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Ustavite se na slastnih češpovih njokih, štrudlu in  
drugih brkinskih dobrotah na naših turističnih kmetijah  
in v gostilnah!

ZA OT ROKE
Sadjarska delavnica za otroke s Tamaro Urbančič:  
OD JABOLK DO SOKA, 18. 9.
Kozina, Park Žaga, ob 17h
Otroci si sami stisnejo jabolčni sok na priročni preši za sadje. 
V primeru slabega vremena odpade.

ZA KULINARIČNE UŽIT KE BRKINI SO ZNANI PO PRIDELAVI KAKOVOST NEGA 
SADJA, PREDVSEM JABOLK IN ČEŠP.
Brkini so znani po pridelavi kakovostnega sadja, predvsem jabolk 
in češp. Na podnebje odločilno vpliva lega hribovite pokrajine 
na prehodu med mediteranskim svetom in celinskim delom 
Slovenije. Prve zametke sadjarstva zasledimo v 18. in 19. stoletju. 
Brkinska jabolka so bila znana daleč naokoli, prodajala so se tudi 
na Dunaju, v Parizu in Londonu. Poleg plantažnih sadovnjakov 
tipično podobo Brkinov ustvarjajo travniški sadovnjaki po terasah 
in posamično drevje ob njivah. 
Danes so sadjarske kmetije vključene v Brkinsko sadno cesto. 
Okoli 100 sadjarjev ima zasajenih 120 ha sadovnjakov jablan, 
hrušk, češpelj, lesk, višenj in češenj. Vsaka kmetija ima svojo 
ponudbo žganj, sušenega sadja in domač jabolčni kis ali sok. 

Festival Brkinske sadne ceste želi ohraniti okuse 
in vonje lokalnih prebivalcev. Vključene turistične 
in sadjarske kmetije ter gostilne vam bodo v tem 
času bodisi postregle s katero od brkinskih jedi s 
poudarkom na jabolku, češpi in drugih brkinskih 
pridelkih bodisi povabile k aktivnemu doživetju v 
brkinskem sadovnjaku ali ponudile brkinske dobrote 
na degustaciji. 

SADJA JE LET OS OBILO! 



Festival 
BRKINSKE SADNE CEST E

PRIREDIT VE

KmeTiJSKA TržnicA iLirSKA BiSTricA, 26. 9. 
Konec septembra že vrsto let poteka sejemska prireditev, 
namenjena predstavitvi kmetijskih pridelovalcev in predelovalcev 
s področja Občine Ilirska Bistrica in širše. Gre za osrednjo regijsko 
strokovno kmetijsko sejemsko prireditev na tem področju. Letos 
bo tržnica potekala okrnjeno, zaradi aktualnih ukrepov. Program 
spremljajte na spodnjih povezavah.
Organizator: Občina Ilirska Bistrica in Društvo za razvoj podeželja 
med Snežnikom in Nanosom. Več na www.ilirska-bistrica.si in 
www.razvoj-podezelja.si

OcenJevAnJe SADnih žGAnJ
September 2020
Društvo brkinskih sadjarjev in KGZ Nova Gorica

OcenJevAnJe SADnih SOKOv
Oktober 2020
Društvo brkinskih sadjarjev in KGZ Nova Gorica 

KOLeSArSKi viKenD v iLirSKi BiSTrici, 12. – 13. 9.
V soboto, 12. 9., se bodo na krožni dirki v samem središču mesta 
pomerili najboljši slovenski kolesarji in kolesarke. Startno-ciljni 

prostor bo pred občinsko stavbo, trasa pa bo kolesarje popeljala čez 
glavni mestni trg, na Prešernovo ulico in zopet nazaj na Bazoviško.
V nedeljo, 13. 9., bo na cesti med Ilirsko Bistrico in Sviščaki 
potekalo državno prvenstvo v vzponu s cestnimi kolesi za kategorije 
mlajših mladincev in mladink, starejših mladincev in mladink ter 
mlajših članov in članic. Vzporedno z državnim prvenstvom bo 
potekala tudi rekreativna dirka, katera se bo upoštevala za pokal 
Slovenije!
Več o trasi, programu in prijavah na dirko na fb Visit Ilirska Bistrica 
in info@tic-ilbistrica.si, ter 040 787 178

KOLeSArSKi iZLeT PArK ŠKOcJAnSKe JAme-vremSKA DOLinA-
BrKini-miTSKi PArK rODiK 27.9.
Ob 9.00h – Start izleta iz sprejemnega centra Parka Škocjanske 
jame v Matavunu.Udeleženci imajo možnost brezplačne
izposoje e-koles. Izlet je voden in je srednje težavnosti. Na poti 
sledita 2 kulinarična postanka.
Udeleženci naj imajo s sabo 20€ gotovine za kulinarične postanke 
po poti. Podrobnejše informacije na www.visitkras.info ali razvojni.
center@divaca.si, telefon 00 386 41 550 205.  

Za udeležbo na kolesarskem 
izletu se je potrebno prijaviti na  
razvojni.center@divaca.si, saj 
je število udeležencev omejeno. 
Rok za prijavo je 24.9.2020. Cilj 
izleta sprejemni center Parka 
Škocjanske jame v Matavunu. 
Udeležba na kolesarskem 
izletu in pohodu je na lastno 
odgovornost. V primeru slabega 
vremena prireditve odpade. 
Organizator si pridržuje pravico 
do spremembe programa.  

miTSKi večer Pri KOBiLJi 
GLAvi nA LinTverJevi POTi  
miTSKeGA PArKA, 30. 9., OB 17h
Pogovor z dr. Katjo Hrobat Virloget o zgodbah Mitskega parka 
ter prisluhnili bomo pripovedovalki mitskega izročila Jasni Majdi 
Peršolja.

V primeru slabega vremena odpade. Vstopnine ni, zaradi omejene 
udeležbe je rezervacija sedeža na elektronski naslov:  
ester.mihalic@hrpelje.si, ali po telefonu 05 6800 150  
v času uradnih ur občine.

2. POhOD PO BrKinih, 4. 10. 2020 OB 10h, STArT v SUhOrJU. 
Organizatorji: Turistično informacijski center Ilirska Bistrica, vaški 
skupnosti Suhorje in Ostrožno Brdo. 
Več na www.ilirska-bistrica.si, +386 (0)30 345 221 in www.pivka.si.

POhOD PO LinTverJevi POTi v miTSKem PArKU, 10. 10.,  
STArT OB 10h PreD vAŠKim DOmOm v rODiKU
Organizator: Občina Hrpelje – Kozina in TD Rodik
V primeru slabega vremena odpade. Vstopnine ni, zaradi omejene 
udeležbe je rezervacija sedeža na elektronski naslov:  
ester.mihalic@hrpelje.si, ali po telefonu 05 6800 150  
v času uradnih ur občine.

V skupni organizaciji:
Občine Divača, Hrpelje - Kozina,
Pivka in Ilirska Bistrica,
Društvo brkinskih sadjarjev,
Društvo za razvoj podeželja med 
Snežnikom in Nanosom,
KGZ Nova Gorica in OOZ Sežana 
Park Škocjanske jame 
Razvojni center Divača 

Koordinator:
+386 (0)5 6800 150 /  
+386 (0)51 677 017
ester.mihalic@hrpelje.si

www.turizem-divaca.si
www.divaca.si
www.hrpelje-kozina.si
www.pivka.si 
www.ilirska-bistrica.si
www.sadjarji.eu
www.kmetijskizavod-ng.si

Festival vam ponuja bogato dogajanje za 
dušo in telo. Posezite po katerem 
od dogodkov ali si preprosto 
privoščite nekaj okusnega 
za svoje brbončice in 
pridite v naše  
kraje!


