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Kulinarična doživetja pri 
ponudnikih KrasPass Gourmet s kulturnim programom

Praznovanju zlatega Praznika terana in pršuta se pridružujejo  
tudi izbrani ponudniki, ki bodo degustacijska doživetja na  
svojih domačijah oplemenitili s kulturnimi dogodki.  
Vabljeni na kraške domačije. 

Podrobnosti na: www.teraninprsut.si

 Dnevi odprih vrat

• BUNČETOVA DOMAČIJA, PEPINA VRTOVA in  
 SPOMINSKA SOBA BORISA PAHORJA  
  

 Brezplačni vodeni ogledi za skupine:  
 sobota, 13. avgust, vsako polno uro med 10.00 in 16.00,  
 nedelja, 14. avgust, vsako polno uro med 10.00 in 15.00. 

• MITSKI PARK RODIK 
  

 Brezplačni vodeni ogledi za skupine do 5 oseb: 
 sobota in nedelja, 13. in 14. avgust, ob 9.00 in ob 17.00.

• ŠTANJEL 
 

 Turistično vodenje Štanjel skozi čas:  
 sobota, 13. avgust, ob 16.00, 3 evre na osebo. 
 Turistično vodenje po Štanjelu:  
 nedelja, 14. avgust, ob 10.00, 4 evre na osebo. 

• PRŠUTARNA KRAS, ŠEPULJE 
 

 Vodeni ogledi, razstava pršutov, degustacije in  
 ugodnejši nakupi mesnin: 
 nedelja, 14. avgust, med 10.00 in 18.00. 

• PRŠUTARNA LOKEV NA KRASU 
 

 Sobota, 13. avgust. 

• KOBILARNA LIPICA 
  

 Brezplačen vstop v kobilarno z geslom: »Smo obiskovalci 
 Praznika terana in pršuta«: 
 sobota in nedelja, 13. in 14. avgust, do 10.00.

• VINAKRAS 
 

 Kulinarično doživetje Krasa v novi podobi – COOKING SHOW 
  z glasbeno spremljavo dua AKUSTIK TIASHA & MATEJ: 
 petek, 12. avgust, ob 19.00. Predprodaja vstopnic Vinakras. 
 Zaključek poletnih vinski doživetij na kraškem dvorišču  
 Vinakras: 
 petek, 2. september. Brezplačni vodeni ogledi kleti.

Organizatorja: Občina Sežana in ORA Krasa in Brkinov, v sodelovanju s pršutarno KRAS, Pršutarno Lokev na Krasu, Vinakras  
in številnimi lokalnimi ponudniki. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 

VINA ŠTOKA
 

Krajna vas 1d 
Kontakt: 031 361 823,  
vinastoka@gmail.com

KRAŠKA KLET KRSTAN
 

Skopo 61 
Kontakt: 041 587 547,  
kraskakletkrstan@gmail.com

VINSKA KLET TAVČAR 
– PRI STARČIH

 

Križ 158 
Kontakt: 031 329 622,  
katjusa.tavcar@gmail.com 

VINSKA KLET OREL 
 

Avber 10 
Kontakt: 041 340 099,  
vinskaklet.orel@gmail.com 

- GOURMET -
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www.teraninprsut.si
www.teraninprsut.si
www.sezana.si
www.visitkras.info
www.mercator.si
www.ora.si
www.kras.si
www.prsutarna-skrasa.si
www.triglav.si
www.vinakras.si
www.facebook.com/teraninprsut.si
www.instagram.com/praznikteranainprsuta


Program 
8. julij–31. avgust 2022:  
Kulinarična doživetja  
pri ponudnikih KrasPass Gourmet  
s kulturnim programom

7.–11. avgust 2022:  
V pričakovanju Zlatih 50!  
(Dutovlje, različna prizorišča) 
• nedelja, 7. 8. 2022, ob 19.00 – Poklon Lovru Žvabu,  
 odkritje spominske plošče (osrednji vaški trg)
• ponedeljek, 8. 8. 2022, ob 20.30 – Dokumentarni film  
 En Kras en Praznik (Bunčetova domačija, vstop prost)
• torek, 9. 8. 2022, od 17.00 do 20.00 – Otroci kuhajo – 
 Mali šefi Krasa (Bunčetova domačija, 5 evrov na osebo)
• sreda, 10. 8. 2022, ob 19.00 – Mala šola vina, mini tečaj 
 okušanja (Bunčetova domačija, 5 evrov na osebo)
• četrtek, 11. 8. 2022, ob 19.00 – Predstavitev penin s Krasa 
  (Bunčetova domačija, 5 evrov na osebo)

12.–14. avgust 2022:  
Praznik terana in pršuta  
(Dutovlje, različna prizorišča)

Jubilejni
50. Praznik terana in pršuta 
prinaša skoraj dva meseca dogajanja, ki bo vrhunec doseglo 
med 12. in 14. avgustom. 

Jubilejno praznovanje izpostavlja vse najvidnejše mejnike 
preteklih praznovanj: zgodbo bogate tradicije, kronanje 
nove kraljice terana, podelitev priznanj najboljšim vinarjem, 
nedeljsko povorko, Rock na Krasu. Novost letošnjega leta je 
obogaten program in pestrejši nabor lokacij: poleg Bunčetove 
domačije in prireditvenega prostora v Dutovljah bodo 
dogodki gostovali tudi v Sežani, Lipici, Štanjelu in Rodiku 
ter pri izbranih ponudnikih, ki bodo degustacijska doživetja 
na kraških domačijah KrasPass Gourmet oplemenitili s 
kulturnimi dogodki.

  ROCK NA KRASU

Petek, 12. 8. 2022, ob 21.00:  
MRFY, Zmelkoow in HeavenX  
Prireditveni prostor, vstopnina 10 evrov na osebo. 
Mlajši od 16 let na večerne dogodke vstopajo le v spremstvu staršev ali skrbnikov.

   SOBOTNA ZABAVA 

Sobota, 13. 8. 2022
• od 8.00: »Walk & Taste«, degustacijski pohod po Teranovi  
 krožni poti (zbor na prireditvenem prostoru, prijavnina  
 15 evrov na osebo)
• tekom dneva: Odprte kleti ponudnikov
• tekom dneva: Dnevi odprtih vrat – Bunčetova domačija, 
 Pepina vrtova, Spominska soba Borisa Pahorja, Mitski park 
 Rodik, Štanjel, Pršutarna Lokev na Krasu in Kobilarna  
 Lipica (podrobnosti na zadnji strani brošure)
• ob 16.00: Odprtje Etnološke razstave (OŠ Dutovlje, do 19. ure)
• od 16.00 do 19.00: Kraške igre Društva Na placu  
 (prireditveni prostor)
• ob 19.00: Odprtje Razstave vin po vinski cesti   
 (Bunčetova domačija) 
• ob 19.00: Venera in Prelom (prireditveni prostor, vstopnina  
 10 evrov na osebo od 19.00 dalje) 
• ob 21.00: Razglasitev kraljice terana in predaja krone  
 (prireditveni prostor)
• ob 21.30: Večerni koncert skupin Tulio Furlanič & 
 Kamnolomi in De Peachkiss, Kingston (prireditveni prostor)
Mlajši od 16 let na večerne dogodke vstopajo le v spremstvu staršev ali skrbnikov.

   DRUŽINSKA NEDELJA

Nedelja, 14. 8. 2022
• od 8.00: »Walk & Taste«, degustacijski pohod po Teranovi  
 krožni poti (zbor na prireditvenem prostoru, prijavnina  
 15 evrov na osebo)
• tekom dneva:  
 Odprte kleti ponudnikov
 Dnevi odprtih vrat – Bunčetova domačija,Pepina vrtova,  
 Spominska soba Borisa Pahorja, Mitski park Rodik, Štanjel, 
 pršutarna Kras in Kobilarna Lipica (podrobnosti na zadnji  
 strani brošure)
 Razstava vin po »Vinski cesti« (Bunčetova domačija)
• od 09.00 do 14.00: S kolesom na teran in pršut, kolesarjenje 
 mimo pršutarne Kras v Šepuljah z degustacijo pršuta (zbor 
 na prireditvenem prostoru) 
• od 11.00 do 15.00: Prestavitev dutovskih društev (osrednji  
 vaški trg)
• od 12.00: Stojnice (prireditveni prostor)
• od 13.00 do 15.30: Kraška harmonika in Godba Salež 
 (prireditveni prostor)
• od 14. 00 do 15.30: Posvet o teranu in pršutu (OŠ Dutovlje)
• od 14.00 do 20.00: Etnološka razstava (OŠ Dutovlje)
• od 15.00 do 19.00: Otroški praznik (delavnice, prireditveni  
 prostor)
• ob 15.00: Godbeni pozdrav – Kraška pihalna godba,  
 Brkinska godba 2000, Pihalni okester Divača, Mažoretke Povir  
 (osrednji vaški trg)
• ob 16.00: Povorka
• ob 16.00: Godbeni pozdrav – Prvačka pleh muzika  
 (prireditveni prostor) 
• od 17.00: (prireditveni prostor)  
 Predstavitev in podelitev priznanj vozovom
 Podelitev priznanj za najboljše terane
 Pozdravi vinskih kraljic 
 Smeh z Borisom Devetakom in Borisom Kobalom
• ob 19.00: Zabava z Dejan Dogaja & bend in Čuki 
 (prireditveni prostor)
Mlajši od 16 let na večerne dogodke vstopajo le v spremstvu staršev ali skrbnikov.

12. avgust 2022:  
Kulinarično doživetje Krasa v novi 
podobi  
ob 19.00: COOKING SHOW z glasbeno spremljavo dua  
AKUSTIK TIASHA & MATEJ (Vinakras),  
predprodaja vstopnic https://vinakras.si/vinski-bar

2. september 2022: 
Zaključek poletnih vinskiH doživetij 
(kraško dvorišče Vinakras), brezplačni vodeni ogledi kleti
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