejša so jamska, sledijo 

grobišča in gradišča (utrjene naselbine). Več na https://www.park-skocjanske-

jame.si/vsebina/zavarovano-obmocje/arheologija.  

Bogastvo arheološke kulturne dediščine tega območja si lahko ogledate v Delezovi domačiji kjer je 

poleg geološke še arheološka zbirka. https://www.park-skocjanske-jame.si/vsebina/turisticne-

informacije/muzejske-zbirke-in-ucna-pot 

V zadnjih nekaj letih, pa je destinacija tej dediščini posvetila prav posebno pozornost tej bogati, a 

pozabljeni in zanemarjeni dediščini.  Vse 4 v destinacijo vključene občine so bile v zadnjih letih 

pridružene partnerice več projektov, katerih namen in cilji so bili usmerjeni v oživljenje, ohranjanje, 

varovanje in promoviranje te bogate, a v širšem prostoru pozabljene ali celo zanemarjene dediščine. 

Govorimo o najstarejši še vidni arheološki dediščini prazgodovinskih gradišč (obdobje cca od 3000 – 

1000 p.n.š), kot tudi mlajše arheološke dediščine. Posebej je treba izpostaviti dva ključna INTERREG 

projekta trajanje od 2018 do 2021), ki sta slonela na tej dediščini in sicer: 

o Kaštelir (VP Občina Komen/vključena dediščina v Štanjelu in celotnem Krasu in Brkinih) 

– www.kastelir.eu in https://www.facebook.com/kastelir.interregsihr 

o Mitski park (VP Občina Hrpelje – Kozina/vključena dediščina v Rodiku). https://mitski-

park.eu/sl/ 

 

 

 

Z namenom osveščanja in usposabljanja prebivalcev, obiskovalcev in ponudnikov povezano s to bogato 

dediščino, so v destinaciji nastali različni že tradicionalni dogodki, posebej velja izpostaviti tradicionalni 

Festival Gledanica v Štanjelu https://www.visitstanjel.si/prireditve/festival-gledanica.  

 

Več o turističnih produktih in promociji aktualne dediščine skozi omenjena projekta in skozi druge 

aktivnosti. 

 
 

C. DRUGA NEPREMIČNA DEDIŠČINA: SPOMENIKI, VASI, KULTURNA KRAJINA 

 

II. PREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA  

Poleg nepremične kulturne dediščine destinacija ohranja in promovira tudi bogato premično kulturno 

dediščino. Premično dediščino v destinacijo hranijo in predstavljajo v muzejih (več pod odgovor o 

muzejih), kot npr.: Muzej nova Gorica in Pokrajinski muzej koper, Kraška hiša Štanjel, Muzej filma 
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Divača, v več muzejih v Lipici in Škocjanskih jamah - Etnološka zbirka v Jakopinovem skednju 

https://www.park-skocjanske-jame.si/vsebina/turisticne-informacije/muzejske-zbirke-in-ucna-pot, 

Kosovelova hiša idr. V okviru projektov Kaštelir in Mitski park, sta bili v Štanjelu in Rodiku vzpostavljeni 

INFO-INTERPRETACIJSKI točki oz. mini muzeja, kjer je predstavljena zgodovina najdišč in razstavljena 

manjša zbirka premične dediščine – najdenih arheoloških in drugih predmetov. 

 

 
 

III. NESNOVNA DEDIŠČINA  

V slovenski register nesnovne dediščine so vpisane 4 enote nesnovne dediščine v destinaciji :  

- Spletanje cvetličnih venčkov Sv. Ivana, ki se na kresni večer obesijo na vrata vseh domov v 

starem delu Štanjela in bližnji okolici - http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register/spletanje-

venckov-sv-ivana / 2-00020: Spletanje venčkov sv. Ivana 

https://www.visitstanjel.si/posebne-zgodbe/vencki-sv-ivana/, 

https://www.youtube.com/watch?v=UTZ5_lRukGw&t=20s 

 
- Veščina suhozidne gradnje, znanje in t ehnike / Art of dry stone walling, knowledge and 

techniques - gradnja suhega zidu iz kamna – ta je vpisana tudi v Unescov seznam nesnovne 

kulturne dediščine človeštva - http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register/suhozidna-gradnja / 

2-00051: Suhozidna gradnja 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/suhozidna-gradnja-na-unescovem-seznamu-nesnovne-

kulturne-dediscine.html 

https://www.visitkras.info/nacrtuj-obisk/dogodki/delavnica-suhozidne-gradnje, 

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/slo_001.pdf 

https://www.facebook.com/partnerstvokraskesuhozidnegradnje/ 

https://www.zurnal24.si/kaj-dogaja/4-festival-kraska-gmajna-327060 
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- Škoromatija - http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register/skoromatija / 2-00005: Škoromatija  

https://www.visitkras.info/brkini 

 
 

- Tradicionalna reja in vzreja lipicancev v Kobilarni Lipica – 

http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register/tradicionalna-reja-vzreja-lipicancev / 2-00054: 

Tradicionalna reja in vzreja lipicancev 

https://www.visitkras.info/iskalnik?q=lipicanci 

 

http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register/skoromatija%20/
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Razvidi/RKD_Ziva/Rzd-02_00005.pdf
https://www.visitkras.info/brkini
http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register/tradicionalna-reja-vzreja-lipicancev
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-02_00054.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-02_00054.pdf
https://www.visitkras.info/iskalnik?q=lipicanci


 

Destinacija veliko pozornost namenja tudi ohranjanju nesnovno dediščino; pomemben člen pri 

ohranjanju nesnovne dediščine so kulturna društva. V destinaciji občine že vrsto let financiranjo 

njihovo delovanje – npr.: https://www.komen.si/objave/razpisi/2021092709335990/. Kulturno 

dogajanje v destinaciji povezano s snovno in predvsem nesnovno dediščino oblikujejo različne javne in 

nevladne organizacije pa tudi posamezniki – tako v preteklosti, kot danes, za katere je kulturno in 

umetniško ustvarjanje način življenja. Prebivalci večkrat skupaj urejajo javne površine (npr. 

tradicionalna tekmovanja za najbolj urejen kraj v občini), sadijo zelišča in prirejajo razne dogodke, kot 

so npr. https://www.komen.si/objave/sporocila_za_javnost/2021062311595947/ - prejemniki 

priznanj za najlepše urejeno naselje oziroma zaselek. 

 

Kulturno dogajanje v občini je zelo pestro in raznoliko. Odvija se na različnih prizoriščih, kot so kulturni 
domovi, stavbe – spomeniki, v jamah, v parkih ali na odprtem npr. Kraška gmajna. Med bolj 
prepoznavnimi etnološkimi prireditvami je Martinovanje na Krasu, Martinovanje, Mesec kraške 
kuhinje, KrasPass Gorumet, Festival kraška gmajna, Celoletna akcija Čas za vas (https://brda-
vipavskadolina-kras.si/). Primer mednarodno priznane kulturne prireditve je VILENICA  
https://vilenica.si/. 
 

Destinacija v okviru svojih aktivnosti na različne načine spodbuja ohranjanje običajev in drugih 

primerov nesnovne dediščine – predvsem preko financiranja (razpisi) in spodbujanja delovanja 

turističnih in kulturnih društev. V območju so se ohranile številne šege in navade – predvsem v vaseh 

oz. na podeželju.  Destinacija spodbuja ohranjanje tradicije na najrazličnejše načine: prek dogodkov 

turističnih društev, šolskih programov, muzejskih zbirk in prireditev, ki črpajo navdih iz bogate 

zapuščine prednikov. Spodbuja tudi zbiralce literarnega ljudskega izročila. 

 

V destinaciji deluje več pihalnih orkestrov, folklornih skupin in pevskih zborov, ki ohranjanjo tradicijo 

ljudskega petja, plesa in glasbe sploh in lokalnega narečja.  

 

Na prireditvah se nesnovno dediščino predstavlja in promovira tudi skozi gastronomske posebnosti 

tega prostora ter oživljanje starih običajev, rokodelskih izdelkov ipd. Na pastirskih igrah v Divači se aktiv 

žena, ki spada pod KUD Pepca Čehovin-Tatjana vedno predstavlja s hrano, ki se jo je jedlo včasih. 

Posebej gre omeniti dobro prakso PŠJ, ki ima med svoje etnološke dejavnosti uvščeno tudi raziskovanje 

in tradicionalno kulinariko tradikulinariko http://www.park-skocjanske-jame.si/vsebina/nasi-

kraji/kulinarika, ki jo promovira na dogodkih v parku. Pod naslovom preteklost http://www.park-

skocjanske-jame.si/vsebina/nasi-kraji/iz-preteklosti, je spisek večjih vsebin. Z željo predstaviti pestrost 

kulinaričnega izročila teh krajev, promovirati lokalne jedi, spodbujati trajnostni razvoj, mreženje 

ponudnikov gostinskih storitev na našem območju, s tem pa tudi (kolikor je mogoče) prispevati k 

ohranjanju lokalnega kmetijstva in krajine. Omeniti gre še akcijo »Žlahtni okusi naših starih lokalnih 

jedi«. Posebna pozornost se posveča tipičnim domačim jedem, za kar že več kot 20 let skrbi Društvo 

Planta. V njem so povezani najboljši gostinski ponudniki, ki vsako leto organizirajo več prireditev, na 

katerih obiskovalci lahko okušajo domača vina, pršut in najrazličnejše tradicionalne jedi, pripravljene z 

lokalnimi sestavinami in tipičnimi kraškimi zelišči. (priloge) V organizaciji tovrstnih kulturnih dogodkov 

se povezuje z drugimi kraškimi organizatorji, med drugim se vključuje tudi v Festival kraške gmajne, ki 

je namenjen prav raziskovanju, izobraževanju in promociji tradicionalnih vrednot tega prostora. 

https://www.komen.si/objave/razpisi/2021092709335990/
https://www.komen.si/objave/sporocila_za_javnost/2021062311595947/
https://brda-vipavskadolina-kras.si/
https://brda-vipavskadolina-kras.si/
https://vilenica.si/
http://www.park-skocjanske-jame.si/vsebina/nasi-kraji/kulinarika
http://www.park-skocjanske-jame.si/vsebina/nasi-kraji/kulinarika
http://www.park-skocjanske-jame.si/vsebina/nasi-kraji/iz-preteklosti
http://www.park-skocjanske-jame.si/vsebina/nasi-kraji/iz-preteklosti


KRAS PASS je prireditev, ki je bila v poletnih mesecih že drugo leto zapored organizirana kot akcija 
povezovanja ponudnikov na Krasu in Brkinih z namenom promocije lokalne kulinarike ter naravne in 
kulturne dediščine. Na destinaciji so se poleg kulinaričih doživetij odvijale kreativne delavnice 
povezane s obdelovanjem kamna ter vodeni ogledi čudes narave.  
 

Posebej so v destinaciji poznane tipične Brkinske jedi - jota, zelje, rava, kuhani štruklji, njoki s češpami. 

Predstavljene so v okviru Festivala brkinske sadne ceste, v okviru katerega ponudniki za čas trajanja 

festivala nudijo tipične brkinske jedi. Priložen letak festivala s ponudbo. V destinaciji je bilo 

sofinanciranih več knjig z objavljenimi recepti.   

 

 
 

Škrateljnova domačija v samem središču naselja Divača je čudovit primer tradicionalne kraške 

arhitekture in etnološki spomenik iz 17. stoletja. Tu je danes urejen Muzej slovenskih filmskih igralcev, 

ki tudi predstavlja nesnovno dediščino Divače. Povezava domačije s filmom ni bila naključna. v Divači 

sta se rodili kar dve znameniti filmski igralki, leta 1903 Metka Bučar, igralka zgodnjega obdobja 

slovenskega filma, leta 1907 pa Ida Kravanja, ki je z umetniškim imenom Ita Rina zaslovela kot zvezda 

evropskega nemega filma in kateri je posvečena stalna razstava v pritličju objekta. 

 

Primer ohrajanja te dediščine: V Gorjanskem pri Komnu se je rodil tudi eden izmed najpomembnejših 

slovenskih zbiralcev literarnega ljudskega izročila, Karel Štrekelj (1895-1912), slovenski jezikoslovec, 

slavist, publicist in etnolog. V njegovi rojstni hiši je urejena spominska soba, vsako leto pa se pod 

pokroviteljstvom občine in v sodelovanju z JSKD Slovenije ter ZRC SAZU podeljuje Štrekljeva nagrada, 

ki je namenjena posameznikom ali skupinam za življenjsko delo ali izjemne dosežke na področju 

zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega blaga v besedi in pesmi. Na podelitvi se vsako leto 

predstavijo različne ljudske glasbene skupine z vse Slovenije, gradivo iz Štrekljeve zbirke pa se prepleta 

z šolskimi učnimi načrti in vodenimi turističnimi ogledi.  

https://www.komen.si/obcina_komen/strekljeva_nagrada/ 

 

 

http://www.visitkras.info/kras_in_brkini/kulturna_dediscina/muzeji_in_galerije/579/%C5%A0krateljnova%20doma%C4%8Dija,%20Muzej%20slovenskih%20filmskih%20igralcev/
https://www.komen.si/obcina_komen/strekljeva_nagrada/

