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SEJEM ZELIŠČ IN DOBROT KRASA 

 

OBVESTILO IN VABILO ZA SODELOVANJE 

 
Turistično društvo KRAS, ki deluje na območju KS Dutovlje, bo pričelo  vsako 
tretjo nedeljo v mesecu, razen v mesecih december, januar in februar voditi 
prireditev SEJEM ZELIŠČ IN DOBROT KRASA. Tako se bo prvi sejem začel  v 
nedeljo 19. oktobra 2008 s svečano otvoritvijo ob 09.00 uri. 
 
Sejem bo potekal v središču vasi Dutovlje ob zgradbi in v dvorišču sedeža 
Turističnega društva Kras od 09,00 do 15,00 ure oziroma, če bo obisk večji, 
bomo čas obratovanja malo podaljšali. 
 
Namen in cilj sejma je obogatiti ponudbo Krasa, obiskovalcem ponuditi 
nakupe različnih vrst zelišč in izdelkov iz njih, napitkov in tinktur, medu in 
pripravkov iz medu, žganih pijač pridelanih na tem območju (brinjevec, 
brinjevo olje, slivovka, tropinovec ipd) in seveda  vina pridelana izključno na 
kraški planoti. Obiskovalcem bo omogočeno tudi izobraževanje v obliki 
predavanj, razstav in raznih delavnic predvsem na temo zelišč. Obiskovalci 
sejma bodo postopoma veliko  slišali, zvedeli in se naučili o pogojih, ki vladajo 
tu, dalje, kaj vse lahko Kras ponuja v primerjavi z drugimi pokrajinami, kaj 
lahko razvijamo, pridelujemo in predelujemo na Krasu, kaj in kako lahko 
promoviramo, tržimo in zakaj moramo ohranjati kvaliteto rastlinskega in 
živalskega sveta v tej pokrajini. 

Poudarek ponudbe na  sejmu so predvsem zeliščni izdelki in proizvodi iz Krasa 
in Brkinov, iz goriško – vipavskega okoliša z nanoško - banjško planoto ter iz 
slovenskega primorja in Istre kot tudi enakovredni in podobni izdelki iz 
Tržaškega in Goriškega Krasa v Italiji. 

Z zelišči se bodo lahko predstavili in jih ponudili tudi vsi pridelovalci ali 
predelovalci iz Slovenije. Vsakokrat bo ob sejmu potekalo eno od predavanj 
na temo zelišč, bodisi o posamezni rastlini, pridelavi, vzgoji in negi ali predelavi 
zelišč, bodisi o trženju zdravilnih in drugih zelišč, dalje o uporabi v kulinariki, 
kozmetiki itd. Včasih bomo pripravili tudi delavnice, razstave in druge oblike 
izobraževanj. Veliko želimo dati poudarka varovanju okolja in s tem varstvu 
zaščitenih rastlin, sožitju rastlinskega in živalskega sveta in še mnogo drugega. 
V ta izobraževanja bomo kot predavatelje in vodje delavnic vabili in pritegnili 
ugledne strokovnjake in poznavalce te tematike. 

Posebej bomo izpostavili tiste naravne dobrote Krasa kot so med, brinjevec in 
ostala žganja ter vina in likerje. Na sejmu bo mogoče ponuditi le žgane pijače 
pridobljene iz surovin, ki so zrastle in bile predelane na kraško – brkinskem in 
delu istrskega sveta, vina in likerje pa le izključno iz kraške planote. Za vse 
navedeno pride v poštev tudi tržaško – goriški Kras v Italiji. 

Posebno in pomembno vlogo bomo namenili kraškim čebelarjem, ki bodo 
ponujali med in izdelke iz tega območja. V sklopu njihove aktivnosti si bomo 



delo zastavili tako, da bosta vsakokrat na sejmu predstavljeni dve drugi 
pokrajini, območji ali okoliša iz Slovenije z določenimi značilnostmi, ki se 
odražajo na kvaliteti medu in nekaterimi posebnostmi. 

Ves čas bomo odprti za morebitne druge ideje in predloge v cilju bogatitve 
ponudbe, tako, da bomo počasi dograjevali  kvaliteto tega sejma, ki je 
specifičen in enkraten, saj nismo zasledili, da bi bilo kaj takšnega organizirano 
ne pri nas ne v bližnji Italiji ob meji s Slovenijo. 

Na sejmu se lahko predstavijo in ponudijo svoje izdelke pravne in fizične 
osebe, kmetije in kmetije, ki gojijo dopolnilno dejavnost, društva, vinarji, 
pridelovalci žganih pijač, organizacije in ustanove ter ponudniki strokovne 
literature iz tega področja, ki ga sejemska ponudba zajema. 

Vse, ki bodo želeli sodelovati na sejmu kot prodajalci, seznanjamo, da se 
morajo enkrat letno pismeno prijaviti na naslov: Turistično društvo KRAS, 
Dutovlje št. 65, 6221 Dutovlje. Zadevno velja za tekoče leto. 

Ob prijavi morajo dostaviti pismene dokaze v obliki dokumentacije iz katere je 
razviden status. Turistično društvo Kras bo potem, ko bo imelo zbrane prijave 
skupno prijavilo prodajalce in razstavljavce  občinski upravi, tako, da ne bo 
potrebno vsakemu posebej iskati in plačevati vloge za izdajo soglasja za 
prodajo na tem sejmu. 

Vsi tisti, ki bodo ponujali živila (od zelišč do medu in alkoholnih pijač) morajo 
biti registrirani na Zdravstvenem inšpektoratu območne enote pod katerega 
spadajo in pri sebi imeti kot dokazila potrdila in ustrezne priloge Pravilnika o 
zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili 
prihajajo v stik z živili (Ur. list  RS št. 82/2003 z dne 21.08.2003). Poleg tega 
morajo na sejmu izkazovati ustreznost živil s katerim od potrdil o analizi 
ponujanega živila. 

Za ponudnike iz Italije (tržaški in goriški Kras) velja, da imajo pri sebi ustrezno 
primerljivo dokumentacijo.   

Ker smo vezani na določene postopke in organizacijske naloge ob prvem 
sejmu, naprošamo vse zainteresirane, da se prijavijo najkasneje do 10. 
oktobra 2008. 

Za informacije se lahko obrnete po el. pošti na naslov napisan v glavi dopisa 
ali z obiskom spletne strani Turističnega društva Kras: http://tdkras.dutovlje.net/ 
, kjer v PDF obliki najdete dokument SEJEMSKI RED, iz katerega so razvidni vsi 
pogoji sodelovanja kot tudi telefonsko na predsednika Turističnega društva 
Kras KJUDER Branka, tel. 05/764 00 75 ali GSM 041-475 805. 

Na koncu še sporočamo, da cene uporabe stojnic in sejemske površine še 
niso določene, vsekakor bodo sprejemljive in dostopne vsakemu. 

Vabljeni k sodelovanju in lepo pozdravljeni! 

 

                                                                                                      Branko KJUDER 

                                                                                              Turistično društvo KRAS 
                                                                                                          predsednik 

 

 


