Sporočilo za medije

50. Praznik terana in pršuta je prestavljen na naslednje leto
Sežana, 1. 6. 2020 – na Občini Sežana in Zavodu za šport, turizem in prosti čas Sežana smo se
zaradi razmer v državi odločili, da izvedbo 50. Praznika terana in pršuta prestavimo na
prihodnje leto. Odločitev je bila sprejeta v duhu ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa
(COVID-19), z mislijo na zdravje in varnost tako obiskovalcev kot sodelujočih. Kljub temu, da
se kraški vinarji in vinogradniki, pršutarji, kamnoseki, gostinci, kmetije in snovalci turističnih
doživetij letos ne bodo predstavili na tako pomembnem turističnem dogodku, bodo za vas z
veseljem na stežaj odprli svoja vrata. Razvajali vas bomo z vsemi dobrotami in posebnostmi,
ki jih premore naše območje. Zdaj je čas za Kras.
Pomladno in poletno obdobje pred avgustom je za snovalce tradicionalnega praznika, Praznika
terana in pršuta, najbolj intenzivno v povezovanju vseh ponudnikov in akterjev prireditve.
Običajno je namenjeno zaključevanju dogovorov s partnerji in izvajalci. Letošnje načrte je za
praznovanje že 50. praznika prekrižala globalna pandemija koronavirusa. Kljub temu, da je v
Sloveniji stanje epidemije preklicano, ostajajo v veljavi varnostni ukrepi za preprečevanje
prenosa okužbe. Od danes naprej je sicer na javnih krajih dovoljeno zbiranje do 200 oseb,
vsekakor pa je dovoljeno število udeležencev vsaj 30-krat manjše kot načrtovano število
obiskovalcev na 50. izvedbi praznika.
50. Praznik terana in pršuta je bil načrtovan v času med 8. in 16. avgustom, a žal, dobra dva
meseca pred dogodkom še ne vemo, kakšne smernice za varno izvedbo prireditve naj bi veljale
takrat. Ravno varnost obiskovalcev je v vseh pogledih prva skrb organizatorjev. V posvetu z
glavnimi akterji praznika, pršutarji in vinarji, sta organizatorja sklenila, da 50. izvedbo praznika
prestavita na prihodnje leto.
Organizacijska ekipa bo vso energijo usmerila v načrtovanje in pripravo 50. Praznika terana in
pršuta 2021. Kljub letošnji odpovedi praznik ostaja izjemno pomemben turistični produkt, ne
le lokalnega okolja, temveč celotne Slovenije.

O prazniku
Praznik terana in pršuta je osrednji praznik Kraševcev ter vseh ljubiteljev kraške kulinarike in
običajev. S svojim bogatim kulturnim, športnim, etnološkim in seveda zabavno-družabnim
programom privabi na Kras vsako leto več tisoč obiskovalcev iz domačih in tujih krajev. Na

dogodku lahko okusite sloviti kulinarični posebnosti, kraški pršut in teran, ter spoznate
značilno kraško gostoljubje.
In čeprav Vas v letošnjem letu ne bomo mogli gostiti na našem največjem etnološkem
dogodku, Vas vse te tradicionalne značilnosti in posebnosti, ki jih praznih sicer združuje, kljub
vsemu pričakujejo. Prisrčno vabljeni na Kras!
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