
 

 

 

 

VABILO K SODELOVANJU 
 

GOSTINSKI PONUDNIKI 
 

 

Spoštovani, 
 
 

»Pršut ima izvirno moč. Ko lebdi tanka, elegantna rezina na krožniku, se sproščajo vznemirljive, 

nepozabne in vabljive vonjave«, je zapisal doc. dr. Stanislav Renčelj. 
 

Prav tako kot je opevan kraški pršut, je tudi teran navdih marsikateremu snovalcu besedil in že dolgo 

nazaj, je Maksimiljan Ripper zapisal: » Prijetna kislina v teranu nas draži in vabi, da ga le naprej pijemo 

in nam prav očitno vzbuja tek, da nam po njem tudi jed diši.« 

 

Ko te dve stvari združimo, dobimo Praznik terana in pršuta. Organizatorji letošnjega praznika 

zasledujemo najmanj dva cilja: 

- ponuditi obiskovalcu vrhunsko gastronomsko doživetje in 

- neposredno vplivati na razvoj destinacije Kras. 

Ključni produkti gastronomskega turizma so tudi gastronomske prireditve, Praznik terana in pršuta je 

gotovo ena takšnih, zato je vpisan v nacionalni koledar akcijskega načrta razvoja in trženja 

gastronomskega turizma 2019 – 2023. 

 
Da upravičimo naziv, smo si organizatorji zadali ambiciozen cilj – da obiskovalcem skupaj z vami, 

gostinskimi ponudniki in pridelovalci žlahtne kapljice na Krasu, približamo doživetje raznovrstne 

kulinarične ponudbe svojega območja na enem mestu. 
 

Vabimo vas k soustvarjanju praznika. Želeli bi, da s kreativnostjo in domiselnostjo prazniku dodate  

posebno noto in tako skupaj ustvarimo pravo kombinacijo kulinarične ponudbe in prazničnega 

dogajanja, ki obiskovalcev ne bo pustila ravnodušnih. 

 
Letošnji Praznik terana in pršuta se začne 8. 7. 2022, v Kosovelovem domu, s premiero filma En Kras en 

Praznik. 

Od torka, 9. 8. 2022 do četrtka, 11. 8. 2022, se bodo na Bunčetovi domačiji vsak dan vrstili dogodki, ki 

so povezani s teranom, pršutom, kulinariko Krasa ter življenjem Kraševcev nasploh. 

 
Praznik terana in pršuta bo svoj vrhunec dosegel v petek, 12. 8., soboto, 13.8 in v nedeljo, 14. 8. 2022. 



 

 

Praznik bo tradicionalno aktiven, saj ga bodo zaznamovale športnorekreativne dejavnosti, program za 

otroke, kulturne vsebine in etnološke aktivnosti, ter eno gastronomske značilnosti. 

 
Praznični konec tedna bo na prizorišču praznika v Dutovljah obogatila glasba v živo: 

V petek bodo v sklopu Rock na Krasu igrali Zmelkoow, MRFY in Heaven X. 

V soboto bodo z nami Tulio Furlanič & Kamnolomi in De Peachkiss ter skupina Kingston, v nedeljo, 

pa nas bodo zabavali Dejan Dogaja in Čuki. 

 
 

Kje vidimo priložnost za sodelovanje? 

 
Na prireditvenem prostoru Praznika terana in pršuta lahko sodelujete s svojo gostinsko ponudbo od 

petka, 12.8 do nedelje, 14.8. Zaželena je prisotnost vse tri dni. 

 

Sodelujejo lahko vsi, ki imajo za prodajo ustrezno dovoljenje. 
 
 
 

Kako poteka prodaja gostinske ponudbe? 

 
Ponudnik se s sodelovanjem na prodajnih mestih zaveže, da bo prodajal jedi kraške kuhinje in točil 

teran PTP. Obiskovalci prireditve bodo hrano plačevali neposredno ponudniku. Sodelovanje na 

prireditvi je za gostinske ponudnike plačljivo, višina zneska bo dogovorjena glede na število 

zainteresiranih in velikost prodajnega mesta. 

 
 

Kje bo potekala prireditev? 

 
Prireditev bo potekala na prireditvenem prostoru v Dutovljah. 

 
 

Oprema prostora 

 
Na prireditvenem prostoru bo za ponudnike zagotovljena elektro omarica in priklop vode. Dovod 

elektrike in vode do prodajnega pulta si ponudnik zagotovi sam. Vsak ponudnik sam poskrbi za ureditev 

prodajnega mesta. 



 

 

 

Oglaševanje prireditve 

 
Letos bomo še posebno pozornost namenili oglaševanju. Praznik se bo oglaševal preko družbenih 

omrežij, spleta, plakatov, radia, letakov ter različnih tiskanih medijev. Vsem ponudnikom, ki boste 

prireditev podprli s sponzorstvom (v denarni ali drugačni materialni obliki) bomo v času oglaševanja 

prireditve zagotovili večjo vidnost. 

 

 
Če želite soustvarjati kulinarično ponudbo 50. Praznika terana in pršuta izpolnite prijavnico in jo 

izpolnjeno vrnete do srede, 6. 7. 2022, na naslov: TIC Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ali 

skenirano na e- naslov: borut@visitkras.info. 

 

V primeru prevelika števila prejetih prijav, si organizator pridružuje pravico do izbire ponudbe. 

Kontakt za vse dodatne informacije: 

Borut Trunkl 

mob: 051 384 088 
 

tel: 05 731 11 52 
 

e-naslov: borut@visitkras.info 
 
 
 

Verjamemo, da bomo skupaj ustvarili uspešno prireditev, ki bo Kraševcem v ponos. 
 
 
 

V pričakovanju novega sodelovanja vas pozdravljamo 
 
 

Ekipa ORA Krasa in Brkinov d.o.o., PE TURIZEM 
 

Direktor 
Aleš Vodičar 
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