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Destinacija Kras – Brkini september 2021
01 IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 

Destinacija je preko projekta Slovenia Green Destination, preko razpisa 
»Dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe 
v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021« ter preko projekta 
Kaštelir (»Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in 
razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije in Istre))« 
spodbujala turistično gospodarstvo k prehodu v zeleno gospodarstvo ter traj-
nostno upravljanje z viri. Destinacija je organizirala tematska izobraževanja 
za turistične vodnike, organizatorje prireditev, turistična društva, gostince, 
ponudnike namestitev ter ostale turistične deležnike.

KODEKS ZA TRAJNOSTNO NARAVNANE TURISTIČNE VODNIKE
Namenjen je predvsem lokalnim turističnim vodnikom, ki so navadno prvi 
in pogosto edini stik obiskovalcev z lokalnim prebivalstvom ter močno vpli-
vajo na ustvarjanje podob in mnenj v destinaciji. S kodeksom vzpostavlja-
mo profesionalne standarde in skrbimo za dvig kakovosti dela lokalnih tu-
rističnih vodnikov. 

• Upošteva sodobne trende v turizmu, trajnostno naravnani turizem. 

• Predpisuje smernice za delovanje lokalnih turističnih vodnikov. 

• Vzpodbuja zeleno usmeritev destinacije Kras in Brkini.

• Upošteva svetovne standarde za turistične vodnike.

Z UVAJANJEM TRAJNOSTNIH MERIL V RAZPISE (programi, projekti, do-
godki, gostinska dejavnost), ponudnike spodbujamo k okolju prijaznej-
šem delovanju.

NAJPOMEMBNEJŠA TRAJNOSTNA IZOBRAŽEVANJA ZA 
TURISTIČNO GOSPODARSTVO V 2021:
januar 2021: Delavnica »Oblikovanje izdelkov in storitev kulturnega in so-
naravnega turizma«.

marec 2021: Strokovno izobraževanje ponudnikov v turizmu »Trajnostni tu-
rizem in trajnostno poslovanje«. 

april 2021: Usposabljanje za trajnostno prihodnost in za turistične vodnike v 
okviru projekta Kaštelir.

oktober 2021: Strokovno izobraževanje za ponudnike v turizmu »Lokalna 
hrana in priložnost za razvoj gastronomskega turizma.«

Promocija delavnic, izobraževanj, usposabljanj poteka preko spletne strani 
www.visitkras.info, kjer je tudi arhiv izvedenih izobraževanj za vodnike in 
ostale turistične deležnike.

Kratkoročna vizija:
Destinacija Kras in Brkini bo kratkoročno najhitreje rastoča destinacija v Slo-
veniji za dnevne obiskovalce in krajša bivanja gostov s trajnostno usmeritvijo 
in celoletno ponudbo pristnih doživetij na podlagi sodelovanja in partnerskega 

razvoja ključnih deležnikov.

Dolgoročna vizija:
Destinacija Kras in Brkini bo osredotočena na zahtevnejšega-butičnega turista, 

ki bo v destinaciji bival več dni in bo spoznaval pristnost destinacije v neposredni 
sinergiji z lokalnim prebivalstvom. 

V njegovem doživetju se bodo prepletale ključne konkurenčne prednosti destina-
cije (naravna in kulturna dediščina, ki bo povezana z avtentično kulinariko).

MISLIMO IN DELAMO ZELENO
Ker se zavedamo odgovornosti, da zanamcem prepustimo ohranjeno 
okolje in blaginjo, smo v destinaciji Kras-Brkini pristopili k spodbu-
janju zelene miselnosti in zelenega turizma. Želimo, da turisti, ki pri-
hajajo v našo destinacijo – v mesta in v naše kraško brkinske vasi-
ce na podeželju, začutijo naša trajnostna / zelena prizadevanja in se 
vanje – tudi s pomočjo naših spodbud, vključijo. 
V obdobju 2018–2021 smo tako izvajali številne in zelo različne ukrepe 
in aktivnosti po posameznih področjih:
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ORGANIZACIJA TRAJNOSTNIH DOGODKOV, FESTIVALOV IN 
AKCIJ 2021
V nadaljevanju je opisanih nekaj večjih dogodkov/festivalov ki se tradicional-
no izvajajo na Krasu in Brkinih: 

1. Festival Sanje na Beki
Okolju prijazna glasbena prireditev  

V letu 2021 se dogodek Festival Sanje na Beki pridružu-
je prireditvam z nazivom Prireditev z manj odpadki, ki 
je predstopnja Zero Waste prireditev. Pri izvedbi sodeluje 
društvo Ekologi brez meja. Vse sodelujoče in obiskovalce 
vabimo k upoštevanju zaveze k bolj doslednemu ločevanju 
odpadkov. Skupaj ekološko vzgajajmo, ozaveščamo in skrbimo za naš, eden in edi-
ni zeleno-modri planet. Organizatorji (Kulturno društvo Lilija na Beki) so s svojim 
pristopom in načinom izvedbe ponudbe pritegnili obiskovalce ter pri tem imeli 
zelo pozitivne rezultate. Večina obiskovalcev (90 %) je uporabljala kozarce in drugi 
pribor za večkratno uporabo, ki so ga organizatorji nato očistili in vrnili društvu 
Ekologi brez meja. Za organizatorje je bila to prva izkušnja, s katero bodo nadal-
jevali tudi v prihodnjem letu in sami kupili kozarce iz biorazgradljivih materialov 
za večkratno uporabo. 

2. Festival Gledanica na gradu Štanjel 2021 
Oživljanje prazgodovinske kulturne dediščine

Festival Gledanica je dosežek projek-
ta Kaštelir, v katerega so bile kot pri-
druženi partnerji vključene vse obči-
ne v destinaciji. Festival je dobil ime 
po prazgodovinskem razgledišču na 
vrhu griča Turn. Prireditev, v celoti 
posvečena ohranjanju bogate kultur-
ne dediščine s poudarkom na prazgo-
dovinski dediščini. Celotedensko festi-
valsko dogajanje se je v Štanjelu  in 
na okoljskih prazgodovinskih gradiš-
čih odvilo v letu 2021 že drugič in je 
vključevalo številne delavnice, vodene 
oglede kraških in brkinskih prazgodo-
vinskih gradišč, koncerte in predstave 
ter kresovanje z otvoritvijo notranje in 
zunanje  info-interpretacijske točke in 
arheološkega parka Gledanica v Štan-
jelu. Na otvoritvi je bila izvedena gle-
dališko glasbena uprizoritev zgodbe 
iz prazgodovinske pravljice Sveti meč 
pravice. 

Program festivala je vključeval posa-
mezne dogodke, kot: voden ogled Od 
gradišča do gradišča in pri tem pove-
zal kar 4 gradišča v celotni destinaciji: 
Ajdovščino v Mitskem parku, Vahta v 
Kazljah, Debelo grižo pri Volčjem gra-
du in Štanjel; izvedena je bila konfe-
renca o prazgodovinskih gradiščih in 
etnobotaniki za trajnosti turizem, de-
lavnica Igranje na kamen, voden spre-
hod po pravljično – doživljajski poti 
Škratji Kras, branje prazgodovinske 
pravljice Sveti meč pravice in razsta-
va ilustracij, voden ogled Skozi Štanjel 
skozi čas, Zvočna galerija Kamenica, 
prižig glinene prazgodovinske peči, 
delavnica izdelave venčkov sv. Ivana 
ter veliko glasbe s starimi instrumenti. 
Gostje so imeli priložnost okusiti praz-
godovinsko jed postreženo v prazgodo-
vinski posodici (rekonstrukcija arheo-
loške najdbe). Jed je nastala v okviru 
projekta v sodelovanju z društvom 
Planta. 
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3. Festival kraška gmajna

Spomladi in jeseni se na Krasu in v Brkinih odvija tradicionalni festival naravo-
slovnega in dediščinskega turizma. S festivalom želimo vzpodbuditi zanimanje za 
spoznavanje te izjemne biotske pestrosti in kulturne dediščine, znanstvenega udej-
stvovanja in ustvarjalnosti saj  kraška gmajna velja za eno najstarejših kulturnih 
krajin in eno izmed vročih točk biotske raznovrstnosti v Evropi in svetu. V sklopu 
festivala se odvijajo različni tematski pohodi, kreativne delavnice, kulturne prire-
ditve in kulinarični dogodki.

4. Mesec kraške kuhinje: 
Dogodek poteka v jesenskih mesecih in daje pou-
darek na lokalni kulinariki Krasa, povezavi med 
pridelovalci in ponudniki gostinskih storitev ter 
promociji naravne in kulturne dediščine. 

5. Martinovanje na Krasu 
Martinovan -
je na Krasu je 
tradicionalna 
prireditev, ki 
poteka že vrs-
to let. Na le-
tošnjem Marti-
novanju, ki se bo odvijalo od 5. do 11. novembra 
2021, bo potekala promocija avtohtone sorte 
vina in tradicionalne in lokalne kulinarike. Na 
dogodkih bo uporabljena zgolj embalažo iz bio-
razgradljivih materialov, spodbujali bomo pitje 
vode iz pipe oziroma pitnika (Štanjel, Sežana). 
V sklopu dogajanja bo organiziran tudi stro-
kovno znanstveni simpozij »Kraško vinograd-
ništvo v luči klimatskih sprememb”.

6. KrasPass Gorumet

V poletnih mesecih je bila že drugo leto zapored organizirana akcija povezovanja 
ponudnikov na Krasu in Brkinih z namenom promocije lokalne kulinarike ter na-
ravne in kulturne dediščine. Na destinaciji so se poleg kulinaričih doživetij odvi-
jale kreativne delavnice povezane z obdelovanjem kamna ter vodeni ogledi čudes 
narave. 

7. Celoletna akcija Čas 
za vas  
(https://brda-vipavskadolina-kras.si/) 

Že drugo leto zapored združu-
je tri  vinske regije in pet des-
tinacij v unikatno zgodbo, ki  
prepletla kulturno in naravno 
dediščino z žlahtnimi avtohto-
nimi sortami vin in kulinarike. 
V ospredje postavljamo spo-
znavanje avtohtonih posebnos-
ti regije, Brd, Vipavske doline 
in Krasa z Brkini, spodbujamo 
razpršitev gostov, odkrivanje 
kulinaričnih dobrot z lokalni-
mi sezonskimi darovi narave 
in kar je najbolj pomembno, 
tkemo trajne vezi med deležni-
ki, ne zgolj znotraj destinacij, 
temveč na ravni celotne regije.
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• Astraea tours, 

• Kobilarna Lipica, 

• Admiral Kozina, 

• Mitski park Rodik, 

• Rent a bike Mitja Furlan s. p., 

• Mathtech bike Center Sežana, 

• Core riding, AP Aljoša Pirjevec, 

• Park Škocjanske jame,

• MG Šport s. p. ter podjetje 

• SloActive d. o. o., ki nudi tudi vo-
denje za kolesarje.

02 TRAJNOSTNA M O B I L N O S T 

Destinacija velik poudarek daje trajnostni mobilnosti.

SISTEM ZA avtomatizirano IZPOSOJO električnih KOLES 
Ta je postavljen v vseh upravnih 
krajih destinacije: Komen, Seža-
na, Divača in Kozina. Registra-
cija za uporabo koles je možna v 
TIC-ih upravnih središč. Upora-
ba je brezplačna. Na voljo je 22 
koles. 

Izposoji koles se v posluhu za 
aktivno življenje domačinov in 
obiskovalcev ter z namenom 
BITI BLIŽE NARAVI, pridružuje 
ker nekaj ponudnikov izposoje 
koles (električnih ali navadnih): 

TURISTIČNI AVTOBUS
Občine v destinaciji so pristopile k projektu Crossmoby partnerja Regionalna 
razvojna agencija in izvedle brezplačne avtobusne prevoze v poletnih mesecih: 
KOLOBUS in KOPALNI BUS. 

KOLO BUS je storitev avtobusnih prevozov za potnike in kolesarje od Kopra do 
Krasa in nazaj, KOPALNI BUS pa je storitev avtobusnih prevozov za potnike na 
relaciji Brkini–Koper in nazaj. CROSSMOBY ustvarja boljše pogoje za trajnostno 
mobilnost in vzpostavlja intermodalne storitve potniškega prometa. Strateški pro-
jekt programa sodelovanja med Slovenijo in Italijo je leta 2018 ponovno vzposta-
vil železniško potniško linijo med državama, česar pred tem sedem let ni bilo. 

KOLO BUS je storitev za potnike in kolesarje, ki so od 2. julija do 26. septembra 
2021 lahko brezplačno koristili avtobusne prevoze na krožni relaciji: Koper – Ko-
zina – Rodik – Škocjanske jame – Lipica – Divača – Sežana – Štanjel – Sežana – 
Divača – Škocjanske jame – Rodik – Kozina – Koper. 

KOPALNI BUS je storitev za potnike, ki so lahko od 1. julija do 31. avgusta 2021 
vsak dan brezplačno koristili avtobusne prevoze na krožni relaciji:  Obrov – Ja-
vorje – Huje – Rjavče – Tatre – Orehek pri Materiji (na cesti pred vaškim domom) 
– Slivje – Markovščina – Materija – Tublje pri Hrpeljah – Hrpelje – Krvavi Potok 
(pri vaškem domu) – Kozina – Klanec pri Kozini (pred gostilno)– Petrinje – Koper 
(postaja Soča). 
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03 DOSTOPNOST, SKRB ZA LJUDI S POSEBNIMI 
POTREBAMI 

V okviru zagotavljanja boljše dostopnosti so bile izvedene aktivnosti:

• Invalidom prijazni dostopi so 
v urbanih centrih urejeni v ve-
čini javnih objektov za urejanje 
osnovnih življenjskih storitev, 
prav tako pločniki. Občina Ko-
men je dodatno nabavila elek-
trično vozilo z namenom olaj-
šanje dostopa gibalno oviranim 
osebam v stari del Štanjela. V 
Štanjelu je bila urejena tudi do-
stopna pot na vrh Štanjela – na 
Gledanico, da bi bil omogočen 
dostop tudi osebam z gibalnimi 
težavami. 

• Defribilatorji imajo v destina-
ciji posebno mesto in s tem po-
sebno pozornost vseh vključenih 
občinskih uprav. Postavljenih je 
več kot 30 defibrilatorjev na raz-
ličnih lokacijah – upravne stav-
be, turistični objekti, kot Center 
za obiskovalce Mitski park. 

• Prilagojeno vodenje za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju 
– Dom na Krasu

• Vodenje po muzejih, zbirkah, 
centrih..  v slovenskem znakov-
nem jeziku (po predhodni naja-
vi).

• V Centru za obiskovalce Mitske-
ga parka so pripravili celotno 
gradivo razstave, ki je v centru, 
z naslovom »Mitske in druge re-
sničnosti« tudi v braillovi pisavi. 
Tako si tudi slepi in slabovidni 
lahko preberejo zgodbe Mitske-
ga parka in vso vsebino razsta-
ve. 

• V okviru projekta Kaštelir so bili 
prebivalci Socialno varstvenega 
centra – Doma na Krasu uspo-
sobljeni, da izdelajo spominke 
– prazgodovinske skledice, ki bodo v prodaji v TICih in pri ponudnikih in bo 
izkupiček v celoti namenjena prebivalcem centra.

04 BUTIČEN IN ZELEN KRAS - BRKINI
Prvinska narava Krasa in Brkinov ponuja neskončne priložnosti za sprostitev in 
raziskovanja. Edinstvene znamenitosti se vtisnejo v spomin. Na Krasu so lahko 
obiskovalci aktivni in zelo radovedni, lahko pa le uživajo mir in tišino oz. zgolj gla-
sove, ki nam jih ponuja narava.

Povsod obiskovalce spremlja pristno kraško gostoljubje. To lahko posebej začutijo 
v številnih majhnih Kraških in Brkinskih vasicah, ki so zaščitene kot kulturni 
spomeniki. 

Informacije in opise doživetij na Krasu in v Brkinih lahko obiskovalci dobijo na 
spletni strani www.visitkras.info.

Med doživetji velja izpostavili igrificirana doživetja pristnega Krasa, ki jih ustvar-
ja turistična ponudnica Karra iz Tomaja - za obiskovalce, ki cenijo izvirno, butično 
in osebno. Pripravlja nepozabne team buildinge, praznovanja in ostala, po meri 
pripravljena avtentična doživetja za zaključene skupine. Ima dobro razvito de-
tektivsko žilico, obožuje sobe pobega/escape rooms in love za zakladom/treasure 
hunts. Ljubi dobro hrano in naravo, zato se povezuje z lokalnimi gostinci, ume-
tniki, obrtniki. Odkriva skriti Kras na 
čimbolj doživet način. Zato ne obremenju-
je s tono podatkov. Ne vključuje v trumo 
ostalih turistov, ampak se posveti skupini 
obiskovalcev, ki je tisti trenutek tam. Ne 
vodi prek slušalk in z v nebo uprtim de-
žnikom. Nasprotno! Obiskovalca zaplete v 
izvirne igre, v katerih se prelevijo v de-
tektive in pustolovce. V njih prek zank in 
ugank odkrivaš vas Tomaj, legendo Sreč-
ka Kosovela, kraško gmajno in Štanjel. 

www.karra.si 
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05 DELITVENA EKONOMIJA
Sprva štiri občine – danes ena destinacija Kras in Brkini in turistična organizacija 
ORA Krasa in Brkinov d. o. o., ki povezuje ponudnike brez administrativnih meja! 
Kras in Brkini v celoviti atraktivni ponudbi dobrot in doživetij. Dobro poznavanje, 
sodelovanje in soustvarjanje ter trženje turističnih produktov in storitev je ključ-
nega pomena za dvig prepoznavnosti Letos je KrasPass Gourmet mreža že drugo 
leto zapored povezala 60 turističnih ponudnikov iz Krasa in Brkinov, z namenom 
večje prepoznavnosti in da obiskovalcem omogoči, da vsak dan v tednu odkrivajo 
edinstvenost Krasa in Brkinov skozi kulinariko, vino, kreativne delavnice kamna 
in vodene oglede čudes narave. Spodbujala je tudi promocijo med samimi ponu-
dniki, saj so se na KrasPass popotovanju kot kamnita ogrlica nizala doživetja, ki 
so obiskovalcu poleg gostoljubnih Kraševcev in Brkincev, prinesla kamenčke spo-
minov. Pet doživetij, pet kamenčkov, s katerimi so si obiskovalci sestavili čisto svoj 
obesek za ključe.

6 SKRB ZA KULTURNO DEDIŠČINO
Destinacija Kras – Brkini  ima bogato 
kulturno dediščino, na katero je ponos-
na in jo ohranja v skladu z nacionalni-
mi 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 estet-
ski videz kulturne dediščine, kot so zna-
menitosti in grajena dediščina, tipična 
ali tradicionalna arhitektura, dizajn na-
selij, kulturni utrip, urbani razgledi in 
arheološka najdišča ohranja v skladu z 
nacionalnimi in mednarodnimi standar-
di. Skozi številne projekte, ki so posebej 
intenzivno odvijajo v zadnjih 5 letih kul-
turno dediščino varuje in jo ohranja ter 
jo vključuje v atraktivne in nove turis-
tične produkte. Pri tem sodeluje s pre-
bivalstvom in lokalnimi organizacijami. 

V registru kulturne dediščine je v des-
tinaciji registriranih / zaščitenih preko 
900 enot nepremične  dediščine in sicer 
arheološka najdišča, stavbe, spomin-
ski objekti, naselja, parki in kultur-
na krajina kot sledi: OBČINA DIVAČA 
skupaj 275, OBČINA HRPELJE - KOZINA 
skupaj 160, OBČINA KOMEN skupaj 162, 
OBČINA SEŽANA skupaj 336; torej des-
tinacija skupaj preko 900 enot zaščitene 
kulturne dediščine.

Nekatere od enot kulturne dediščine 
(EŠD-ji) imajo več režimov varovanja 
(Pravni režimi varstva kulturne dedišči-
ne (eVrD), Register nepremične kultur-
ne dediščine (Rkd), Ministrstvo za kultu-
ro, Lokalni spomeniki – občinski odloki 
ter več nivojev varovanja - nacionalni, 
lokalni).

Destinacija Kras in Brkini uvršča ohran-
janje dediščine med prioritetne usme-
ritve razvoja turizma. Umeščamo jo v 
trajnostne oblike ponudbe, kot so temat-
ske poti v naravi, speljane ob znamenjih 
preteklosti. S pomočjo nepovratnih sred-
stev preko evropskih projektov skrbimo, 
da je naša pot v prihodnost trdna, tudi 
zaradi spoštljivega odnosa do naše pre-
teklosti. 
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suu.com/zival/docs/sveti_me__pravice_slo_e. Deček obiskovalcu predstavi dragoce-
no dediščino tega Kraškega bisera, arheološki park Turn-Gledanica in razstavo 
SKRITI ŠTANJEL in drugo. Posnet je bil tudi promocijski film. Premiera turistič-
nega produkta bo izvedena predvidoma v novembru 2021. 

09 OBVEŠČANJE JAVNOSTI

PONOSNI SMO NA TO, KAR IMAMO 
•	 Dostopnost do informacij 24/7 – WIFI pokritost 

•	 Polnilnice za električna vozila 

•	 Pitniki 

•	 Interaktivni portal namenjen sodelovanju občank in občanov pri urejanju in 
sooblikovanju življenja v destinaciji

•	 Moderna postajališča za avtodome

•	 Rekreativne zelene površine

Destinacija kot ponosni član družine Slovenia Green izpolnjuje obljubo, da delu-
je po trajnostnih načelih in je predana nenehnim zelenim izboljšavam, o katerih 
sproti obvešča javnosti / deležnike v turizmu preko spletne strani visitkras.info, 
ora.si, družbenih omrežjih in preko e-novičnika.

07 SKRB ZA NARAVNO 
DEDIŠČINO

Zeleni Brkini in izjemnost velikega Krasa destinaciji 
nalagajo skrb za ohranjanje naravne dediščine.

S pomočjo nepovratnih sredstev preko evropskih pro-
jektov skrbimo, da je naša pot v prihodnost trdna, tudi 
zaradi spoštljivega odnosa do naravnih dobrin.

08 TURISTIČNA DOŽIVETJA –  
NOVI TURISTIČNI PRODUKTI 

V okviru projekta digitalizacije objektov kulturne de-
diščine se razvijajo štirje novi produkti, ki bodo nad-
grajeni v 5-zvezdična doživetja:

• Konjeniška tura z lipicancem in degustacija lo-
kalnih dobrot (Kraljevsko doživetje Krasa – Razva-
janje v družbi z lipicancem) 

• Divji okusi Krasa in Brkinov (Živi kamen in divji 
okusi – Čez Kras z e-kolesom) 

• Kulinarična tura: iz zemlje na krožnik (Kras Mas-
terclass – Kulinarični in arhitekturni vrhunci Kra-
sa) 

• Doživetje Krasa skozi naravo, kulturo in kulinariko 
(Mitski park in tri jablane – Odkrivamo zgodbe, iš-
čemo 3 zlata jabolka)

Obenem vzpostavljamo 3-dnevni turistični produkt 
(kolesarsko-doživljajska tura Pot kamna) – Doživetje 
vseh barv Krasa v treh dneh. 

Do konca leta 2021 bomo dokončno digitalizirali tri 
produkte kulturne dediščine: domačija v Pliskovici, 
suhozidna gradnja in pastirska hiša v Živem muzej 
krasa in Ajdovščina nad Rodikom. 

»Skozi Štanjel, skozi čas« 
V Štanjelu je bil v okviru projekta Kaštelir pripravljen 
nov produkt: obiskovalca po Štanjelu popelje virtualni 
vodič Aviko – deček iz prazgodovine ki je ostal v Šta-
njelu „pozabljen v prazgodovinskem času in prostoru“ 
(obogatena resničnost – AR aplikacija). Aviko je eden 
od ključnih oseb iz prazgodovinske pravljice, ki je na-
stala v okviru projekta - Sveti meč resnice:  https://is-
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Fotografije: Ana Rojc, Jošt Gantar, Mitja Božič, Arhiv občin Komen, Divača,  
Sežana in Hrpelje – Kozina, Arhiv ORA Krasa in Brkinov d. o. o.


