
 
 

Program predstavitvene vožnje za novinarje in predstavnike medijev, sobota, 18. 5. 2019 

 

Koper - zbor 

10:00 Koper, glavna avtobusna in železniška postaja (omejitev 19 mest, 
potrebna je predhodna potrditev prisotnosti) 

Postanki - Kozina 10:30 
- Škocjanske jame 10:40 
- Divača 10:50 
- Štanjel 11:35 

Grad Štanjel 

12:00 Uvodni pozdrav, župan Občine Komen mag. Erik Modic 

12:15 Predstavitev projekta Intrebike II, Program sodelovanja INTERREG V-A 
Italija-Slovenija 2014-2020 (RRC Koper) 

12:30 Predstavitev projekta Medcycletour, Program Interreg Mediteran 
(RRC Koper) 

12:45 Prigrizek 

Kolesarjenje 

13:00 – 15:00* Kolesarski izlet z vodičem 

Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso 

15:00 Sprejem med naravnimi in kulturnimi lepotami Vrta ob vili Mirasasso – 
Botaničnega vrta Sežana v sodelovanju z njegovim upravljavcem – 
podjetjem KSP d.d. Sežana. 

Sežana 

16:00 Sežana, avtobusno postajališče pred občino - odhod proti Kopru 

*Urnik je okviren, časovno odvisen od razmer na cesti. 

 

Opis vmesnih postankov:  

 

Grad Štanjel predstavlja dominantni del starega naselja, ki je eno najstarejših naselij na Krasu, 

prepoznavno po svojem starem jedru. Ime je dobil po zavetniku cerkve, svetem Danijelu. Grič je bil 

zaradi svoje strateške lege poseljen že v prazgodovini, utrjen pa je bil tudi v času antike. Kraj je bil 

prvič pisno omenjen leta 1402. Značilno obrambno obzidje je iz 15. stoletja, prebivalce je ščitilo v 

času turških vpadov. Vrhunec razvoja je naselje doživelo v 16. in 17. stoletju, iz tega časa izvira večina 

arhitekturnih značilnosti stavb. Več informacij na spletni strani: www.stanjel.eu. 

 

Vrt ob vili Mirasasso je odraz davnega časa, velikega bogastva in izjemne ljubezni dostojanstvene 

gospode, ki je cenila lepoto in njeno imenitnost, spoštovala red in urejenost in je znala uživati blagor 

narave in razkošje stvaritev umetniških rok. Zato je vrt ob vili Mirasasso danes vrednota, ki terja 

pieteto, spoštljivost, uglajeno vedenje. Je vrednota, namenjena ljubiteljem narave, kulture, miru in 

tistim, ki cenijo drugačnost. Več informacij na spletni strani: www.vrtsezana.si.  

http://www.stanjel.eu/
http://www.vrtsezana.si/

