POLETNE PRIREDITVE
V
OBČINI SEŽANA
28. avgust – praznik občine Sežana

Avgust 2016

Sobota, 20. avgust
Pliskovica – balinišče
Od 8.00
Mednarodni balinarski turnir četvork ob praznovanju 30. letnice kluba
Ob 8.00 pričetek tekmovanja po skupinah
Ob 13.30 finalni del tekmovanja – četrtfinale
Ob 18.30 tekma za prvo mesto
Ob 20.00 podelitev pokalov in zabava s skupino Zvita feltna

Nedelja, 21. avgust
Tabor nad Vrabčami
Od 17.30
Nedelja na Vrheh
Ob 17.30 razstava in voden ogled na temo kdaj je bil zgrajen prvi taborski zid,
predstavitev rezultatov arheoloških izkopavanj iz leta 2013 (ob izgradnji
vodovoda na Vrhe)
Ob 18.30 Saša Pavček z monokomedijo
Ob 20.00 ples z ansamblom Lisjaki

Torek, 23. avgust
Kosovelova knjižnica Sežana
Pogovorni večer Vsi svetovi Bojana Podgorška (ob njegovem jubileju)
Ob 18.00
Sežana – Kosovelov dom
Ob 20.00
Odprtje pregledne razstave likovnih del Iva Mršnika z naslovom
»Podobe za spomin«

Sreda, 24. avgust
Sežana – Kosovelov dom
Ob 20.00
Odprtje večpredstavnostne razstave fotografij z naslovom
»Re-produkt toxine«

Četrtek, 25. avgust
Sežana – Trg osvoboditve
Ob 18.00
Podelitev spričeval 1. generaciji lovskih pripravnikov Brkinsko – kraške
zveze lovskih družin

Petek, 26. avgust
Sežana – Vinakras
Od 16.00
Brezplačni vodeni ogledi po novih kletnih in degustacijskih prostorih
(Ogledi bodo vsako polno uro med 16.00 in 19.00 uro, na kraškem dvorišču pred
kletjo pa bo med tem časom možna tudi degustacija terana in kraškega pršuta)
Sežana – Kosovelov dom
Ob 19.00
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEŽANA
Podelitev občinskih priznanj in nagrad za leto 2016

Sežana – Lipov list
Ob 20.30
9. tradicionalna prireditev »Vino in glasba«, glasbeno – kulinarični večer
Nastopajo: Klapa Leut in KuAdn

Sobota, 27. avgust
Sežana – poligon kinološkega društva v Sežani (Orleška cesta)
Od 8.00
Dan odprtih vrat Kinološkega društva Sežana
Spoznavanje ekipe, sodelavcev in drugih članov Kinološkega društva Sežana,
predstavitve in nastop psov ter prikaz dela reševalnih psov
Lipica
Ob 8.30

Kolesarski izlet po Živem muzeju Krasa
Informacije: (05) 730 07 67 ali tours@astraea.si

Sežana – športna dvorana OŠ Srečka Kosovela
Ob 09.00
Mednarodni turnir v košarki za U13
Sežana – Lipov list
Ob 9.30
Pohod na Tabor
Pohod za člane društva Sožitje – društva za pomoč osebam z motnjami v
duševnem razvoju Sežana
Sežana – Lipov list
Ob 10.00
15. tradicionalni »Tek na Tabor«
Povir
Od 11.00

Pliskovica
Ob 11.00 in 16.00

Čebelarstvo Atelšek
Od 11h naprej ogled statičnega čebelarjenja na Krasu v AŽ panjih
Ogled notranjosti čebelnjaka, promocijski prostor, tehnike čebelarske opreme,
poizkus 9 različnih vrst kraških medov in drugih čebeljih pridelkov
Ob 16h predavanje o izvirnih osnovah pridelave in kvalitete Kraškega medu
Drobne čebelarske skrivnosti starega čebelarja
Ogled kratkega filma o točenju medu v prevoznem čebelnjaku

Čebelarstvo Petelin
Predstavitev čebelarstva, vzreje gospodarskih matic in degustacija kraškega medu

Sežana – Park pri Starem gradu
Od 12.00
Dan kraškega ovčarja
Predstavitev kraškega ovčarja kot pasme in varuha črede, izbira najlepšega
kraškega ovčarja na prireditvi, druženje vzrediteljev in lastnikov kraških ovčarjev
z obiskovalci
Sežana – parkirni prostor pred starim gasilskim domom
Ob 13.00
Spektakularen prikaz delovanja nujnih služb v primeru požara

Sežana – Park pri Starem gradu
Ob 14.00
Predstavitev društev, zavodov, zvez in klubov na stojnicah
Odprtje tržnice »Dobrote Krasa«
Ustvarjalne delavnice in družabne igre za otroke – MDPM Sežana
Gibalno – ustvarjalne otroške delavnice in zeliščarska delavnica za odrasle
– Zavod Dobra pot
Animacija za otroke – Športno društvo Poskokec
Delavnice za otroke, najstnike in starše – Freestyle učenje
Sežana – Športni park
Ob 15.00
»Ulica obrti in podjetništva«
Predstavitev obrtnikov in podjetnikov Krasa
Sežana – Park pri Starem gradu
Ob 15.00
Predstavitev krajevnih skupnosti s ponudbo kraških dobrot in tekmovanje
v metanju škrl
Zabavni program za otroke
Sežana – Kosovelova ulica
Ob 16.00
Slavnostna povorka
Sežana – amfiteater Kosovelovega doma
Ob 17.00
Koncert Kraške pihalne godbe z gosti in kulturni program
Sežana – Stadion Rajko Štolfa Sežana
Ob 17.00
CherryBox24 Tabor Sežana : NK Ajdovščina
Vstop prost
Sežana – Športni park
Ob 17.00
Športni program
Sežana – parkirišče pred starim gasilskim domom
Ob 20.00
Večerna zabava:
Mambo Kings
Mi trije

Nedelja, 28. avgust
Vrhe
Ob 9.00

Razvojno društvo Vrhe in Študijski krožek Voda
Pohod po poteh mlinov ob Kranjšku:
pohod bo trajal približno 3 ure, z zaključkom na Selih, z ogledom igranega filma
»Žetev nekoč na Razgurih« in prikazom kamnitega ročnega mlina za mletje žita,
kamnoseka Jerneja Bortolata
Zbirno mesto udeležencev bo na križišču Razguri – Stomaž (na konfini) pri
informacijski tabli

Ocinca pri Štjaku
Ob 17.00
Spominsko in družabno srečanje ob prihodu prve partizanske čete na
Kras in začetku oboroženega upora proti okupatorju
Sežana – Kosovelov dom, amfiteater Kosovelovega doma
Ob 21.00
Komedija »Zabava s tradicijo«
Razvojno združenje Repentabor in Kulturno društvo Kraški dom Repen
Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do spremembe programa.

