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■ Predstavitev kandidatov za župane in list za občinski svet

■ Vandalizem in nepravilno odlaganje odpadkov

■ 35 let delovanja Medobčinskega društva invalidov Sežana

■ Martinovanje na Krasu
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GLASBA Z OKUSOM 2022
Četrtek, 27. oktober 2022, 
ob 20.00
TORI TANGO: RESPIRANDO

Ponedeljek, 7. november 2022, 
ob 20.00
NA RAZPOTJU GRŠKE PESMI
Koncert v spomin Mikisu 
Theodorakisu.
Izven.

Sobota, 12. november 2022, 
ob 10.00
Lutkovno gledališče Fru-fru
KRTEK ZLATKO ALI KAKEC, 
KI JE PADEL Z NEBA

Torek, 15. november 2022, 
ob 20.00
Mestno gledališče ljubljansko
TRIJE MILIJONI MINUT
Za Gledališki abonma in izven.

GLASBA Z OKUSOM 2022
Četrtek, 17. november 2022, 
ob 20.00
VITO MARENCE FLAMENCO 
TRIO & ANA PANDUR

Sobota, 19. november 2022, ob 20.00
KUD Dveh in 
Rumena zavesa, d. o. o.
Nik Škrlec: ZDRAVA PAMET

Torek, 22. november 2022, 
ob 20.00
GODALNI KVARTET TARTINI
Za Glasbeno-plesni abonma in 
izven.

Prihaja na odre 
Kosovelovega doma 
Sežana

Več na: www.kosovelovdom.si

Program in informacije: www.kosovelovdom.si. 
Spremljajte tudi naša FB profila KINO Sežana 

in Kosovelov dom Sežana.

Četrtek,  24. november 2022, 
ob 20.00
Špas teater
VROČICA

Sobota, 26. november 2022, 
ob 10.00
Gledališče Koper
SKOK V PRAVLJICO

Nedelja, 4. december 2022, 
ob 18.00
OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
PEVSKIH ZBOROV

Petek, 9. december 2022,
 ob 20.00
DRUŠTVO MRTVIH PESNIKOV
Koncert za Glasbeno-plesni 
abonma in izven

Petek, 16. december 2022, 
ob 19.00
NOVOLETNI KONCERT 
GLASBENE ŠOLE SEŽANA

Nedelja, 18. december 2022, 
ob 17.00
NOVOLETNI KONCERT 
KRAŠKE PIHALNE GODBE

NOVOLETNI KONCERT
Četrtek, 29. december 2022, 
ob 20.00
PRIFARSKI MUZIKANTI
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Potem pride nekega dne nenadoma jesen. Včasih sončna 
in topla, drugič mračna in turobna. Letošnja je sončna. 
Zato je vse okrog nas in v nas odeto v tople barve. Zaradi 
suše so listki na gmajni sicer nekoliko manjši. Pod njimi 
se skrivajo drobni sadeži. Taki so mi všeč. Lepo je ugrizniti 
v drobno jabolko na Krasu, ki me spominja na otroštvo v 
Brkinih, ali snesti droben kaki, ki ga v otroštvu nismo imeli 
na vrtu in smo se veselili tiste gajbice, ki so nam jo vsako 
leto podarili sorodniki z Goriškega. 
In razmišljam, kako je bilo, kako  je in kako bo vse 
povezano. Tudi mi, čeprav si mislimo (in velikokrat se tudi 
obnašamo tako!), da smo vsak na svojem planetu, smo 
hote ali nehote povezani z nevidnimi nitmi. 
Kakor koli, pogled na naše sedanje delo, je hkrati pogled 
na naš skupni včeraj in naš skupni jutri. Pogled na jutri 
je sicer še meglen, ker je veliko skal na naši poti, ki nam 
zastirajo pogled ali nas spotikajo. Toda cilj bomo, tako ali 
drugače, nekoč dosegli. Če so prizadevanja na tej poti 
skupna, potem so skale kamni in lahko vidimo ruj, ki 
kuka izza njih, sicer pa vidimo samo temo na od stoletij 
obrabljeni površini kamnov, ki je sicer čudovita, enkratna 
in neponovljiva. Odmislim, da bo mogoče nekoč nekdo 
izruval ruj, ki raste iz nje ali nanjo odtisnil napis z barvnim 
pršilom in se ob tem glasno smejal. 
Raje si predstavljam, kako vsi skrbimo, da bo naša pot lepa 
in čista, da bo naše zrcalo, da bo popotnica za prihodnost. 
Če bo naš planet obstal.
Če bo človek obstal. 
Če bo … sploh jutri … 
Če bo … 
Naj bo!  
S skupnimi koraki lahko poskrbimo, da bo sedanjost tudi 
prihodnost!

mag. Magdalena Svetina Terčon
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Ograje na cesti Vrabče–Orehovica in kamnita zložba na 
cesti proti Utovljam

Občinska cesta med Vrabčami in Orehovico (LC 374512 
Vrabče–Podnanos) je ena najbolj dotrajanih cest v Občini Se-
žana. Cesta je vijugasta in v času dežja spolzka. Da bi se izogni-
li hujšim nesrečam, je Občina Sežana na treh odsekih te ceste 
umestila jeklene varnostne ograje v skupni dolžini 68 metrov. 
Na enem odseku je urejena še stabilizacija iztoka prepusta, 
tako da je zgrajena kamnita zložba in armiranobetonska kro-
na za namestitev ograje. Investicijo je izvajalo podjetje CPK, d. d., 
njena skupna vrednost je znašala 14.536,75 evrov (z DDV).

Na cesti proti Utovljam, gledano iz smeri Križa oziroma Dob-
ravelj, pa je na novo urejena kamnita zložba v dolžini približno 
30 metrov, povprečno visoka 0,7 metra. Narejena je bila, da bi 
na nasipni strani prečnega profila vozišča odpravili posedke, 
ki so kazali na slabo nosilnost temeljih tal. S posegom se je 
tudi razširil koridor vozišča, kar omogoča lažje srečevanje vo-
zil. Dela je izvajalo podjetje CPK, d. d., vrednost investicije je 
približno 9.000,00 evrov.

Besedilo in sliki: Občinska uprava

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj 
Na podlagi 23. in 24.člena Pravilnika o dodeljevanju nepro-

fitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 
11/09, 81/11, 47/14, 153/21, v nadaljevanju Pravilnik), Javnega 
razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list 
RS, št. 67/2022) ter odločitve Komisije za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem v Občini Sežana z dne 24. 8. 2022, Občina 
Sežana objavlja

PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV

uvrstitev Ime in priimek število točk
1. Marijan Blagus 480
2. Ranko Vajkić 420
3. Vladimir Krištof 410
4. Darijo Arčon 380
5. Matjaž Mahnič 370
6. Tamara Meško 370
7. Ervin Božeglav 370
8. Monika Cerkvenik 350
9. Teo Ukmar 350
10. Darijan Marinič 350
11. Vekoslav Kunst 340
12. Nadja Vrh 340
13. Mojca Žetko 340
14. Samanta Coraci 330
15. Selma Nuhanović 330
16. Joško Avflič 320
17. Martina Pangos 270
18. Zdenko Čok 270
19. Tina Cej 270

20. Tina Mirošič 270
21. Enej Ravbar 270
22. Marjanca Pušnar 270
23. Slavojka Popović 260
24. Zorica Cvetković 260
25. Robert Banfič 250
26. Jože Colja 230
27. Maja Bohar 210
28. Milena Kopitar 190

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o doseženem 
številu točk, ki so jih dosegli v postopku javnega razpisa. 

Udeleženci razpisa imajo pravico do pritožbe na župana Ob-
čine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, v 15 dneh od njene 
vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti, pisno 
neposredno ali ustno na zapisnik, pri organu, ki je odločbo 
izdal. Taksa za pritožbo po tarifni številki 2 Zakona o uprav-
nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5, 14/2015-ZUUJFO, 
84/2015-ZZelP-J, 32/2016, 30/2018-ZKZaš, 189/20-ZFRO) zna-
ša 18,10 EUR. Odločitev o pritožbi je dokončna. 

Po rešitvi vseh pritožb se objavi Končni seznam upravičen-
cev, na katerega bo uvrščenih le prvih 8 (osem) prosilcev z 
doseženim največjim številom točk, ki jim bodo zagotovljena 
stanovanja. Končni seznam upravičencev bo objavljen v ob-
činskem glasilu, na oglasni deski občine Sežana in na spletni 
strani Občine Sežana.             
     David Škabar

                                                                                      župan
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Sanacija odsekov državnih cest v občini Sežana
V zadnjem obdobju je bilo na državnih 

cestah v občini Sežana več delnih zapor, 
saj je Direkcija RS za infrastrukturo opra-
vila več vzdrževalnih del. Zaradi proble-
matičnih posedkov in drsnosti vozišč so 
bili obnovljeni odseki državnih cest:
-  med naseljem Senadolice in priključ-

kom za Senadole (R2-445 Senožeče- 
–Sežana–Fernetiči);

-  dva odseka na cesti med naseljema 
Kazlje in Dobravlje (R3-620 Štorje- 
–Štanjel);

-  med naseljema Krajna vas in Duto-
vlje (R3-618 Branik–Komen–Krajna 
vas–Dutovlje);

-  med naseljema Kopriva in Skopo (R1-
204 Šempeter–Dornberk–Štanjel);

-  v Sežani med bencinskim servisom 
Mol in trgovino Hofer (R2-445 Seno-
žeče–Sežana–Fernetiči).

Dela je opravljajo podjetje CPK, d. d. 
Izvedli so preplastitev obrabnega sloja 
vozišča, s čimer se je izboljšala vozna 
površina, udobnost vožnje, odvajanje 

meteorne vode … Obenem so obnovili 
tudi talno signalizacijo in uredili obce-
stne bankine.

Besedilo in slike: Občinska uprava

Pregled investicij
Občinska uprava Občine Sežana je na 

pobudo, podano na 24. seji občinskega 
sveta, pripravila pregled največjih in naj-
pomembnejših investicij ter projektov v 
iztekajočem se štiriletnem mandatu. Ob 
rednih nalogah občine, ki se ne kažejo 
le v kilometrih asfalta, položenih ceveh 
in metrih zidov ter kljub temu, da je kar 
dobri dve leti zaznamovalo zaprtje druž-
be zaradi razglašene epidemije, pogled 
nazaj, na obdobje zadnjih štirih let, pri-
naša zadovoljstvo z narejenim. Številne 
investicije so se začele in dokončale, 

mnoge aktivnosti še potekajo. Kar nekaj 
pomembnih projektov je načrtovanih in 
tik pred začetkom realizacije. 

Dokončane investicije:

Komunalno omrežje na območju 
Terminala v Sežani

Občina Sežana je v obdobju med leto-
ma 2019 in 2022 na območju Termina-
la v Sežani zgradila 2355 metrov nove 
kanalizacije za odvajanje komunalnih 
odpadnih voda ter 1200 metrov nove-

ga vodovodnega omrežja, obnovila je 
ceste ter uredila odvajanje meteornih 
voda. S tem je ustrezno komunalno 
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opremila 67,4 hektarja veliko območje 
poslovne cone. 

Vrednost investicije je znašala 
1.374.875 EUR. Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo je zagotovi-
lo 1.210.921 EUR (na podlagi 23. člena 
Zakona o financiranju občin), Občina 
Sežana pa 163.954 EUR. Z investicijo je 
Občina Sežana omogočila gospodarski 
in podjetniški razvoj ter izboljšala de-
lovne in bivanjske razmere lokalnega 
prebivalstva. 

Ureditev dela javne poti in od-
vodnjavanja v Danah pri Sežani
Na lokalni cesti v Danah pri Sežani je 
bil v letih 2020 in 2021 urejen del javne 
poti. Obnovljen je bil vodovod v dolžini 
200 metrov, urejena je bila meteorna 
kanalizacija in javna razsvetljava ter v 
celoti obnovljeno vozišče. Investicija je 
znašala 121.900 EUR. Dela so bila izve-
dena na podlagi sporazuma o sodelo-
vanju med Občino Sežana in Elektrom 
Primorska d. d., ki je gradil elektroener-
getsko infrastrukturo. 

gotovilo 187.489 EUR (23. člen Zakona 
o financiranju občin), Občina Sežana pa 
11.613 EUR lastnih sredstev.

Komunalno urejanje in rekonstruk-
cija vodovoda v delu naselja Lokev

V letu 2021 in 2022 je bil prenovljen 
del lokalne ceste v Lokvi. Dela so zaje-
mala obnovo vodovoda v dolžini 400 
metrov in ureditev meteorne kanaliza-
cije. Na območju, kjer so potekala dela, 
je bilo obnovljeno tudi vozišče, del in-
vesticije se je izvajal na regionalni cesti.

Vrednost investicije je bila 93.162 EUR. 
Dela so bila izvedena na podlagi spo-
razuma o sodelovanju med Občino 
Sežana in Elektrom Primorske d. d., ki je 
v Lokvi gradil elektroenergetsko infra-
strukturo.

vozil na regionalno cesto, pomembno 
pa je tudi zato, ker predstavlja začetek 
bodoče obvoznice, ki bo vodila do novih 
industrijskih in obrtnih con v Sežani. Sku-
pna vrednost ureditve krožišča je znašala 
približno 350.000 EUR, delež Občine Se-
žana je bil 66.000 EUR. 

Manipulativni plato z nadstrešnica-
mi na CERO Sežana

Občina Sežana in še tri občine so-
lastnice Centra za ravnanje z odpadki 
(CERO) Sežana so v letu 2019 pričele, 
v letu 2020 pa zaključile drugo fazo 
ureditve CERO Sežana. Dokončan in 
asfaltiran je bil manipulativni plato ter 
postavljene tri jeklene nadstrešnice za 
obdelavo odpadkov. Vrednost investi-
cije je bila 199.102 EUR; Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo je za-

Sistem za izposojo električnih koles
V letu 2020 je bil pri osnovni šoli v Se-

žani v sklopu projekta Crossmoby pos-
tavljen sistem za izposojo električnih 
koles Kras Brkini Bikes. Avtomatiziran 
način omogoča izposojo in vračilo ko-
les na postajah v občinah Sežana, Diva-
ča, Hrpelje - Kozina in Komen ter tako 
spodbuja trajnostno mobilnost na ob-
močju Krasa in Brkinov. 

Ker je bil sistem izposoje dobro spre-
jet, je Občina Sežana v letu 2021 naba-
vila še dve postaji za električna kolesa, 
ki bosta v letu 2022 postavljeni v Sežani 
in Pliskovici. To je del drugega projekta 
(Kolesarska veriga na podeželju), s kate-
rim LAS Krasa in Brkinov skupaj z obči-
nami Divača, Hrpelje - Kozina in Sežana 
sodeluje z LAS-i v Sloveniji in so ga us-
pešno prijavili na javni razpis Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
RS. Vrednost projekta za občino Sežana 
je skoraj 60.000 EUR, od tega je sofinan-
ciranih nekaj več kot tretjina sredstev.    

Krožišče pri izvozu z avtoceste Se-
žana Zahod

V letu 2020 sta Občina Sežana in Mini-
strstvo za infrastrukturo zgradila krožišče 
na izhodu z avtoceste Sežana Zahod (pri 
lekarni Ruj). Gradbena dela so zajemala 
izvedbo novih voznih površin, pločnikov, 
meteorne kanalizacije in javne razsvetlja-
ve. Krožišče omogoča varno vključevanje 

Ureditev parka nasproti sodišča
V sklopu projekta Včeraj za jutri (Pro-

jekt za lokalni razvoj-ohranjanje dediš-
čine za prihodnje rodove), ki je bil so-
financiran iz evropskih in nacionalnih 
sredstev, je bil park nasproti sodišča v 
Sežani preurejen v spominski park. Izve-
denih je bilo še nekaj drugih akcij oza-
veščanja. Za projekt je Občina Sežana 
pridobila sredstva Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, saj je bila uspešna na 
javnem pozivu Lokalne akcijske skupine 
Krasa in Brkinov (LAS) oziroma Obmo-
čne razvojne agencije Krasa in Brkinov 
(ORA). Za realizacijo projekta je bilo na-
menjenih dobrih 100.000 EUR.

Ureditev vaškega jedra v Križu
V letu 2020 je bilo s kamnitim tlako-

vanjem zaključeno večletno urejanje 
vaškega jedra v Križu. Obnova, pri kateri 
sta fazno sodelovali Občina Sežana in 
Krajevna skupnost Tomaj, se je pričela 
že v letu 2014. V tem času je bila obnov-
ljena vaška štirna, postavljen je bil latnik 
in izvedeno asfaltiranje, na kamniti za-
ključek pa je jedro čakalo šest let. S po-
stavitvijo ograje v letu 2021 je krajevna 
skupnost zagotovila varnost predvsem 
otrok, ki se v vedno večjem številu zbi-
rajo na Placu pr‘ štjrnah. 

Občina pa je odkupila še parcelo v ne-
posredni bližini jedra, na kateri je med 
drugim predvidena ureditev parkirišča, 
umestitev ekološkega otoka in postavi-
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tev otroškega igrišča. Z izvedbo načrto-
vanih aktivnosti bo vaško jedro (in s tem 
vas Križ) poleg  urejene podobe dobilo 
tudi nove priložnosti za razvoj. Z obnov-
ljenim prireditvenim in družabnim pro-
storom, otroškim igriščem in urejenim 
ekološkim otokom bo jedro ponudilo 
možnosti za nove vsebine, prispevalo 
pa bo tudi k reševanju težav s parkira-
njem, ki pestijo stari del Križa.

trga in izgradnjo fekalne kanalizacije. 
Stroške prenove vozišča nosi v celoti 
Direkcija RS za infrastrukturo, ki vodi 
investicijo v Dutovljah. Občina Sežana 
in Elektro Primorske d. d. nastopata kot 
soinvestitorja.

Investicija se izvaja v dveh fazah. Prva 
je bila izvedena v letih 2021 in 2022 in 
je obsegala območje od bencinske čr-
palke do konca Bitnje. Zgrajenih je bilo 
230 metrov pločnikov, 820 metrov jav-
ne razsvetljave (skupaj s talnimi lučmi), 
647 metrov meteorne kanalizacije, 910 
metrov fekalne kanalizacije, 575 metrov 
vodovoda. Prenovljenih je bilo 460 me-
trov vozišča državne ceste in 270 me-
trov lokalnih poti in dostopov. Urejenih 
je bilo še 530 metrov telekomunikacij-
ske kanalizacije in 386 metrov elektro 
kanalizacije. Občina Sežana je za inve-
sticijo namenila 1.017.844 EUR lastnih 
sredstev.   

Druga faza se bo v letu 2022 in 2023 
nadaljevala po regionalni cesti proti Šta-
njelu do Zdravstvene postaje in do kon-
ca vasi ter od križišča proti Krajni vasi 
do prireditvenega prostora. Dela bodo 
obsegala gradnjo pločnikov (1620 m), 
javne razsvetljave (1406 m), meteorne 
kanalizacije (1068 m), fekalne kanali-
zacije (1065 m), vodovoda (1266 m) in 
prenovo vozišča (1596 m). Na odseku 
bo zgrajena telekomunikacijska kana-
lizacija (641 m) in elektrokanalizacija 
(780 m). 

Investitor je Ministrstvo za infrastruktu-
ro (Direkcija RS za infrastrukturo), Elektro 
Primorske d. d. in Občina Sežana sta so-
investitorja. Julija 2022 je bil izbran izva-
jalec del, pričetek gradnje je predviden 
jeseni. Vrednost gradbene pogodbe 
znaša 3.335.187,03 EUR, delež Občine 
Sežana znaša 1.016.754,20 EUR, delež 
Elektra Primorske d. d. pa 62.236,96 EUR. 
Deležu občine je treba prišteti še stro-
ške vodoinstalacijskih del, nadzora 
gradnje ter odkupa zemljišč, tako da je 
skupna vrednost investicije za Občino 
Sežana ocenjena na 1.260.000,00 EUR.

Geopark Kras-Carso
Z namenom, da se vzpostavi čezmejni 

geopark na Matičnem Krasu, je Občina 
Sežana (v sodelovanju s partnerji Geolo-
ško službo Dežele Furlanije-Julijske kra-
jine, Javnim zavodom Park Škocjanske 
jame in Uradom za geologijo Direkcije 
za varstvo tal Dežele Veneto) leta 2019 
uspešno prijavila projekt GeoKarst na 
razpis programa sodelovanje Interreg 
V-A Italija-Slovenija. Osrednji cilj projek-
ta je krepitev čezmejnega sodelovanja 
na Matičnem Krasu. To bo doseženo s 

pripravo akta o ustanovitvi čezmejne-
ga geoparka, pripravo kandidature za 
njegovo vključitev v Unescovo mrežo 
geoparkov in zagotovitvijo večje pre-
poznavnosti, skladnosti ter usklajenosti 
upravljanja območja. Pripravljeni bodo 
čezmejni upravljavski načrt geoparka, 
pilotna rešitev inovativne interpretacije 
dediščine, skupna teritorialna znamka, 
smernice za certifikat kakovosti, izo-
braževalni in geo-turistični programi, 
integriran informacijski sistem, kodeks 
za obiskovalce, nove podjetniške ideje, 
geo-poti, usposobljeni geo-turistični 
vodniki … 

Projekt je vreden 882.331,00 EUR, od 
tega je za Občino Sežana namenjenih 
333.831,00 EUR, v višini 85 odstotkov 
je sofinanciran iz sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 

Krožišče na kamionski cesti na Fer-
netičih

Na kamionski cesti na Fernetičih (ces-
ta A3, odsek 0372) Ministrstvo za infra-
strukturo gradi krožišče. Občina Sežana 
v investiciji sodeluje z ureditvijo vodo-
vodnega omrežja, ki bo služilo za pot-
rebe bodočega logističnega centra ob 
mejnem prehodu Fernetiči. Vsa dela 
bodo predvidoma končana v drugi po-
lovici leta 2022. 

Vrednost investicije je 1.038.174,90 
EUR, delež Občine Sežana znaša 
122.352,26 EUR.

Projekti v izvajanju: 

Pločniki in ureditev ceste v Du-
tovljah 

Ureditev ceste v Dutovljah obsega iz-
gradnjo pločnikov v naselju in zunaj na-
selja, ureditev avtobusnega postajališča 
pri osnovni šoli, ureditev trga, izvedbo, 
prestavitev in zaščito komunalnih vo-
dov (telekomunikacije, vodovod, ce-
stna razsvetljava, elektroinštalacije), 
gradbena dela za ureditev ceste, me-
teorno in fekalno kanalizacijo ter re-
konstrukcijo vodovoda. Občina Sežana 
financira izgradnjo pločnikov znotraj 
naselja in ureditev javne razsvetljave 
v višini ene polovice, v celoti pa finan-
cira rekonstrukcijo vodovoda, ureditev 

Odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda na območju Krasa – Stara vas, 
Sežana

Občina Sežana gradi fekalno kanali-
zacijsko omrežje na območju Stare vasi 
v Sežani. Zgrajenih bo 1600 metrov 
fekalne kanalizacije, kar bo omogočilo 
priključitev približno 270 prebivalcev na 
javno kanalizacijo. Poleg tega bo zgra-
jenih 400 metrov meteorne kanalizacije 
in 700 metrov vodovodnega omrežja. 
Hkrati drugi investitorji in izvajalci go-
spodarskih služb izvajajo dela na tele-
komunikacijskem omrežju ter električni 
infrastrukturi in optičnem omrežju. 
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Vrednost investicije znaša 1.520.944,90 
EUR (brez ddv). Financiranje je za-
gotovljeno iz sredstev EU v višini 
537.127,55 EUR, Republike Slovenije v 
višini 94.787,21 EUR in preostalega de-
leža Občine Sežana.

del izvedbe, ki se bo nadaljevala in za-
ključila v letu 2023. 

Projekt je vreden 4,6 milijona evrov 
(od tega znaša delež Občine Sežana 2,4 
milijona evrov, delež Občine Komen pa 
2,2 milijona evrov) in je vključen v Do-
govor za razvoj regij, kar pomeni, da je 
100-odstotno (razen stroška ddv) sofi-
nanciran iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj, od tega je 80 odstotkov 
sredstev EU, 20 odstotkov pa nacional-
nih sredstev.

Razsvetljava na nogometnem sta-
dionu Rajko Štolfa v Sežani

Gradbena dela za ureditev komunalne 
infrastrukture, elektroinstalacij in za po-
stavitev štirih stebrov, visokih približno 
30 metrov, na katerih bodo nameščeni 
reflektorji, so se začela v avgustu 2022. 
Zaključena bodo predvidoma do konca 
leta 2022. 

Projektna dokumentacija za ureditev 
razsvetljave na nogometnem stadionu 
Rajka Štolfe v Sežani je bila izdelana v 
letu 2021, ko je bilo tudi izdano grad-
beno dovoljenje. Nato je bil prvi razpis 
za izbor izvajalca razveljavljen, ker je 
bila ponudbena vrednost višja od za-
gotovljenih sredstev na proračunski po-
stavki. Na drugem razpisu je bil izbran 
izvajalec, ki je ponudil najugodnejšo 
ceno, 604.388,82 EUR (z ddv). Začetek 
del je bil predviden po zaključku tek-
movanj v prvi slovenski nogometni ligi 
v juniju 2022, a se je nekoliko zamaknil. 
Občina Sežana načrtuje tudi gradnjo 
nove glasbene šole v neposredni bližini 
stadiona. Ker bosta oba objekta priklju-
čena na isto transformatorsko postajo, 
je treba električno infrastrukturo posta-
viti v skupni koridor. To je zahtevalo do-
polnitev projektne dokumentacije.  

Nogometna zveza Slovenije bo za 
razsvetljavo na stadionu namenila Ob-
čini Sežana 75.000,00 EUR nepovratnih 

Inkubator turizma Krasa in Brkinov 
– Hiša Krasnih idej

Občina Sežana je bila v sodelovanju z 
Območno razvojno agencijo (ORA) Kra-
sa in Brkinov, občinami Divača, Hrpelje 
- Kozina in Komen, Inkubatorjem Seža-
na ter Šolskim centrom Srečka Kosovela 
Sežana uspešna na pozivu LAS Krasa in 
Brkinov. Za projekt Inkubator turizma, 
ki ga bo vzpostavila v stavbi nekdanje-
ga mejnega prehoda Lipica in je oce-
njen na 132.352,63 EUR, bo pridobila 
sredstva v višini 91.727,04 EUR. Sredstva 
so namenjena ureditvi poslovnih pro-
storov, novi zaposlitvi in izvedbi podje-
tniških izobraževanj. Projekt bo sofinan-
ciran s strani Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo iz sredstev Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je zagotoviti ustrezno 
poslovno in podporno okolje z infra-
strukturo in širšim naborom storitev, ki 
bodo omogočile spodbujanje podje-
tniške miselnosti, dvig poklicnih kom-
petenc in razvoj inovativne turistične 
ponudbe na območju LAS.

Opuščen objekt nekdanjega mejnega 
prehoda Lipica, ki je bil od vstopa Repu-
blike Slovenije v Schengensko območje 
zapuščen, je Ministrstvo za javno upra-
vo konec leta 2019 predalo v uporabo 
Občini Sežana, trenutno pa poteka po-
stopek za njegov prenos v last lokalne 
skupnosti. Občina Sežana ima namen v 
njem – poleg turističnega inkubatorja – 
vzpostaviti sedež čezmejnega Geopar-
ka Kras Carso in bodočega Evropskega 
združenja za teritorialno sodelovanje.

Krožišče v Lokvi pri pokopališču
Ministrstvo za infrastrukturo bo zgra-

dilo krožišče v Lokvi pri pokopališču, 
Občina Sežana pa bo poskrbela za pre-
stavitev ali novogradnjo vse komunalne 
infrastrukture na območju bodočega 
krožišča. Ministrstvo in Občina Sežana si 
delita stroške izgradnje pločnikov, me-
teorne kanalizacije in javne razsvetljave. 

Vrednost investicije znaša 
1.009.097,81 EUR, delež Občine Sežana 
je 322.817,10 EUR. Gradnja se je začela 
avgusta 2022 in bo zaključena predvi-
doma sredi leta 2023. 

Kolesarske povezave na Krasu
Projekt Geomob vključuje vzpostavi-

tev regionalnih kolesarskih povezav za 
zagotavljanje trajnostne mobilnosti na 
območju Matičnega Krasa – Geoparka 
Kras. V projektu, v katerem sodelujejo 
tudi občine Komen, Divača in Hrpelje 
- Kozina, je bila izdelana idejna zasnova 
mreže kolesarskih poti. 

V letih 2019–2022 se je pričela prva 
faza, v sklopu katere bo vzpostavljena 
kolesarska povezava med Sežano in 
Komnom. Trasa je dolga 19,7 kilometra, 
7,3 kilometra pa je stranskih poti na ob-
močju občine Komen. Izdelana je bila 
projektna dokumentacija in izvedene 
storitve za pridobitev pravice gradnje. 
Sredstva v letu 2022 so namenjena za 

sredstev, Fundacija za šport pa Zavodu 
za šport, turizem in prosti čas Sežana 
66.400,00 EUR.

Izgradnja zunanjega večnamen-
skega igrišča v Pliskovici

Občina Sežana je v letu 2018 odkupila 
zemljišče in naročila pripravo dokumen-
tacije za izgradnjo balinišča v Pliskovici. 
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja 
septembra 2021 je projekt za izgradnjo 
večnamenskega igrišča novembra 2021 
prijavila za sofinanciranje na javni razpis 
Fundacije za šport. Zaradi velikega šte-
vila prijavljenih projektov investicija žal 
ni bila uvrščena v izbor programov, ki 
jih sofinancira fundacija. Občina Sežana 
je zato julija 2022, po prejemu odločbe 
Fundacije za šport, pričela s pripravo do-
kumentacije za izvedbo javnega naročila 
za izbiro izvajalca. Izbrana je bila Komu-O
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nala Sežana d. d., s katero je Občina Se-
žana v začetku oktobra že podpisala po-
godbo v višini 365.051,85 EUR. Investicija 
naj bi se zaključila v letu 2023. 

Novogradnja je predvidena kot igrišče 
za šport s pomožnimi prostori, ki v prvi 
fazi poleg športnega igrišča na prostem 
obsega izgradnjo garderob, javnih sani-
tarij, info točke in skladišča. Druga faza pa 
obsega postavitev lesenega nadstreška. 

Urejanje učnih in tematskih poti 
V letu 2022 je 15.000 EUR predvide-

nih za izboljšanje Gozdne učne poti 
Tabor in Gozdne učne poti Josef Ressel 
(vključuje pet didaktičnih točk z raznimi 
didaktičnimi elementi) ter še katere od 
drugih poti, ki so jih predlagale posa-
mezne krajevne skupnosti, v kolikor bo 
dovolj finančnih sredstev. V sklopu so-
delovanja v projektu KRASn‘KRŠ je bila 
v letu 2021 deloma realizirana temat-
ska pot na temo kraških vrtač v Živem 
muzeju Krasa, za kar je Občina Sežana 
namenila 6.520,00 EUR.

Projekti v pripravi:

Gasilski dom Sežana
Občina Sežana namerava zgraditi 

gasilski dom za Prostovoljno gasilsko 
društvo Sežana in skladiščni objekt za 
potrebe Rdečega križa, Karitas in Civilne 
zaščite. Načrtovana je gradnja gasilske-
ga doma s površino 746 m2, skladišča 
s površino 307 m2 in zunanja ureditev 
2500 m2 površine. 

Ocenjena vrednost investicije je 
3.354.043,00 EUR;
- od tega za gasilski dom: 1.561.611,00 

EUR, 
- za skladišče 596.035,00 EUR in 
- za zunanjo ureditev 1.196.397,00 EUR.   

Ocenjena vrednost je za občinski pro-
račun zelo visoka, zato želi občina pri-
dobiti sredstva za sofinanciranje. Odkar 
je bilo v letu 2019 izdano gradbeno do-
voljenje, ni bilo primernega razpisa, zato 
se je čas izvedbe zamaknil v obdobje, 
ko bo možnost pridobitve kohezijskih 
sredstev, pri katerih je predvidena tudi 
podpora prilagajanju podnebnim spre-
membam in obvladovanju tveganj.  

Poslovna cona, druga faza  
Občina Sežana načrtuje urejanje ko-

munalne in druge gospodarske javne 
infrastrukture na območju poslovne 
cone Sežana Jugozahod. Gre za 46.067 
m2 veliko površino, ki je v lasti Občine 
Sežana. Načrti obsegajo gradnjo cest in 
navezave na obstoječe cestno omrežje, 
ureditev kolesarskih pasov in pločnikov, 

opremljanje z javno razsvetljavo, grad-
njo vodovodnega omrežja in ureditev 
hidrantnega omrežja, gradnjo omrežja 
fekalne kanalizacije, ureditev padavin-
ske kanalizacije, gradnjo plinovodnega, 
elektroenergetskega in telekomunika-
cijskega omrežja ter postavitev prev-
zemnih mest za odpadke. 

Maja 2022 je Občina Sežana oddala 
vlogo na javnem razpisu Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
»Podpora inovativnim ekosistemom 
ekonomsko-poslovne infrastrukture«, 
ki se izvaja v okviru Načrta za okreva-
nje in odpornost, pri katerem kandidira 
za pridobitev nepovratnih sredstev za 
sofinanciranje. Ocenjena vrednost in-
vesticije znaša 2,431 milijona evrov, na 
razpisu bo občina pridobila 1,3 milijona 
evrov. 

Komunalna oprema območja Ogra-
de II v Sežani 

Občina Sežana je pridobila gradbe-
no dovoljenje za gradnjo komunalne 
opreme za območje Ograde II v Sežani. 
Urejena bo vsa komunalna infrastruktu-
ra: vodovod, fekalna in meteorna kanali-
zacija, električno omrežje, telefon, javna 
razsvetljava ter ceste s pločniki. To bo 
omogočilo načrtovano gradnjo 30 sta-
novanjskih hiš in drugih stanovanjskih 
kompleksov v neposredni bližini.

Vrednost del je ocenjena na 1,6 milijo-
na evrov (brez ddv). Dela naj bi se začela 
v letu 2023 in zaključila v letu 2024.

Glasbena šola
Občina Sežana bo zgradila nove pro-

store za izvajanje dejavnosti Glasbene 
šole Sežana. Predvidena dela obsegajo 
odstranitev starega gasilskega doma, 
gradnjo novega večnamenskega objek-
ta za glasbeno šolo in druge dejavno-
sti (v dveh fazah) ter ureditev odprtih 

javnih površin. Objekt bo umeščen ob 
Kosovelovo ulico v nadaljevanju niza 
poslovnega objekta oziroma tribun, to 
je na mestu zdajšnjega starega gasilske-
ga doma, rokometnega igrišča in dela 
parkirišč.

Načrtovana prva etapa obsega grad-
njo večnamenskega objekta, ureditev 
novega južnega trga, prometno uredi-
tev na območju uvoza v garaže, dostop 
do atletskega stadiona in zunanjih po-
vršin ob objektu. Za objektom se ohra-
nita košarkarski igrišči v poglobitvi ob 
telovadnici, rokometno igrišče pa se 
prestavi na plato za novim objektom in 
tako se omogoči uporabo odprtih po-
vršin za dejavnosti šole. Opisana prva 
etapa bo izvedena v dveh fazah, najprej 
bo zgrajena glasbena šola in celoten 
podzemni del objekta, nato še stolpič 
za druge družbene dejavnosti.

Občina Sežana bo od Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport pre-
jela del sredstev za investicijo v višini 
1.172.667,07 EUR, saj je bila uspešna 
na javnem razpisu za sofinanciranje 
investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. 
Približno polovico teh sredstev naj bi 
občina prejela v letu 2023, drugo polo-
vico pa v letu 2024, v skladu s tem bo 
potekala tudi investicija. Rušenje obsto-
ječega objekta se je začelo septembra 
2022, javno naročilo za izbor izvajalca 
pa bo predvidoma izvedeno, ko bo pri-
dobljeno gradbeno dovoljenje. 

Druga faza izgradnje čistilne napra-
ve v Sežani

V letu 2020 je Občina Sežana pozvala 
koncesionarja, Petrol, Slovenska ener-
getska družba d. d., da čim prej začne 
gradnjo druge faze čistilne naprave v 
Sežani. Koncesionar je pripravil zasnovo 
čistilne naprave, ki vključuje najnovejše 
tehnične rešitve obratovanja bioloških 
čistilnih naprav. Občinski svet je maja 
2022 sprejel sklep, s katerim je dal so-
glasje idejni zasnovi, koncesionar pa bo 
nadaljeval priprave na izgradnjo druge 
faze čistilne naprave. 

Čistilno napravo v Sežani je na podlagi 
koncesijske pogodbe iz leta 1997 zgra-
dilo podjetje Adriaplin d. o. o. Skladno 
s pogodbo je bila vzpostavljena prva 
faza s kapaciteto 6000 PE, za katero je O
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bilo leta 2002 pridobljeno uporabno do-
voljenje. V letu 2007 je Adriaplin d. o. o. 
oddal vlogo za pridobitev okoljevarstve-
nega dovoljenja. Nato je novi koncesio-
nar (Petrol, Slovenska energetska družba 
d. d.) vlogo večkrat dopolnil in na pod-
lagi nove rešitve za preusmeritev iztoka 
odpadne vode leta 2011 pridobil okolje-
varstveno dovoljenje. Za izpolnitev zah-
tev je moral koncesionar rekonstruirati 
prvo fazo čistilne naprave, investirati v 
ponikovalnico, odstranjevanje fosforje-
vih spojin in dezinfekcijo iztoka.

Drugo fazo bodo začeli graditi v letu 
2023, predvidoma bo končana v letu 
2024. Investicijo v celoti izvaja in finan-
cira koncesionar Petrol d. d. 

Ureditev dela ceste v Tomaju 
Občina Sežana je naročila geodetski 

posnetek in idejno zasnovo za uredi-
tev 542 metrov dolgega odseka ces-
te v Tomaju. Projekt je bil marca 2022 
predstavljen v Tomaju, krajani in KS pa 
so podali pripombe. Občina Sežana je 
dokumentacijo nato predala Direkciji 
za infrastrukturo, da bi jo upoštevala pri 
nadaljnjem načrtovanju širitve ceste in 
ureditve pločnikov v Tomaju. Da bi našli 
najprimernejše rešitve, namerava Obči-
na Sežana skupaj s krajevno skupnostjo 
in domačini v zimskem času organizirati 
tudi delavnice.  

Pripravljen projekt za izvedbo bo os-
nova za odkup zemljišč, potrebnih za 
uresničitev projekta. 

Med gradnjo ceste v Tomaju bo Obči-
na Sežana rekonstruirala vso infrastruk-
turo v cestnem telesu, to je vodovod, 
meteorna kanalizacija, električna infra-
struktura, telefonsko in optično omrež-
je. Poleg tega bo Občina Sežana sanirala 
najbolj dotrajane odseke vodovodnega 
omrežja v Tomaju, saj so nekatere cevi 
stare in preozke za dobavo vode po-
rabnikom. Ta dela se bodo predvidoma 
začela izvajati v letu 2022, to je predno-
stno, saj se na nekaterih odsekih pojav-
ljajo pogoste okvare in strojelomi.

Ocenjena vrednost investicije je tri mi-
lijone evrov.

Ureditev ceste v Lokvi pri pršutarni 
Ministrstvo za infrastrukturo in Obči-

na Sežana sodelujeta pri načrtovanju 
ureditve regionalne ceste in pločnikov 
v Lokvi pri pršutarni. Projekt zajema ure-
ditev šest metrov široke ceste v dolžini 
945 metrov in enako dolgega pločnika, 
širokega 1,6 metra. V sklopu del bodo 
urejeni še cestni priključki, porušeni 
bodo zidovi in dva objekta, nato pa 
zgrajeni novi zidovi. Urejeni bodo še 
odvodnjavanje, prometna signalizacija 
in javna razsvetljava. 

Projektna naloga je bila pripravljena 
in usklajena z deležniki pri investiciji. 
Ministrstvo pripravlja projektno doku-
mentacijo PZI (projekt za izvedbo), ki bo 
šla v recenzijo. V nadaljevanju pa bo mi-
nistrstvo pripravilo sporazum z Občino 
Sežana in javno naročilo.

Center urbanih športov
Na območju, velikem približno 3000 

kvadratnih metrov, v trikotniku med 
Ljudsko univerzo, cesto proti Lipici in 
železnico, je predvidena gradnja sodob-
nega športnega parka z urbanimi športi. 
Izdelana je bila idejna zasnova in izbran 
projektant za pripravo projektne doku-
mentacije. Načrti zajemajo košarkarsko 
igrišče 3 x 3, skate park v betonski izved-
bi (približno 750 kvadratnih metrov), 
pump track v asfaltni izvedbi za odrasle 
(približno 830 kvadratnih metrov), ogra-
jen pump track v asfaltni izvedbi za ot-
roke (približno 390 kvadratnih metrov) 
in trim stezo skozi celoten park.

način bi rešili dve težavi in zaključen šol-
ski prostor namenili osnovnošolskemu 
izobraževanju. Občina Sežana in pred-
stavniki Ministrstva za izobraževanje, 
znanosti in šport so se večkrat srečali in 
se dogovorili za reševanje prostorskih 
težav v skladu s tem predlogom. Mini-
strstvo je tudi naročilo pripravo doku-
menta identifikacije investicijskega pro-
jekta (DIIP), ki je v pripravi.  

Investicijsko vzdrževanje, nabave, 
subvencije

Ekološki otoki
Občina vsako leto namenja sredstva 

za urejanje ekoloških otokov, to je za 
nabavo nove opreme in izdelavo pro-
jektnih dokumentacij. Na območju ob-
čine je skupno 150 ekoloških otokov. V 
zadnjih letih je bilo urejenih več ekolo-
ških otokov po vaseh in tudi v mestu: v 
Krtinovici, na Ulici Eme Starc v Sežani, 
na Lipiški cesti v Sežani, na Stari cesti 
za Divačo, na Lokavski cesti v Sežani, na 
Kidričevi ulici v Sežani, na Terminalu, v 
starem delu Križa in v Danah pri Sežani. 
Manjša dela so bila opravljena tudi na 
ekoloških otokih na Brkinčevi ulici, v Uli-
ci Pinka Tomažiča ter v Novi vasi. Trenu-
tno potekajo gradbena dela pri uredi-
tvah ekoloških otokov v Vogljah, vzdolž 
Vodovodne ulice v Sežani in v Šepuljah 
in naj bi bila predvidoma zaključena do 
konca leta 2022.

Novi prostori za osnovno in srednjo 
šolo 

V letu 2021 je Občina Sežana prejela 
pobudo Šolskega centra Srečka Koso-
vela Sežana za gradnjo nove srednje 
šole na novi lokaciji v Sežani, in sicer na 
območju, ki je z občinskim prostorskim 
načrtom v južnem delu mesta name-
njen družbenim dejavnostim, oziroma 
potrebam šolstva, športa in rekreacije 
(enota urejanja prostora SŽ-114 CDi). 
Srednja šola potrebuje nove prostore 
zaradi naraščanja števila vpisanih dija-
kov v njihove programe. 

Z veliko prostorsko stisko pa se srečuje 
tudi osnovna šola. Če bi se srednješol-
ski program selil, bi prostore obstoječe 
stavbe srednje šole namenili za potrebe 
osnovne šole, saj se stavbi stikata. Na tak 

 
Investicijsko vzdrževanje stanovanj
Občina Sežana namenja sredstva za 

investicijsko vzdrževanje svojih stano-
vanj in poslovnih prostorov, ki jih delno 
ali celovito obnavlja ter energetsko sa-O
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nira. V letih od 2019 do 2022 so bile iz-
vedene energetske sanacije na stavbah 
na naslovih Kosovelova 10, Kidričeva 10, 
Vojkova 10, Partizanska cesta 66, Tomaj 
71a, I. tankovske brigade 1, I. tankovske 
brigade 3.

Obnovljena pa so bila stanovanja na 
naslovih Ivana Turšiča 12, Iga Grudna 7, 
Ivana Turšiča 9, Kidričeva 5, Sejmiška 6, 
Cesta na Lenivec 4, Mirka Pirca 1b, Du-
tovlje 60a, Ivana Turšiča 2, I. tankovske 
brigade 1,  I. tankovske brigade 3, Cesta 
na Lenivec 10. 

Pri poslovnih prostorih so bila opra-
vljana naslednja dela: sanacija strehe 
na Jožeta Pahorja 3, sanacija sanitarij in 
čakalnice avtobusne postaje na Parti-
zanski cesti 63, sanacija dveh poslovnih 
prostorov v Štorjah 26, sanacija fasade 
Lokev 103, obnova prostora na Bazo-
viški 11. Skupaj z Republiko Slovenijo, 
večinsko solastnico objekta, je bil sani-
ran objekt na Kosovelovi ulici 1 v Sežani 
– obnovljeni so bili streha, dimniki, me-
teorna kanalizacija, fasada, okna, vrata 
in prezračevanje kleti.

Nabava opreme in investicijsko 
vzdrževanje v Kosovelovem domu 
Sežana

Občina Sežana zagotavlja sredstva 
za nakup opreme, ki jo Kosovelov 
dom potrebuje za svoje delovanje, ter 
sredstva za investicije in vzdrževanje 
javnega zavoda. 

V letu 2019 je bilo za opremo name-
njenih 30.000 EUR (za nakup računalni-
ške, video in avdio opreme), ter 30.000 
EUR za sanacijo sanitarij. V letu 2020 
je bilo za nakup opreme namenjenih 
26.000 EUR (nakup odrskih zaves, pro-
jekcijsko platno, digitalna oprema) in 
5.000 EUR za investicijske potrebe. 

V letu 2021 je bilo za nabave in investi-
cije namenjenih 75.000 EUR. Občina se 
je v sodelovanju s Kosovelovim domom 
prijavila na razpis Ministrstva za kulturo 
in pridobila 16.000 EUR za posodobitev 
lučnega sistema v galeriji. Vrednost in-
vesticije je sicer znašala 31.276 EUR. 

V letu 2022 pa je v proračunu Obči-
ne Sežana predvidenih 80.000 EUR za 
nabavo opreme in 70.000 EUR za in-

vesticijsko vzdrževanje v Kosovelovem 
domu. Sredstva bodo porabljena glede 
na prioritete zavoda.

Vzdrževanje objekta knjižnice in 
opreme

V letih 2018 in 2019 so bila na Kosove-
lovi knjižnici Sežana zamenjana okna in 
nameščena polkna ter rolete, za kar je 
bilo v proračunu Občine Sežana zago-
tovljenih 35.000 EUR. V letu 2020 je bilo 
za vzdrževanje objekta in nakup opre-
me predvidenih 7.000 EUR, namenjenih 
za nakup knjižnih polic in klimatskih 
naprav. V letu 2021 je občina za inve-
sticije v Kosovelovi knjižnici Sežana na-
menila 39.400,00 EUR, nato pa pridobila 
sredstva na javnem pozivu Ministrstva 

telovadnici in v športni dvorani Duto-
vlje (12.141 EUR), igrišče za odbojko na 
mivki (23.437 EUR), sanacija zunanjega 
večnamenskega igrišča ter igrišča za ro-
komet v Športnem parku Sežana (3.965 
EUR), idejna zasnova prenove skate par-
ka (5.000 EUR) in drugo. 18.000 EUR za 
celovito ureditev otroškega igrišča pred 
športno dvorano v Sežani. 8.387 EUR za 
sanacijo stopnic v Mladinskem centru 
Podlaga in ureditev prostorov. 

2022: 26.853,59 EUR za namestitev 
senčil na električni pogon v športni 
dvorani v Sežani. 13.420 EUR za pripra-
vo dokumentacije za ureditev Centra 
urbanih športov. 64.310 EUR: poso-
dobitev računalniške opreme Zavoda 
ŠTIP (7.031 EUR), menjava lovilnih mrež 
za goli v športni dvorani v Sežani (1.852 
EUR), osnovna športna oprema za iz-
vajanje šolskega procesa (3.459 EUR), 
ozračevalec za zelenico na nogome-
tnem stadionu (16.831 EUR), zamenja-
va košarkarskih košev v telovadnici na 
ljudski univerzi (6.997 EUR), nakup ra-
bljenega kombiniranega vozila (10.000 
EUR), zamenjava razsvetljave po po-
sameznih športnih objektih (18.140 
EUR) in drugo. 16.000 EUR za ureditev 
dotrajanega otroškega igrišča na Ulici 
Tankovske brigade.

Vlaganja v objekte Vrtca Sežana in 
ugodnosti za starše

Upoštevaje prioritete, ki jih ob pripravi 
vsakoletnega proračuna navede javni 
zavod, so bila proračunska sredstva po-
rabljena za sanacijo prostorov, sanitarij, 
namestitev klim in opreme v igralnicah, 
za sanacijo in nakup igral, urejanje igrišč 

za kulturo in za tehnološko posodobi-
tev sistema vračanja gradiva pridobila 
13.745,90 EUR. Celotna investicija je 
znašala 33.936,64 EUR.

V letu 2022 je v proračunu za investi-
cije in nabave v knjižnici namenjenih 
34.550,00 EUR. Sredstva bodo porablje-
na glede na prioritete knjižnice.

   
Investicije v šport, športno infra-

strukturo in mladino 
2019:  53.793 EUR za namestitev no-

vih košev v športni dvorani, namesti-
tev pregradne zavese na elektromotor 
v športni dvorani, najnujnejša sanacija 
igrišč za tenis Pod Sedovnikom in druga 
investicijsko-vzdrževalna dela glede na 
prioritete zavoda ŠTIP.

2020: Prvi del zamenjave oken v špor-
tni dvorani v Sežani. 23.485 EUR za 
pripravo dokumentacije za postavitev 
reflektorjev na nogometnem igrišču v 
Sežani in za pripravo dokumentacije ter 
izvedbo najnujnejše sanacije atletskega 
stadiona. 5.000 EUR za opremo Mladin-
skega centra Podlaga.

2021: Zaključek zamenjave oken in ste-
kel v športni dvorani, namestitev senčil, 
barvanje fasade. Vrednost investicije je 
znašala 253.739,91 EUR (z ddv). 64.310 
EUR: obnova vodovodnega omrežja v 
telovadnici Danila Žerjala v Dutovljah 
(14.767 EUR), steza v balinarski dvorani 
Darka Guština (5.000 EUR), parket v stari O
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in zunanjosti vrtcev. V letu 2019 je bilo 
za investicije v Vrtcu Sežana namenje-
nih 10.962 EUR, v letu 2020 9.987 EUR, v 
letu 2021 65.000 EUR, v letu 2022 pa je 
predvidenih 45.000 EUR.

Občina Sežana – edina od štirih usta-
noviteljic Vrtca Sežana – nudi tudi do-
datno ugodnost oziroma nižjo ceno, od 
katere starši plačujejo svoje prispevke. 
Cena za obračun prispevka za prvo 
starostno obdobje od 1. januarja 2022 
znaša 454,69 EUR, 114,47 EUR razlike do 
ekonomske cene pa krije občina. Cena 
za obračun prispevka staršev za drugo 
starostno obdobje znaša 415,28 EUR, 
občina pa krije 10,35 EUR razlike do eko-
nomske cene. Poleg tega občina zago-
tavlja polovico plačila za program vrtca 
v času, ko starši za otroka uveljavljajo 
rezervacijo zaradi začasne odsotnosti. V 
proračunu za leto 2022 je na postavki za 
dodatne ugodnosti za starše predvide-
nih 250.000 EUR. 

Vlaganja v Osnovno šolo Srečka 
Kosovela Sežana 

V letu 2019 je bila izvedena sanacija 
kamnite stene, ki je že več let zamaka-
la, prostori so bili vlažni, delo v likovni 
učilnici pa oteženo. Obnovljena je bila 
jugozahodna in jugovzhodna fasada 
tretjega triletja osnovne šole. Za dela je 
Občina Sežana namenila 100.000 EUR. 
Poleg tega je šola uredila eko vrt in učil-
nico na prostem. V letu 2020 je šola v 
avli predmetne stopnje zamenjala talne 
obloge in elektroinštalacije, v učilnicah 
razredne stopnje pa tlake. V letu 2021 
so bila zamenjana okna na predmetni 
stopnji in vzpostavljen videonadzor. V 
letu 2022 je Občina Sežana zagotovila 
dodatna sredstva za pregraditev obsto-
ječih prostorov, kar bo omogočalo in-
dividualno vzgojno-izobraževalno delo 
na razredni stopnji.

Poleg tega je zagotovila prostore za 
ortodontsko ambulanto, ki bo predvi-
doma jeseni začela delovati v prostoru 
poleg šolske zobne ambulante.  

Vlaganja v Osnovno šolo Dutovlje
V letu 2019 je Občina Sežana zagoto-

vila 45.000 EUR za sanacijo dotrajanega 
vodovodnega omrežja, ki ga uporablja-
jo trije zavodi (šola, vrtec in Zavod ŠTIP). 
V letu 2020 je začela zamakati streha 
na ravnem delu šole, zaradi česar je na 
objektu nastajala škoda, zamakalo je tudi 
električno napeljavo. Za sanacijo je bilo 
namenjenih 17.000 EUR. V letu 2021 je 
šola sanirala nosilne stebre v učilnicah 
in zamenjala stavbno pohištvo, za kar 
je bilo namenjenih 19.000 EUR. V letu 
2022 pa je Občina Sežana namenila šoli 
21.000 EUR za sanacijo dela aluminijaste 
stene in 12.000 EUR za nabavo in vgra-
dnjo dodatnega plašča rezervoarja za 
kurilno olje ter sanacijo instalacije. 

Vlaganja v Ljudsko univerzo Sežana
Zaradi prostorske stiske Osnovne šole 

Sežana se že nekaj let izvaja pouk osmih 
oddelkov osnovne šole v prostorih Ljud-
ske univerze Sežana. V letu 2019 je bila 
zaradi zamakanja in vlage v prostorih, 
kjer imajo osnovnošolci pouk, potreb-
na sanacija učilnic. V ta namen so bila 
predvidena sredstva v višini 47.000 EUR. 
V letu 2020 je bila zaradi zamakanja pot-
rebna še sanacija v drugem delu stavbe, 
v kletnih prostorih. V ta namen so bila 
predvidena sredstva v višini 22.000 EUR.

Mladinski hotel Pliskovica
V sklopu proračunske postavke za de-

javnost Mladinskega hotela Pliskovica 
se del sredstev običajno namenja tudi 
za investicije. V letu 2019 je bilo toplo-
tno izolirano podstrešje hotela, v letu 
2021 pa je bilo 10.000 EUR namenjenih 
za nakup toplotne črpalke. V letu 2022 
je v proračunu predvidenih 10.804 EUR, 
ki bodo porabljeni glede na predlagan 
finančni načrt javnega zavoda. 

Občina Sežana je uveljavila predkup-
no pravico za odkup bližnjega zemljišča 
s hišo in dvoriščem z namenom širitve 
ponudbe Mladinskega hotela Pliskovica.   

Subvencioniranje obnove suhih 
kraških zidov

Občina Sežana vsako leto objavi javni 
razpis za subvencioniranje obnove kra-
ških suhih zidov in podeli sredstva. 

V letu 2019 je bilo podeljenih 9.551,00 
EUR in obnovljenih 608,30 m² kraških 
suhih zidov.

V letu 2020 je bilo podeljenih 15.000,00 
EUR in obnovljenih 655,28 m² kraških 
suhih zidov. 

V letu 2021 je bilo podeljenih 12.641,24 
EUR in obnovljenih 844,63 m² kraških 
suhih zidov.

V letu 2022 je za subvencioniranje 
predvidenih 15.000,00 EUR. 

Sofinanciranje obnove kulturnih 
spomenikov

V sklopu javnih razpisov za obnovo 
kulturnih spomenikov je Občina Sežana 
v posameznih letih sofinancirala: 
- 2019: sofinanciranje obnove fasade 

na cerkvi sv. Jakoba v Štjaku v višini 
15.729,50 EUR,

- 2020, 2021 in 2022: sofinanciranje 
prekritja strehe na cerkvi Marijinega 
vnebovzetja na Guri nad Plešivico v 
skupni višini 52.764,73 EUR,

- 2022: sofinanciranje obnove električ-
ne napeljave in razsvetljave v cerkvi 
sv. Jakoba v Velikem Dolu. 

Poleg tega je Občina Sežana v letu 
2020 prispevala 13.420 EUR za delno 
dokončanje obnove štirne v soseski 
Gradišče, v letu 2021 je 4.000 EUR na-
menila za sofinanciranje postavitve stal-
ne razstavne zbirke Na zahodnem robu 
v Pomniku miru na Cerju, ki bo posve-
čena zgodovini Primorske v 20. stoletju, 
v letu 2022 pa namerava z 10.000 EUR 
realizirati ureditev spominskega parka v 
Povirju.

Spodbujanje zaposlovanja
Občina Sežana že od leta 2013 vsako 

leto objavi razpis za sredstva za spod-
bujanje zaposlovanja in samozaposlo-
vanja. Namenjena so za tri ukrepe: 
- spodbujanje prve zaposlitve oziroma 

pripravništva,
- spodbujanje novih zaposlitev (kritje 

stroškov dela – plač), 
- spodbujanje samozaposlitev (kritje 

stroškov prispevkov za socialno var-
nost, osnovnih sredstev, računovod-
skih storitev, najemnin prostorov, pi-
sarniške in računalniške opreme).

Od leta 2013 do 2022 je bilo na podla-
gi javnega razpisa sofinanciranih 28 no-
vih delovnih mest in 143 samozaposli-
tev, občina je za to namenila 577.113,08 
EUR.O
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Najboljši so zaključili praznovanja ob občinskem prazniku
Po dveh malo drugačnih letih smo le-

tošnjo podelitev priznanj odličnikom in 
udeležencem akcije Občina Sežana v 
cvetju ponovno izpeljali kot običajno. 
Tako kot že nekaj let zapored so se s 
podelitvijo priznanj najboljšim zaključila 
praznovanja ob občinskem prazniku. 

Prireditev, ki je potekala v Interpreta-
cijskem centru kraške vegetacije Bo-
taničnega vrta v Sežani, je povezoval 
domačin Žan Papič, priljubljeni voditelj, 
stand-up komik in igralec. 

Letošnje ocenjevanje najlepše urejene 
okolice v sklopu akcije Občina Sežana 
v cvetju je potekalo v dveh kategori-
jah. Komisija za ocenjevanje urejenosti 
mesta Sežana in naselij v občini Sežana 
je tako kot že več let zapored ocenje-
vala najlepše urejene vasi oz. naselja 
ter najlepše urejene okolice po izboru 
komisije, s poudarkom na samooskrbi, 
saj je Občina Sežana partnerica v pro-
jektu Njivce na vasi. Projektne aktivnosti 
so namenjene ozaveščanju javnosti, da 
bi povečali prehransko samooskrbo na 
območju Krasa in Brkinov. V okviru pro-
jekta, ki je sofinanciran iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, bo 
občina Sežana poleg vključitve v akcijo 
Občina Sežana v cvetju izvedla različne 
promocijske in izobraževalne dejavno-
sti, namenjene osveščanju prebivalstva 
o pomenu varstva okolja in ohranjanja 
narave ter pomena lokalno pridelane 
hrane. Namen projekta je spodbuditi 
prebivalce k povezovanju, izmenjavi 
informacij ter večji samooskrbi s hrano, 
k t. i. vrtičkanju oziroma pridelavi hrane 
ter k vključevanju lokalne samooskrbe in 
dvigu ozaveščenosti o prednostih lokal-
no pridelane hrane.

V sklopu akcije Občina Sežana v 
cvetju so udeleženci prejeli priznanja 
in nagrade. 

V kategoriji ocenjevanja najlepše ure-
jenih vasi oziroma naselij v občini Se-
žana sta župan David Škabar ter Majda 
Brdnik, predsednica Komisije za ocenje-
vanje urejenosti mesta Sežana in naselij 
v občini Sežana, podelila priznanja. Kra-
jevni skupnost Štjak je za vas Dolenje 
prejela priznanje za tretje mesto, Krajev-
na skupnost Vrabče – za vas Veliko Polje 
za drugo mesto ter Krajevna skupnost 
Avber – za vas Avber za prvo mesto.

Za tekmovanje v akciji je Krajevna 
skupnost Pliskovica prijavila Kosovelje. 
Glede na to, da je bila vas v v obdobju 
preteklih štirih let že nagrajena, je tokrat 
prejela zahvalo za sodelovanje. 

Poleg najlepše urejenih vasi in nase-
lij v občini Sežana je Komisija ocenje-
vala tudi najlepše urejeno okolico po 
lastnem izboru. Priznanja in nagrade so 
prejeli naslednji nagrajenci: Vrtec Seža-
na z vsemi enotami na območju občine 
Sežana, Dom na Krasu, Dom upoko-
jencev Sežana, Kraški vodovod Sežana, 
Vinakras Sežana, Vulkanizerstvo Aleš Hr-
vatič, s. p., Bojan Miklavec, Družina Koci-
na ter vas Skopo iz Krajevne skupnosti 
Dutovlje. 

Komisija je v sklopu ocenjevanja opa-
zila kar nekaj samooskrbnih vrtičkov, 
kot, denimo, visoke gredice pred Do-
mom upokojencev Sežana ter v neka-
terih enotah Vrtca Sežana, kar je po-
hvalno, saj samooskrba tako dobiva vse 
večji pomen. Vsi udeleženci akcije so v 
dar prejeli tudi samooskrbne pakete ze-
lenjave. 

Občina Sežana je tudi v letošnjem letu 
k sodelovanju povabila Višjo strokovno 
šolo, izobraževalni program fotografija, 

Šolskega centra Srečka Kosovela. Foto-
grafije študentke Maše Malič, ki so na-
stale v sklopu akcije Občina Sežana v 
cvetju, bodo od 20. oktobra razstavljene 
na Občini Sežana v prostorih Kavarne in 
okrepčevalnice Integrali. Razstava bo na 
ogled do konca decembra 2022.

Župan David Škabar se je vsem nagra-
jencem akcije zahvalil, da s skrbnim od-
nosom do okolice ustvarjajo pozitiven 
pridih v krajih naše lokalne skupnosti. 
Vsem udeležencem akcije se iskreno 
zahvaljujemo za njihov trud pri sou-
stvarjanju lepšega okolja v naši skup-
nosti. 

V drugem delu prireditve so prejeli 
priznanja najuspešnejši mladi glasbe-
niki, osnovnošolci in srednješolci, ki so 
šolanje na sežanskih šolah zaključili v 
šolskem letu 2021/2022. Med najuspe-
šnejše glasbenike Glasbene šole Sežana 
se je zapisala Živa Žvanut. Pohvale so 
prejeli tudi učenci Osnovne šole Duto-
vlje: Špela Bajt, Tom Grmek, Matic Kralj, 
Gaber Križaj, Žan Mark Pavlin, Sara Po-
žar, Jakob Šuligoj, Lucija Živec in Martin 
Žvanut ter učenci Osnovne šole Srečka 
Kosovela Sežana: Neža Sila, Špela Weber, 
Anja Šuber, Neža Jerina, Neža Miklavec, 
Lina Kariž in Noel Lah. Najuspešnejši 
maturanti Šolskega centra Srečka Koso-
vela Sežana so bili: Ela Kovač, Luka Smi-
ljanić in kar šest zlatih maturantov: Maja 
Kastelic, Eva Šuber, Neža Guštin, Krištof 
Stepančič, Staša Vodopivec in Taša Mir.

Tudi odličnikom je župan z veseljem 
stisnil roko in jim zaželel uresničitev še 
tako visoko zastavljenih ciljev ter jih na 
novo pot pospremil s simboličnim da-
rilom. 

Program je z glasbenimi točkami na 
kitari popestril učenec Glasbene šole 
Sežana Žiga Race. Vsem nagrajencem 
iskreno čestitamo.

Besedilo in slike: Občinska uprava
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Prvi šolski dan
Po dveh mesecih brezskrbnih poletnih 

počitnic so šole ponovno odprle svoja 
vrata. Kot vsako leto je bil 1. september 
prav poseben dan za vse osnovnošolce 
in dijake, še toliko bolj pa za tiste, ki so 
šolski prag prestopili prvič. V šolskem 
letu 2022/2023 je na območju občine 
Sežana v šolske klopi sedlo 117 prvo-
šolcev.

Prvošolčkom so na obeh osnovnih 
šolah v Sežani in Dutovljah ter na po-
družnicah v Lokvi in Tomaju pripravili 
prisrčne sprejeme. Poleg obeh ravna-
teljev in učiteljic je novim učenkam in 
učencem čestital tudi župan Občine 

Sežana David Škabar s sodelavci. Zaže-
lel jim je, da bi po poti učenosti stopali 
z veseljem in zaupanjem, obkroženi s 
številnimi prijatelji in obogateni z nepo-
zabnimi dogodivščinami.

Učenci višjih razredov so prvošolčke 
toplo sprejeli in jim pripravili zanimiv 
kulturni program, popestren s petjem, 
plesom in celo predstavami. Med otroki 
je vladalo prijetno sproščeno vzdušje in 
videlo se je, da so polni novih pričako-
vanj. Da bi vstop v šolo ostal v lepem 
spominu, sta Občina Sežana in Kosove-
lov dom Sežana otroke obdarila s knjigo 
in predstavo Škratje s Krasa.

Besedilo in slike: Občinska uprava

Za varno pot v šolo 
Vsako leto ob začetku šole se aktivno-

stim za varnost otrok poleg Agencije za 
varnost prometa in policije pridružijo 
tudi nevladne in druge organizacije. 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Sežana je v sodelo-
vanju s Policijsko postajo Sežana tudi 
tokrat poskrbel za varno pot učencev 
do šole. Ob zavedanju, da prav vsi lahko 
prispevamo k prometni varnosti, se je 

poleg posameznih prostovoljcev v le-
tošnjo akcijo zagotavljanja varne poti v 
šolo ponovno vključila Občinska uprava 
Občine Sežana. Prva dva tedna novega 
šolskega leta so tako policisti, prosto-
voljci in uslužbenci Občinske uprave v 
Sežani, Dutovljah in Tomaju pomagali 

ne samo otrokom, ampak tudi drugim 
šibkejšim udeležencem v prometu. V 
letošnji akciji za varnost šolarjev v pro-
metu na območju občine Sežana je so-
delovalo 12 prostovoljcev.

Besedilo in sliki: Občinska upravaO
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Vandalizem in nepravilno odlaganje odpadkov
V Sežani se skoraj na vsakem koraku 

lahko srečamo z namernimi poškodba-
mi javne in tudi tuje lastnine ter nepra-
vilno odloženimi odpadki. Ali je to res 
Sežana, kakršno si želimo?

Poškodovana so številna urbana opre-
ma, klopi, ulični koši, prometna signali-
zacija, ekološki otoki, drogovi, obvestil-
ne table, prizaneseno ni niti drevesom, 
parkom, transformatorskim postajam, 
zidovom in drugi nepremičnini. Prevla-
dujejo barvni napisi, popisana oprema, 
poškodovanje dreves, uničevanje javne 
infrastrukture in celo objektov oziro-
ma elementov kulturne dediščine. Gre 
za območje mestnega jedra, šolskega 
okoliša, parka Stari grad, Spominskega 
parka, območja Živega muzeja Krasa ter 
še drugih lokacij.

Zavedati se moramo, da vandalizem 
škodljivo vpliva na vsakdanje življenje, 
na naše medsebojne odnose in ruši 
občutek varnosti. Prav tako je za vsako 
uspešno odpravo posledic vandalizma 
treba nameniti sredstva iz občinskega 
proračuna, v katerega prispevamo vsi, 
pa bi ta sredstva sicer lahko namenili za 
zadovoljenje drugih potreb občanov.

Posledice vandalizma nosimo vsi. Kot 
navajajo pri policiji:
− Razbite svetilke kazijo okolje, ampak 

tudi otežujejo gibanje ponoči in ne 
zagotavljajo občutka varnosti;

− Premaknjeni, poškodovani ali odstra-
njeni prometni znaki povzročajo ne-
varnost za vse udeležence v prometu;

− Skale na železniški progi, razbita okna 
vlakov, goreče zavese in sedeži vago-
nov lahko povzročajo nevarnost za 
vse potnike;

− Prevrnjeni smetnjaki lahko ogrožajo 
pešce ali voznike;

− Uničeni spomeniki pomenijo nepo-
sreden napad na kulturne dobrine 
nekega naroda in ne prizadenejo le 
nas, ampak tudi naše potomce;

− Poškodovana igrala na otroških igri-
ščih so nevarna za otroke in prepre-
čujejo njihovo sprostitev;

− Uničene cvetlične gredice in polom-
ljene drevesne veje, klopi, kazijo naše 
okolje in zato škodijo vsem;

− Otroci se lahko poškodujejo z razbito 
steklovino ali uporabljeno injekcij-
sko iglo, ki jo je prejšnji večer morda 
odvrgla skupina mladostnikov;

− Neprimerno navijanje organiziranih 
navijaških skupin moti druge gledalce;

− Različne pojavne oblike vandalizma 
slabo vplivajo tudi na turizem.

Kršitelje pozivamo, naj z nespametnim 
uničevanjem prenehajo, vse občane pa, 
da vandalizem obsodijo in kršitelje pri-
javijo policiji.

Težavo, ki kazi okolico in vpliva na 
dobro počutje, pa predstavljajo tudi 
nepravilno odloženi odpadki. S tem se 
sooča marsikatera občina.

Nad takšnim početjem se je potrebno 
zamisliti. Vprašati se je treba tudi, kako 

ravnamo z naravo in njenimi danostmi. 
Še posebej, ko gre za občutljivo kraško 
pokrajino.

Se vam zdi sprejemljivo, da se odpadki 
odlagajo, kakor se komu zazdi? Celo na 
tuje zemljišče?

 
Besedilo in slike: Občinska uprava
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Dr. Ljubica Jelušič, 
kandidatka za županjo občine Sežana

Spoštovane občanke in občani!
V preteklih dveh mandatih ob-
činske svetnice, najprej v vlogi 
podžupanje, nazadnje v vlogi kon-
struktivne opozicije, sem spozna-
la, kako pomembno je ohranjati 
dinamiko investicij in pripravljati 
nove projekte,  saj se investicijski 

cikel nikoli ne sme prekiniti. Let, ko ni bilo napredka, ne 
bo mogoče nikoli več povrniti. Za županjo kandidiram 
zato, ker hočem, da ljudje sodelujejo pri odločanju o 
razvoju občine, ne le, da so seznanjeni z odločitvami. V 
osrčju Krasa imamo veliko potencialov – za razvoj turiz-
ma ter malega in srednjega gospodarstva, za prehran-
sko samooskrbo, vrhunsko vinarstvo in kamnoseštvo, za 
kulturo, športne aktivnosti in spoštovanje naše borbene 
zgodovine.  Potrebujemo vodstvo občine, ki zna in zmore 
pritegniti vse te vire v izboljšanje življenja vseh, ki tu živi-
mo. Skupaj z občinsko upravo, sodelavci in vodstvi krajev-
nih skupnosti bom vodila  občino v pomembno gospo-
darsko, upravno in kulturno središče. Gradila bom trdne 
vezi s sosednjimi ter pobratenimi občinami, predvsem pa 

z zakonodajno in izvršno oblastjo RS. Vse 
svoje znanje in izkušnje bom uporabila za 
razvoj občine Sežana v mladim prijazno, 
starejšim varno, vsem nam pa napredno 
in razvito delovno in življenjsko okolje!

Andrej Sila, 
kandidat za župana občine Sežana

Andrej Sila, gozdarski inženir, 
kandidira za župana Občine 
Sežana s povezano Listo An-
dreja Sile in Prevetrimo Kras - 
#MladiZmoremo.
Je zaprisežen Kraševec, rojen 
leta 1970. S soprogo in dve-
ma otrokoma živi v Sežani. 
Zaposlen je na Zavodu za 
gozdove Slovenije kot vodja 
odseka za gozdne živali in 
lovstvo v Primorskem lovsko 

upravljavskem območju, je pooblaščenec Ministrstva za 
okolje in prostor in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano za ocenjevanje škode, ki jo povzroča divjad. 
Ljudje ga poznajo kot delavnega, povezovalnega, od-
govornega, ljudskega človeka. Je predsednik Brkinsko 
Kraške zveze lovskih družin, sodeluje v številnih strokov-
nih skupinah na področju lovstva in varstva narave tudi v 
mednarodnem okolju. V zadnjih dveh mandatih kot ob-
činski svetnik Občine Sežana tvorno deluje v več odborih 
in komisijah in si prizadeva za dobrobit vseh prebivalcev 
občine Sežana. Kot župan se bo zavzemal za občanom 
prijazno občino z učinkovito občinsko upravo, skrbjo za 
zdravstvo, posluhom za gospodarski razvoj, razvojno sta-
novanjsko politiko in veliko skrbjo za okolje. Njegov pod-
robnejši program si lahko preberete na www.laspk.si in 
sledite objavam na socialnih omrežjih.

David Škabar, 
kandidat za župana občine Sežana

Spoštovane občanke, cenjeni občani,
sem David Škabar, rojen leta 1963, 
poročen in oče dveh otrok. Imam 
dolgoletne izkušnje z vodenjem, 
slaba tri desetletja na železnici, zad-
nja štiri leta pa kot sežanski župan. 
Sem deloven, organiziran, pošten 
in odprt človek. Že pred štirimi leti 

sem s svojim volilnim programom napovedal kandidaturo 
za dva mandata, saj sem prepričan, da je za realizacijo stra-
teških projektov potreben čas. To se je potrdilo tudi v izteka-
jočem se mandatu, ki je bil zagotovo eden najzahtevnejših 
v zgodovini občine Sežana. Kljub temu je občina Sežana da-
nes v dobri kondiciji in sodi po več kazalnikih v sam vrh. Kot 
že pred štirimi leti tudi tokrat ne želim dajati praznih predvo-
lilnih besed, obljubljam pa vam, da se bom tudi v prihodnje 
zavzemal za ljudi! Ostajam zavezan vsesplošnemu razvoju na 
področju gospodarstva, krajevnih skupnosti, razvoja pode-
želja, stanovanjske politike, sociale, zdravstva, vzgoje, izobra-
ževanja, kulture in športa. Tudi tokrat kandidiram kot neod-
visni, samostojni kandidat s podporo volivcev. Želim ostati 
župan vseh občank in občanov, zato bo tudi v naslednjem 
mandatu  moje delo temeljilo na transparentnosti, spošto-
vanju, vključevanju in medsebojnem sodelovanju. Skupaj z 

listo kandidatov za občinski svet  David 
Škabar – Prava pot smo pripravili aktualen 
in razvojno naravnan program, ki ga bomo 
predstavili v prihodnjih dneh.

Jernej Bortolato, 
kandidat za župana občine Sežana

Občina Sežana ima velik potencial za razvitost, ki prinaša 
kakovostnejša delovna mesta, posledično pa boljšo kako-
vost življenja vseh nas, ki tukaj delamo in živimo. 

Podeželje je tudi sestavni del močne in enotne občine, 
zato se bomo s svojim programom trudili za njegov razvoj 
in s tem prebivalcem občine omogočili čimbolj kakovost-
ne življenjske pogoje.

Povezati želimo vse, ki so pripravljeni podpreti naš program, 
ki izhaja iz potreb kraja in vseh, ki v njem živimo in delamo 
in bi tudi želeli še naprej delati v našem kraju.

»Soustvarimo sodobno, napredno in prijazno občino.«

Za gospodarstvo KrasaV
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Lista Andrej Sila in 
Prevetrimo Kras #MladiZmoremo 

V skupno listo za kandidaturo na lokalnih volitvah 2022 se 
povezujeta Lista Andrej Sila in Prevetrimo Kras #MladiZ-
moremo. Obe imata bogate izkušnje z delovanjem v ob-
činskem svetu, poznata problematiko občine in uživata 
široko podporo med občani. V tekočem mandatu imata 
vsaka po tri izvoljene občinske svetnike, ki so Andrej Sila, 
Ivica Podgoršek, Ivo Bašić, Matej Glavina, Katja Simunich 
Knežević in Saša Gulič. Skupna lista bo še močnejša in bo 
zato lažje upravičila pričakovanja volivcev. Njen županski 
kandidat je Andrej Sila. Podrobnejšo predstavitev Liste in 
njen program najdete na  www.laspk.si. Lista Andrej Sila 
je bila ustanovljena leta 2014 in ima za seboj dva mandata 
dela v občinskem svetu. Prizadeva si za transparentnost 
delovanja občine, spodbujanje gospodarstva, turizma, 
razvoj mesta in vasi. Lista Prevetrimo Kras #MladiZmore-
mo je bila ustanovljena leta 2018. Zastopa veliko število 
podpornikov in v občinskem svetu nosi glas mladih. Po-
vezuje mlade, a izkušene, zagnane, izobražene ljudi, od-
prtega duha, ki stremijo k razvoju občine Sežana, da bo ta 
lahko tudi naslednjim rodovom omogočala lepo in polno 
življenje. Na volitvah zaupajte svoj glas povezani listi, saj 
#SKUPAJ ZMOREMO.
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Lista Socialnih demokratov 
za napredek občine Sežana

V mandatu 2022–2026 bomo Socialni 
demokrati krepili razvojne možnosti za 
mala in srednja podjetja v komunalno 
urejeni poslovni coni na Terminalu ter 
pripravili kriterije za prodajo zemljišč 
predvsem obrtnikom in podjetnikom, ki 
bodo odpirali nova visoko kvalificirana 
delovna mesta. Krepili bomo Inkubator. Uredili bomo sta-
novanja za mlade družine v mestu in na podeželju. Izvedli 
bomo energetsko sanacijo vseh javnih stavb v občini in 
podprli namestitev sončnih elektrarn na njih. Podpirali 
bomo trajnostno mobilnost z nadaljevanjem izgradnje 
kolesarskih poti in z vzpostavitvijo javnega prevoza. Pri-
pravili bomo projekt izgradnje novega zdravstvenega 
doma izven centra Sežane. Skupaj z Ministrstvom za ob-
rambo in URSZR, ki gradi nacionalni center za požare v 
naravi, bomo zgradili gasilski in humanitarni center (ga-
silski dom, skladišče za Rdeči križ in Karitas ter delovne 
prostore za Kraško gasilsko zvezo in sežanske radioama-
terje) ter proslavili 130 let PGD Sežana (1894–2024). Na 
mestu porušenega starega gasilskega doma bosta zrasla 
sodobna Glasbena šola in mladinski center. Želimo živeti 
v občini, ki bo s profesionalno in ljubiteljsko kulturo ob 
pomoči JSKD postala središče pokrajine Primorske!

Lista Davorin Terčon

Drage občanke in občani,
občina Sežana je dolga leta veljala za uspešno, razvito in 
na mnogih področjih vzorno občino. Žal so se ti trendi 
v zadnjih letih obrnili. Še vedno pa je to naša občina in 
imamo jo radi, vendar so se razlike med mestom in vas-
mi povečale, malo je dokončanih projektov, tudi tistih, ki 
so bili že tik pred realizacijo (gasilski dom, mrliške vežice, 
pločniki…), na mnogih področjih se kopičijo problemi 
(prostorske stiske v zdravstvu, šolstvu…), komunikaci-
ja med vodstvom občine in prebivalstvom je slabša, po 
sprejetem letošnjem proračunu pa se obeta, da bo obči-
na še bistveno bolj zadožena, kot je bila. Lahko bi rekli, da 
so se uresničili nekateri očitki izpred štirih let, v režiji tistih, 
ki so te očitke delili. 
Kot nas zgodovina uči, se pred volitvami marsikaj obljubl-
ja in trdi, a štejejo le dejanja. To lahko vidi vsak izmed nas.
V listi Davorin Terčon smo zbrani kandidatke in kandida-
ti iz raličnih delov občine, različne starosti, izobrazbene 
strukture in poklicev, kvalificirani, da trende obrnemo 
spet v pravo smer. Podpiramo spremembe, ki bodo zago-
tovilo za nadaljni razvoj, s sodelovanjem tistih, ki so na to 
pripravljeni, ne pa z izključevanjem.
Naše izkušnje, védenje in dosedanji rezultati so jamstvo, 
da bo vaš glas za močno listo Davorin Terčon, glas za us-
pešno, urejeno, razvito in vključujočo občino Sežana.
                                                   
                                                                                   L I S T A

Davorin Terčon

Spoštovane občanke in občani občine Sežana. 
S svojo kandidatno listo bo na lokalnih volitvah nastopila 
tudi stranka Levica, ki se bo zavzemala za močno lokalno 
gospodarstvo kot vir blaginje in napredka občine; podpo-
ro delu in napredku krajevnih skupnosti; rešitev proble-
mov zdravstva, socialno-varstvenih vprašanj in posvečan-
ja starejšim; spoštovanje in zagovarjanje delavskih pravic; 
pomembno mesto kulture, ohranjanja kulturne dediščine 
in kulturne krajine; rešitve na področju stanovanjske po-
litike, s posebnim poudarkom na reševanju problematike 
mladih; smotrno, zmerno in učinkovito podnebno tranzi-
cijo; dostopno, transparentno in vključujočo lokalno sa-
moupravo. Samo s skupnimi močmi bomo lahko ustvarili 
boljšo prihodnost naše občine, njenih vasi in ljudi. Obdaja 
nas dragocena naravna, zgodovinska in kulturna dedišči-
na, oplaja nas klenost in moč kraškega človeka, ki se zrcali 
v rastlinju – ruju, brinju, možini, trtah – in v vinu teranu, 
čigar pridelava je skozi roke vrhunskih vinogradnikov ena 
izmed naših najmočnejših gospodarskih panog sedanjo-
sti in prihodnosti. Vsi kandidati za svetnike Občine Sežana 
na listi stranke Levica se zavedamo razsežnosti proble-
mov v občini, pa tudi njenih prednosti, in smo pripravljeni 
na to, da prinesemo v okolje pozitivne in skladne rešitve, 
ki v središče postavljajo domačega človeka. 
Prihodnost za vse, ne le za peščico!
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En Kras en Praznik - dokumentarni film  
o Prazniku terana in pršuta 

Delegacija Združenja antifašistov in borcev narodnoosvo-
bodilnega boja Ilijaš iz BiH na obisku v Sežani

Praznik terana in pršuta je največja, 
najbolj prepoznavna ter najstarejša tu-
ristična prireditev na Krasu. V avgustu 
2020 bi potekala v Dutovljah njegova 
50. izvedba, ki jo je prestavila takratna 
situacija v državi in svetu. Letos se je, 
jubilejni, 50. Praznik terana in pršuta, le 
odvil.

Kljub temu pa smo že od leta 2019 in-
tenzivno pregledovali arhive PTP, član-
ke, zapise, fotografske materiale, spo-
mine, zgodbe in vtise o Prazniku in se 
ukvarjali z njihovim preoblikovanjem v 
filmsko obliko.

Branko Može, dolgoletni organizator, 
podpornik ter promotor Praznika terana 
in pršuta, je v namen počastitve okrogle 
obletnice dogodka zbral ekipo, da poiš-
čemo in shranimo spomine, zgodbe in 
pričevanja ter jih zložimo v dokumen-
tarni film.

Strokovni del priprave in izvedbe filma 
smo zaupali ekipi snemalca Saše Grme-
ka – ART7, ki je s svojim dosedanjim de-
lom pokazal velik posluh za Kras ter čut 
za dokumentarni film. 

Logistično-organizacijski del pa smo 
v tandemu z Brankom izpeljali s Pepo s 
Krasa.

Zgodbo Praznika so pripovedovali 
ključni akterji, sodelujoči ponudniki, 
strokovnjaki, društva, posamezniki ter 
podporniki in sponzorji, ki so v vseh teh 
letih sooblikovali in soustvarjali Praznik 
terana in pršuta.

Ekipa, zbrana pod okriljem društva 
Kraševci za Kras, je v letu 2019 začela 
uresničevati ideje o dokumentarnem 
filmu, ki bi zajel 50 let tradicije največje-
ga, najprepoznavnejšega in najstarejše-
ga praznika v našem okolju – Praznika 
terana in pršuta.

V dveh letih smo opravili nešteto ur po-
govorov, našli smo ogromno slikovnega, 
fotografskega in tiskanega gradiva, slišali 
veliko zgodb, anekdot in pripovedovanj.

Za potrebe filma smo raziskovali arhive 
TV postaj, iskali članke in spraševali ljudi, 
ki so pred 50 leti sodelovali pri začetni 
pobudi za izvedbo prvega Praznika tera-
na in pršuta v Dutovljah.

S snemalno ekipo smo sestavili scenarij, 
izbrali sogovornike in lokacije snemanja. 
Pripravili smo vprašanja in se držali rdeče 
niti – 50 let PTP.

Posneli smo vse ključne akterje, opravili 
intervjuje s sodelujočimi društvi, posa-
mezniki in sodelujočimi skozi 50 let pri-
reditve.

Film smo razdelili na sklope, obravna-
vali smo posamezne teme in k njim prik-
ljučili izjave ter pogovore s posameznimi 
sodelujočimi.

Snemalna ekipa je posnela tudi kraško 
krajino v različnih letnih časih, opravila 
v vinogradih … Snemali smo z različno 
tehnologijo, delno s kamero, delno z dro-
nom.

Ti dve leti sta bili izjemno zanimivi, pe-
stri in delovni, intervjuvanci so nas lepo 
sprejeli in z veseljem sodelovali, snema-
nja so večinoma potekala gladko.

V dokumentarec so vključeni arhivski 
video-, foto- in avdiospomini, zato je to 
tudi pomemben dokument Praznika 
terana in pršuta ter njegovega razvoja 
skozi leta. 

Dokumentarni film traja 50 minut, za-

snovan je tudi za TV predvajanje, za kar 
pravkar potekajo dogovori.

Premiera filma je bila v Kosovelovem 
domu v Sežani kot samostojna promocij-
ska prireditev, uvod v praznovanje zlatih 
50 let Praznika terana in pršuta. Kasneje 
pa so film predvajali tudi v Dutovljah, na 
Bunčetovi domačiji, v okviru 50 izvedbe 
PTP ter še enkrat v Kosovelovem domu v 
okviru Poletnega kina.

Da film o Prazniku terana in pršuta 
imamo, so zaslužni tudi vsi podporniki, 
sponzorji in donatorji, ki so razumeli našo 
idejo in vizijo ter nas podprli, da smo ju 
lahko tudi uresničili. Vsem se iskreno zah-
valjujemo za pomoč!

Še posebej bi pa radi izpostavili Gojmir-
ja Lešnjaka Gojca, ki si je vzel čas za nas in 
filmu dal svoj pečat. 

Če filma En Kras en Praznik še niste vi-
deli, bo nova priložnost za ogled v okviru 
martinovanja na Krasu v novembru 2022. 
Načrtujemo več projekcij na različnih lo-
kacijah, da film približamo Kraševcem, ki 
so del zgodbe o našem največjem do-
godku.   

Vse informacije o projekcijah bomo 
objavili tudi na Facebook strani EnKra-
sEnPraznik, vabljeni k všečkanju! 

Besedilo: Tanja Godnič
Slika: Olga Knez

Zadnji teden v avgustu se v občini Se-
žana vsako leto zvrstijo številni dogodki, 
s katerimi se obeležujemo praznik Obči-
ne Sežana v spomin na 28. avgust 1941, 
ko je na Kras prispela prva partizanska 

četa. S tem se je začel oborožen upor 
proti okupatorju. 

Letošnjega praznovanja se je prvič 
udeležila tudi štiričlanska delegacija 
Združenja antifašistov in borcev naro-

dnoosvobodilnega boja Ilijaš (Udruže-
nje antifašista i boraca narodnooslobo-
dilačkog rata Ilijaš – UABNOR Ilijaš). 

Mesto Ilijaš je tudi sedež Občine Ilijaš, 
ki pripada sarajevskemu kantonu Fede-
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racije Bosne in Hercegovine in se naha-
ja severozahodno od središča Sarajeva. 
Delegacijo je vodil Selver Herić, predse-
dnik UABNOR, ob njem pa so bili še Ari-
jana Hadžić, podpredsednica združenja, 
in člana vodstva Hajrudin Pirgić, in Ne-
nad Bečirević. V Sežano so prispeli 26. 
avgusta 2022, kjer jih je pričakal Bojan 
Pahor, predsednik območnega Združe-
nja borcev za vrednote NOB Sežana, z 
ženo Liljano. V Vojaškemu muzeju Tabor 
Lokev jih je sprejel Srečko Rože, lastnik 
in vodja muzeja ter častni občan Seža-
ne. Delegaciji je poleg muzeja predsta-
vil še vaško jedro s spominskim parkom 
NOB in jim razkazal cerkev sv. Mihaela s 

poslikavami akademskega slikarja Tone-
ta Kralja, ki so nastale med letoma 1942 
in 1943 na pobudo lokavskega kaplana 
Antona Požarja in duhovnika Virgilija 
Ščeka kot markacija slovenskega etnič-
nega prostora proti okupatorskemu fa-
šističnemu režimu s poučnimi zgodba-
mi iz Svetega pisma, v katerih se odraža 
odpor proti fašizmu in nacizmu. 

Zvečer so se udeležili občinske slav-
nostne seje. Naslednji dan, 27. avgusta, 
pa je v prostorih Občine Sežana sledil 
svečan dogodek, kjer je delegacijo v 
spremstvu odbora območnega Zdru-
ženja borcev za vrednote NOB Sežana 
s predsednikom Bojanom Pahorjem 

na čelu in častnim občanom Srečkom 
Rožetom sprejel župan Občine Sežana 
David Škabar. Obe združenji sta pod-
pisali listini o medsebojnem sodelova-
nju. V nagovoru je Bojan Pahor dejal, 
da želita s tem dejanjem obe združenji 
trajno obeležiti in potrditi skupno voljo 
in interes za sodelovanje pri ohranja-
nju domoljubja in zavedanja skupnega 
boja proti nacifašističnim zavojevalcem 
v času druge svetovne vojne.

Besedilo in sliki: Irena Rože

77. obletnica postavitve dveh spomenikov padlim  
borcem v Sežani 

Letos šteje spomenik padlim na Pla-
nini nad Sežano 77 let. V Sežani so se 
namreč nekaj mesecev po 2. svetovni 
vojni, ko je upravo v novonastali coni 
A Julijske krajine prevzela Zavezniška 
vojaška uprava (ZVU), odvili večja ko-
memoracija in odkritje dveh spome-
nikov padlim. Najprej so se prebivalci 
sežanskega okraja 9. septembra 1945 

pripravljali na žalno bazoviško proslavo 
in obeležitev 15. obletnice prvega upo-
ra proti fašizmu. Nato pa se je morala 
po besedah sežanskega prosvetnega 
odseka zadnji dan septembra v Sežani 
izvršiti ‘druga Bazovica‘. 30. septembra 
1945 so tako priredili žalno svečanost 
ob odkritju dveh spomenikov: padlim 
borcem za svobodo ter petim žrtvam 
nacifašističnega nasilja, ki so bili 15. 
februarja 1944 ustreljeni na sežanski 
Planini. To so bili Alojzij Frančiškin, Ciril 
Grmek, Karel in Franc Kariž ter Jože Pa-
vlič. Spomenik padlim borcem so pos-
tavili pred tedanjo stavbo Okrajnega 
NOO oz. pred prostore ZVU (poslopje 
današnjega okrajnega sodišča). Drugi 
spomenik pa so petim zgoraj navede-
nim borcem postavili v borovem goz-
du na Planini nad Sežano. Organizirani 
dogodek se je raztegnil na cel dan: do-
poldanski program se je začel ob 9. uri z 
žalno mašo, nadaljeval z odkritjem spo-
menikov in polaganjem vencev. Zadnje 

vence so vsem drugim padlim borcem 
položili na sežanskem pokopališču. Za 
zaključek so se odpravili še do celice, v 
kateri so domačini čakali na svojo uso-
do. Žrtvam so se med drugim poklonili 
tudi general Dušan Kveder Tomaž ter 
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Po več kot 80 letih še vedno živ spomin na prihod prvih 
partizanskih čet na Primorsko

Podpis Listine sodelovanja med Območno ZZB za vredno-
te NOB Sežana in srbskim društvom YU centar Tito

govorniki Leopold Rener kot tajnik de-
lovnega odbora za odkritje spomenika, 
član Glavnega odbora Antifašistične 
slovensko-italijanske zveze (ASIZ) Ivan 
Bukovec Vojmir, tajnik SIAU za tržaško 
okrožje Deziderij Rigonat in predstavnik 
Jugoslovanskega odreda Nikola Valen-
tič. Po poročanju Primorskega dnevnika 

naj bi se dogodka udeležilo okrog 4.000 
ljudi. Sežana je bila odeta v slavoloke, ju-
goslovanske, slovenske in italijanske za-
stave s petokrakimi zvezdami ter napisi, 
ki so zahtevali priključitev Primorske k 
Jugoslaviji. Popoldne so sledili nastopi 
na sežanskem športnem igrišču, kjer 
so se predstavila telovadna in dramska 

društva ter pevski zbori.
Oba spomenika je v letih 2021 in 2022 

restavriral Srečko Rože iz Vojaškega mu-
zeja Tabor po naročilu območnega ZB 
za vrednote NOB Sežana. 

Besedilo in slika: Anja Rože

Ob 81. obletnici prihoda partizanskih 
čet na Kras in v spomin na začetek or-
ganiziranega upora proti okupatorju je 
na Ocinci pri Štjaku 28. avgusta 2022 
potekala tradicionalna proslava, ki so 
jo tudi letos ob sežanskem občinskem 
prazniku organizirali Občina Sežana, 
Združenje borcev za vrednote NOB Se-
žana in Občinski odbor ZB za vrednote 
NOB Sežana, Krajevna skupnost Štjak in 
Lovska družina Vrabče  - Štjak. 

Ob praporščakih, ki so na prizorišče 
prikorakali pod vodstvom veterana 
vojne za Slovenijo Bruna Kocjana, in se-
žanskem mešanem pevskem zboru, ki 
prav letos praznuje 20-letnico svojega 
delovanja, se je dogodka udeležilo veli-
ko obiskovalcev, med njim tudi sežanski 
častni občan Srečko Rože, sežanski 
župan David Škabar, ki je imel tudi 
pozdravni nagovor, župani sosednjih 
občin in zagovorniki vrednot NOB. Slav-
nostni govornik predsednik ZZB NOB 
Slovenije Marijan Križman je poudaril 
veličino NOB in kalvarije Primorcev, ki se 
je začela že v 1. sv. vojni.   

Obenem je izpostavil prizadevanja 
borčevske organizacije za preimenova-

nje državnega praznika vrnitve Primor-
ske v priključitev Primorske. 

Kulturni program, ki ga je povezova-
la napovedovalka Janja Novoselc, sta 
ob partizanskih pesmih, ki jih je pod 
taktirko Andreje Tomažič Hrvatin zapel 
sežanski zbor, v katerem že vrsto let na 
harmoniko igra Silvano Kralj, oblikova-
la še gledališki igralec Rafael Vončina z 
interpretacijo poezije letos preminule-
ga režiserja, pesnika in vsestranskega 
kulturnega delavca Bojana Podgorška 

in Darko Nikolovski, ki je ob letošnjem 
Kajuhovem letu pripravil besedilo in re-
žijo monodrame o življenju in delu pe-
snika in narodnega heroja z naslovom 
Rad bi vam povedal zgodbo. Vsi nasto-
pajoči so poželi obilen aplavz. Sledilo je 
družabno srečanje ob partizanskem go-
lažu, ki ga je prispevala Brkinsko-kraška 
zveza lovskih družin.

Besedilo in slika: Olga Knez

Letos poteka sedmo leto od smrti ge-
neralpolkovnika JLA Stevana Mirkovića 
(1927–2015), za kratek čas častnega 
občana Občine Sežana in dobitnika pri-
znanja Občine Sežana leta 2009. V mar-
sikateri kraški vasi je namreč poskrbel za 
pridobitev pitne vode iz brestoviškega 
podzemlja. Bil je tudi pobudnik ustano-
vitve društva YU centar Tito v Beogradu, 
ki kot neprofitna organizacija deluje od 
leta 2008, in tudi njegov prvi predse-
dnik. V torek, 13. septembra, je delega-
cija društva YU centar Tito s predsedni-
kom Goranom Miladinovićem na čelu 
prispela v Sežano, da bi z Območno 
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Žvabovi s Pepom in Miškom na 27. Kraški ohceti

zvezo združenj borcev za vrednote NOB 
Sežana, ki ji predseduje Bojan Pahor, 
podpisala Listino o sodelovanju. Podpis 
je potekal v prostorih Občine Sežana ob 
navzočnosti župana Davida Škabarja, 
prekomorca Izidorja Čebrona iz Nove 
Gorice (r. 1925), članov OO ZB NOB Di-
vača s predsednikom Mirom Martinči-
čem in častnega občana Občine Seža-
na Srečka Rožeta. V govoru ob podpisu 
listine je Bojan Pahor poudaril, da je 
namen sodelovanja zlasti krepitev med-

narodne koalicije antifašizma, zopersta-
vljanje zgodovinskemu revizionizmu, 
potvarjanju zgodovine in njene zlorabe. 
Po podpisu je sledilo še polaganje ven-
ca k spomeniku, posvečenemu padlim 
borcem in žrtvam fašističnega nasilja s 
področja Krasa, ki se nahaja ob sedežu 
Občine Sežana. Delegacija iz Srbije, ki so 
jo poleg predsednika Gorana Miladino-
vića sestavljali še Radomir Mandić, Boris 
Petković in Jovica Dreković, si je v okviru 
omenjenega obiska ogledala tudi Vo-

jaški muzej Tabor Lokev in Park Škocjan-
ske jame. Skupaj z Območno ZZB za 
vrednote NOB Sežana se je štiričlanska 
delegacija za zaključek obiska v Slove-
niji udeležila državne proslave ob 75. 
obletnici vrnitve Primorske k matični 
domovini, ki je potekala na predvečer 
praznika, 14. septembra, v Avditoriju 
Portorož.

Besedilo: Anja Rože
Slika: arhiv Vojaškega muzeja Tabor Lokev

Na letošnji že 27. Kraški ohceti, najbolj 
priljubljeni in pomembni etnološki pri-
reditvi med Slovenci v Italiji, je konec 
avgusta letos sodelovala tudi družina 
Žvabovih iz Merč. Po devetih letih je 
spet z volovsko vprego prevažala ne-
vestino doto na večer pred ohcetjo, ki 

je že tradicionalno določen za prevoz 
bale. 27. avgusta 2022 letos je bil spre-
vod ob tisočglavi množici obiskovalcev 
še bolj slovesen, saj mu je prisostvoval 
tudi predsednik republike Borut Pahor. 

Od zadnje Kraški ohceti leta 2013, na 
kateri sta pri prevozu nevestine bale so-
delovala merčanska vola Pepo in Riko, 
je minilo kar devet let, saj organizatorji 
niso dobili para, ki bi se poročil. In ko so 
ga, sta morala bodoča 31-letna neves-
ta Dana Purič iz Repna in 32-letni ženin 
Ivan Kerpan iz Križa tri leta čakati, da so 
se jima uresničile sanje, saj je bila prire-
ditev dvakrat prestavljena.

Organizatorji prireditve Zadruga Naš 
Kras s predsednikom Edijem Krausom, 
Kulturno društvo Kraški dom s predse-
dnico Vesno Guštin Grilanc in Občina 
Repentabor z županjo Tanjo Kosmina 
s številnimi prostovoljci so se na štiri-
dnevni praznik pripravljali celo leto. Tudi 
člani družine Žvabovih, katere gonilna 
sila že vrsto let je Ivan Žiberna, niso stali 
križem rok. Kot predpripravo za odlo-
čilni dogodek v Repnu je Ivan Žiberna 

izkoristil priložnost, da je s kraškima siv-
cema sodeloval na 29. tradicionalnem 
Furmanskem prazniku v Postojni in 
jubilejnem 50. Prazniku terana in pršu-
ta v Dutovljah. Odveč je bil strah, da v 
Repen ne bi prišla pripravljena Pepo in 
3-letni mladi Miško, ki je zamenjal 16-le-
tnega Rika, ki ga ni več.

Kraška ohcet se je zaključila v nedeljo s 
poroko v cerkvi na Tabru, kjer sta si mla-
doporočenca pred župnikom Antonom 
Bedenčičem izmenjala poročna prstana 
in si obljubila večni da, in s sprevodom 
narodnih noš, ki mu ni bilo videti kon-
ca. Na letošnjem veličastnem sprevodu, 
lahko rečemo paradi družin, življenja in 
slovenstva ter naših korenin, je bilo pri-
sotnih kar 1.060 narodnih noš.

Tako je bil prevoz nevestine bale lepo 
poročno darilo, ki ga je donirala družina 

Žvabovih in bo Dani ostal v trajnem 
spominu.

Besedilo: Olga Knez
Slika: Foto Loredana

Razvojno društvo Gmajn‘ca se je pomladilo
Na četrtkov večer, 8. septembra 2022, 

ko je bila v zraku že jesen in se od letoš-
njega poletja še nismo povsem poslovi-
li, je v vaškem domu v Križu zavel vonj 
po svežem, po nečem, kar bo v nasled-
njem mandatnem obdobju ohranilo 
smisel razvojnega društva, v želji, da nas 
bo več  in da bomo še bolj povezani. 

Razvojno društvo Gmajn‘ca bo svoje 
poslanstvo nadaljevalo v novi podobi. 
Vseh 33 zbranih na občnem zboru, ki jih 
je še zadnjič nagovoril dolgoletni pred-
sednik društva Slavko Simčič, je soglas-
no potrdilo nove organe društva in za 
novo predsednico društva izvolilo so-
vaščanko Mojco Babuder. Prisotni so se 

strinjali, da mora samostojna Krajevna 
skupnost Križ s čedalje večjim številom 
prebivalcev imeti društvo, ki bo aktivno 
skrbelo za družabni vidik vasi. Z dejav-
nostmi bo spodbujalo vaščane k pove-
zovanju, medsebojnemu spoznavanju 
in druženju.

Novoizvoljeni upravni odbor je na de-
lovnem sestanku razgrnil letni delovni 
načrt, ki med ostalimi aktivnostmi pred-
videva izvedbo nočnega pohoda na bliž-
nji Govc, in sicer v petek, 14. oktobra, ob 
17.00. V primeru slabega vremena bomo 
pohod prestavili na petek 21. oktobra.  

V novembru načrtujemo čiščenje va-
škega doma, ki čaka na temeljito obno-

vo, a nam bo moral služiti predvidoma 
še ves naslednji mandat. V nedeljo, 20. 
novembra, bo za nas poseben dan, saj 
bomo prvič volili predstavnike Krajevne 
skupnosti Križ, zato vas vabimo, da se 
volitev udeležite v čim večjem številu. 

Decembra bomo organizirali tri 
adventna petkova srečanja vaščanov 
Križa, Šepulj in Filipčjega Brda. Prvo 
srečanje bo 2. decembra v starem va-
škem jedru v Križu, drugo 16. decembra 
na Filipčjem Brdu in tretje, ki smo si ga 
zamislili kot silvestrovanje, pred vaškim 
domom v Križu, kjer bi skupaj pričakali 
novega leta dan. 

Ko smo že pri adventu, velja spomniti 
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Ob treh plaketah so se poklonili še domačim gasilcem

na enotno okrasitev Krasa in Brkinov s 
kolesi, ki je med ljudmi v preteklih dveh 
letih požela val navdušenja in s kate-
ro želimo nadaljevati tudi v letošnjem 

prednovoletnem času. Ni kaj, življenje 
se mora vrteti naprej, ne oziraje se na 
družbene ali politične razmere. Življe-
nja namreč ne dolgujemo samo sebi, 

temveč tudi našim zanamcem. Njim 
moramo biti za zgled, trdna opora, ki 
ne klone pod težo sedanjih, preteklih 
ali prihodnjih težav. Tudi zaradi njih se 
povežimo! Pokažimo jim, da je moč v 
slogi, prijateljstvu, nadaljevanju tistega, 
kar ena generacija začne, kar zgradi. Nas 
ni brez njih in njih ni brez nas. 

Dragi krajani in krajanke! Vabljeni, da 
se nam pridružite kot člani razvojne-
ga društva Gmajn‘ca že na naslednjem 
sestanku, ki bo v sredo, 26. oktobra, ob 
18.00, da bomo skupaj popisali novo 
poglavje v zgodbi, ki je del vsakega od 
nas.       

Besedilo: Anja Abram 
Slika: Matevž Može

Tudi ob letošnjem krajevnem prazniku 
sv. Mihaela, po katerem se imenuje žu-
pnijska cerkev v Lokvi, je Krajevna skup-
nost Lokev pripravila tridnevno prazno-
vanje oz. opasilo, in sicer od 23. do 25. 
septembra 2022. 

Bogat kulturni, rekreativni in zabavni 
program se je pričel z nočnim poho-
dom na Kokoš v organizaciji Moto klu-
ba Gad in s slavnostnim koncertom ob 
20-letnici domačega moškega pevske-
ga zbora Tabor, ki je pod vodstvom diri-
genta Mirana Žitka do zadnjega kotička 
napolnil dvorano kulturnega doma. 

Vrh je praznik dosegel s sobotnim 
programom, ki ga je s predavanjem z 
naslovom Od Monte Cakus gre meja 
Schwarzeneske Richte dol na te resane 
kamne uvedla dipl. umet. zgodovinar-
ka in mag. zgodovine Aneja Rože, ki je 
predstavila prostorske mejnike loka-
vskega ozemlja na zahodu. Kot poseb-
na gostja pa je sodelovala dr. Mihaela 
Triglav Čekada iz Geodetskega inštituta 
Slovenije. Program se je nadaljeval na 
asfaltiranem igrišču v športnem parku 
Galeb, kjer so potekale otroške delavni-
ce, predstavili so se tudi otroci iz vrtca 
in učenci domače podružnične šole. 
Na začetku slavnostne podelitve plaket 
lokavske krajevne skupnosti za letošnje 
leto pa so obiskovalci prisluhnili Kraški 
pihalni godbi pod vodstvom dirigenta 
Iva Bašiča in povirskim mažoretkam. 
Obe društvi namreč v letošnjem letu 
slavita 30-letnico delovanja. 

Pozdrav sta zbranim namenila tudi 
predsednik KS Lokev Leo Ban in sežanski 
župan David Škabar, ki sta predstavila 
uresničene naloge v zadnjem mandatu 

s poudarkom na lanskem in letošnjem 
letu ter programe dela za prihodnje leto. 
Tako po vasi urejajo električno napelja-
vo in pločnike do pokopališča, kjer so se 
začela dela za izvedbo krožišča, kar bo 
prispevalo k izboljšanju prometne var-
nosti in večji vidljivosti ter ureditvi no-
vih parkirnih prostorov za uporabnike 
pokopališča kot tudi za pohodnike na 
bližnji hrib Kokoš, kjer poteka obnova 
planinske koče. Obnavljajo tudi zunanjo 
fasado gasilskega doma.

Predsednik KS Lokev Leo Ban je že če-
trto leto slavnostno podelil plakete KS 
Lokev in se s tem zahvalil za požrtvo-
valno delo in uspehe posameznikov, ki 
so s svojim delom prispevali k ugledu 
krajevne skupnosti. Podelil je tri plakete. 
Prejeli so jih: Moški pevski  zbor Tabor 
Lokev za 20-letno kulturno delovanje, 
najstarejša gostilna na Krasu Gostilna 
Muha z lastnikom Andrejem Muho in 

orglistka ter dirigentka cerkvenega pev-
skega zbora Lokev Stana Umek za več 
kot 20-letno požrtvovalno delo, organi-
zacijo in ohranjanje kulturne življenja.

V kulturnem programu so osrednjo 
slovesnost spremljali člani kvarteta 4 
bellows – 4 tales iz Društva za izobra-
ževanje harmonikarjev pod vodstvom 
priznanega prof. Zorana Luinca. 

Na predlog domačina Borisa Čoka, av-
torja knjige V soju mesečine, je KS Lokev 
razpisala natečaj za table starih hišnih 
imen domačij. Prijavilo se je 40 domačij 
iz Lokve in Prelož, ki je prejelo kamni-
te table, ki so jih izdelali v domačem 
kamnoseštvu Svetina. Table iz kraškega 
kamna bodo ponosno stale na vhodih 
oz. kolonah domačij. Med prejemniki 
je bila tudi najstarejša krajanka Milena 
Umek – Zajceva, ki bo v začetku prihod-
njega leta praznovala 100. rojstni dan. 

Lokavci so se zahvalili tudi domačim 
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Pomen starih prostorskih mejnikov za sedanjost

prostovoljnim gasilcem, združenim v 
PGD Lokev, ki prav letos dopolnjuje 40 
let delovanja in je eno izmed štirih gasil-
skih društev sežanske občine.  Sicer pa 
lokavski gasilci štejejo okrog 110 članov, 

od tega 30 operativnih prostovoljnih 
gasilcev. Čeprav so domači gasilci že 
lani prejeli plaketo KS Lokev, so si prizna-
nje zaslužili za neutrudno požrtvovalno 
delo ob letošnjem požaru na Krasu, ki je 

bil tudi največji požar na slovenskih tleh. 
Lokavski otroci in mladina so gasilcem, 
ki jih vodita predsednik Simon Kulot in 
poveljnik Matic Škabar, izročila prisrčno 
risbo z vsem občudovanjem njihovega 
poguma in v zahvalo za njihovo pomoč. 
Krajevna skupnost pa jim je v zahvalo 
poklonila kraški pršut. Kot je povedala 
predsednica za delo z mladimi gasilci 
Mojca Culot, so na regijskem tekmova-
nju mladih gasilcev v Sečovljah, ki se je 
odvijalo prav na dan lokavskega opasila, 
lokavski mladi gasilci osvojili 3. mesto in 
se že drugič razpored uvrstili na držav-
no tekmovanje. 

Praznovanje so zaključili s plesom pod 
velikim šotorom s skupinama Sterel in 
Tequila ter nedeljsko sveto mašo, ki jo 
je daroval domači župnik Slavko Obed. 

  
Besedilo in sliki: Olga Knez

Meja je primarno ločitvena črta med 
dvema ozemljema, ki jo je v zgodo-
vinskih okoliščinah določil človek. Ker 
razmejitvena črta v fizičnem prostoru ni 
vidna, temveč je abstraktna, jo je treba 
materializirati, jo narediti vidno. Pri tem 
so si vladajoči sloji sprva pomagali z na-
ravnimi ovirami, vrhovi hribov, rekami in 
podobnim. Kjer se na naravne ovire niso 
mogli oprijeti, so izbrali posamezne ka-
mnite osamelce ali drevesa, na katere 
so vklesali križ. Kasneje so, kjer je bilo to 
potrebno, naravne elemente zamenjali 
z grobo obdelanimi kamnitimi slopi z 
imenom (ali kratico) upravnopolitične 
enote in letnico razmejitve, ponekod 
tudi z grbom in, če je bilo prostorskih 
mejnikov več, še z zaporedno številko. 
Označevanje meje je bilo pomembno 
zlasti tam, kjer je prihajalo do sporov 
med dvema soseskama ali pa da so z 

njimi materializirali razmejitveno črto 
med dvema višjima upravnima struktu-
rama. Z vzpostavitvijo meje in z določi-
tvijo oziroma s postavitvijo prostorske-
ga mejnika se je med njima vzpostavila 
medsebojna odvisnost. Prostorski mej-
nik je postal hkrati orodje in proizvod 
določitve poteka meje. 

Ker so se meje upravnopolitičnih enot 
in državnih tvorb spreminjale, se je sko-
zi čas spreminjala tudi vloga prostorskih 
mejnikov. Kljub temu burnemu dogaja-
nju se ena od vlog prostorskih mejnikov 
do danes ni spremenila. Meje, ki so se 
okrog let 1770/1771 (začetek vojaške 
konskripcije) vzpostavile za števne od-
delke ali konskripcijske občine in imajo 
svoje korenine v mejah sosesk, so bile 
podlaga za osnovanje davčnih oziroma 
katastrskih občin, katerih meja se do 
danes (!) ni spremenila. Tako ohranje-

ni prostorski mejniki, ki so imeli vlogo 
materializacije katastrske meje, pred-
stavljajo most med preteklostjo in seda-
njostjo. Pomembni so za sam razvoj in 
delovanje geodetske stroke, z njihovo 
interpretacijo pa obenem vzpostavlja-
mo našo identiteto. Mnogi prostorski 
mejniki so pomembni tudi za nesnovno 
dediščino, saj so postali sidrišča raznih 
pripovedk. Zato je še kako pomembno, 
da prostorske mejnike ohranjamo, jih 
proučujemo in predstavljamo. Pri tem 
imajo zlasti pomembno vlogo lokalne 
skupnosti in njihovi prebivalci, saj for-
malna evidenca in zaščita dediščine še 
ne pomenita ničesar, če prebivalstvo 
nima do nje spoštljivega odnosa. 

Tega se še kako zavedajo v Društvu 
ljubiteljev vaške dediščine Vrhovlje 700 
plus, ki bo novembra priredilo pohod 
ob prostorskih mejnikih in pogovor na 
to temo.

Besedilo: Aneja Rože
Slika: osebni arhiv 

Mihe Ravbarja Vidmarja 

Vabilo

Društvo ljubiteljev vaške dediščine Vrhovlje 700 plus vabi na pogovor z doc. dr. Miha-
elo Triglav Čekada iz Geodetskega inštituta Slovenije in zgodovinarko Anejo Rože, mag. 
zgod., na temo Pohod po Mejah katastrskih občin okoli Vrhovelj.

Odkrivali bomo, kako lahko preko oblike geodetskih točk prepoznamo kdo, kdaj in zakaj 
je skozi zadnjih 200 let postavljal katastrske ali trigonometrične kamne na Primorskem.

Predavanje bo v soboto, 12. novembra 2022, ob 17. uri, v dvorani Vaškega doma v 
Dolu pri Vogljah.

Pred predavanjem je predviden tudi raziskovalni pohod po Mejah katastrskih občin oko-
li Vrhovelj, na katerem si bomo ogledali mejne kamne v naravi.

Zbirna točka: Vaški dom v Dolu pri Vogljah (Zadružni dom) ob 14.30, odhod ob 15.00. 
Zahtevnost: nezahteven pohod, priporočena pohodniška oprema.

Prijave na pohod zbiramo do petka, 11. novembra 2022, na e-naslov: vrhovlje700plus@gmail.com. IZ
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Z druženjem Štorci utrjujemo vezi
Kot je že skoraj pravilo, smo se člani Kulturnega in športnega 

društva Šator Štorje v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Štorje 
odločili, da tudi letos sodelujemo na prazniku Občine Sežana.

Za vsako leto si izberemo temo, s katero se predstavimo na 
stojnicah. Običajno gre za temo iz starega kmečkega življenja. 
Ker smo letos s 'Štorskimi mlekaricami' sodelovali že na Prazni-
ku terana in pršuta v Dutovljah, smo se odločili, da 'mlekarice' 
uporabimo tudi na občinskem prazniku. Opremo stojnice in 
vso opremo, ki smo jo uporabili za predstavitev Štorskih mle-
karic ter običaja prodaje in prevoza mleka in kmečkih izdelkov 
v Trst, je na prazniku skrbno pregledal dr. Stanislav Renčelj, saj 
smo podatke črpali tudi iz njegove knjige Mlekarice, potovke 
in prevozniki na poti v Trst. Ob obisku naše stojnice smo obi-
skovalce pogostili s domačo joto in štruklji.

Čeprav je za pripravo praznika kar veliko dela, se člani 
društva in krajani veselimo druženja, saj s tem utrjujemo tudi 
vaške vezi. 

Naše druženje pa se s tem ni končalo. Po dveh letih smo se 
Štorci na prvo soboto v oktobru zbrali na tradicionalnem sre-

čanju  Vse poti vodijo domov. Na druženje v zadružnem domu 
smo povabili vse krajane in tiste, ki so včasih bili krajani Štorij. 
Dobrodošli so bili tudi obiskovalci, ki so radi v naši družbi. Sre-
čanje vaščanov in gostov smo popestrili s bogatim kulturnim 
programom, v katerem so sodelovali mladi in malo manj mladi 
člani Kulturnega in športnega društva Šator Štorje.  

Razveselila nas je plesna skupina osnovnošolskih deklet, 
otroški pevski zbor in trio deklet s recitacijo Tihi ocean. Ema-
nuel Martini nam je zapel ob spremljavi kitare.

Sledil je vrhunec večera, skeč In prou vse so ble breje avtor-
ja Marjana Sotlarja ter v režiji Gojmirja Lešnjaka, v kateri sta 
nastopila naša krajanka Tina Štok in Igor Rojc. Po končanem 
programu smo se zadržali ob skromnemu prigrizku in klepetu 
in se ravnali po verzih Bojana Podgorška, kot jih je napisal v 
Kroniki štorski:

»Toplo pozdravljam Štorce avtohtone,
ljubezen naj do doma ne potone.
Imejte se lepo v družbi zbrani,
da lep spomin na srečanje se ohrani.« 

V soboto, 15. oktobra, smo se spet imeli lepo 'v družbi zbra-
ni'. Gostili smo namreč združenje Evropa Donna – podružnico 
Obala Kras. Ob tej rožnato obarvani soboti sta nas najprej poz-
dravila župan Občine Sežana David Škabar in vodja združenja 
Evrope Donne – podružnice Obala Kras Darja Rojec. Sledil je 
kulturni program, ki so ga popestrile članice plesne skupine 
Štorovke, nato pa še člani brenkalnega orkestra Mandolinisti-
ca Capodistriana iz skupnosti Italijanov Santorio Santorio iz 
Kopra pod vodstvom Sergia Zigiottija.

Veselimo se ponovnega druženja, na katero vabimo tudi vas.

Besedilo: Meri Hreščak
Slike: arhiv ŠKD Šator Štorje
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Pesmi Srečka Kosovela v grafiki

Na zlati poti z Goričkega v Sežano z Boštjanom Plesničarjem

Pesem v grafiki je naslov večletnega 
projekta (2022–2025) galerije Hiša kul-
ture v Pivki, ki raziskuje povezave med 
poezijo in likovno umetnostjo skozi 
medij grafike. Prva izvedba projekta se 
osredotoča na poezijo kraškega pesnika 
Srečka Kosovela. 

Vsa dela, ki so nastala na delavnici, so 
bila prvič predstavljena na razstavi ju-
nija letos v Hiši kulture, izbor del pa so 
prenesli v Malo galerijo Kosovelovega 
doma v Sežano in z odprtjem 19. av-
gusta 2022 počastili sežanski občinski 
praznik. 

Kustosinja razstave Mojca Grmek je 
predstavila nastajanje projekta, vse štiri 
avtorje razstave in njihova dela. Poleg 
Maše Pušnik iz Divače, Mihe Majesa iz 
Radovljice in Monike Plamen iz Mežice 
je razstavljala tudi sežanska umetnica 
Jovana Đukić, ki se je že pred dvema le-
toma (prav tako v Kosovelovemu domu 
za sežanski občinski praznik) predstavila 
z razstavo Moja dekleta. Razstavo v Se-
žani, ki je bila na ogled do 4. septembra, 
je spremljala tudi umetniška publikacija, 
ki so jo v okviru projekta skupaj zasno-
vali vsi sodelujoči pod mentorstvom 
Leona Zuodarja. Projekt sofinancirajo 
Ministrstvo za kulturo RS, Občina Pivka 
in Kosovelov dom Sežana.

»Sodelujoči umetniki so se najprej 
udeležili literarnega sprehoda po Seža-
ni V korak s Kosovelom, na katerem so 
spoznavali pesnikovo življenje in delo. 
Sledila je delavnica v Hiši kulture, kjer 
so ustvarjali grafike v tehniki sitotiska. 
Za izhodišče pri delu so si izbrali Koso-
velovo pesem in jo uporabili kot navdih 

za zasnovo grafike, pri čemer so morali 
uporabiti dve vnaprej določeni barvi, 
črno in rdeče-rjavo, ter tipografijo kot 
neposredno vizualno vez s poezijo. Nato 
so grafiko odtisnili in tretjino natisnjenih 
izvodov spremenili v marginalno delo z 
intervencijami, kot so kolaž, vezenina ali 
risba,« je povedala Mojca Grmek. 

Jovana Đukić, ki trenutno obiskuje ma-
gistrski študij grafičnega oblikovanja na 
Akademiji za likovno umetnost in obli-
kovanje v Ljubljani, je za izhodišče svo-
jega dela izbrala pesem Rdeča raketa. 
Delo je zastavila kot zaokroženo serijo 
šestih papirjev, kjer je v grafiko interve-
nirala z vezenjem. Osrednji motiv serije 
je pravokotnik, ki ga sestavlja množica 
drobnih črnih črtic (iz nekaj izbranimi 
besedami iz pesmi), med katerimi je 
ena sama rdeča. Ob tej se začnejo po-
javljati izvezene oranžne črtice, ki se 
postopoma širijo okrog pravokotnika, 

dokler ga povsem ne obdajo. Serija kot 
celota torej prikazuje nek proces, ki ga 
je, podobno kot pesem, mogoče inter-
pretirati na več načinov. Pri tem je po-
membno le, da izhajamo iz notranjosti, 
kot sugerira umetnica s prvoosebnim 
naslovom – Gorim. 

Miha Majes je grafiko zasnoval na 
osnovi pesmi z naslovom Kons. Osrednji 
motiv je ekspresiven obraz, upodobljen 
kot mrežasta konstrukcija. Monika Ple-
men izhaja iz pesmi Ekspanzije. Osnovni 
motiv grafike je verz, ki se v pesmi naj-
večkrat ponovi (mi vsi, ki korakamo). 
Maša Pušnik pa je za izhodišče izbrala 
verze z naslovom Moja pesem. Osrednji 
motiv grafike je dlan, ki med palcem in 
kazalcem drži oko, okrog pa so raztrese-
ne besede iz prvih dveh verzov pesmi.

  
Besedilo in slika: Olga Knez

Prva prireditev, ki so jo po poletnih po-
čitnicah priredili v Kosovelovem domu 
v Sežani, je bila odprtje razstave slik aka-
demskega slikarja, magistra umetnosti 
in ilustratorja Boštjana Plesničarja iz Pre-
kmurja, in to prav za praznik združitve 
prekmurskih Slovencev – 17. avgusta 
2022.

Razstavo z naslovom Na zlati poti, kjer 
je zbrane ljubitelje likovne umetnosti 
pozdravil koordinator programov David 
Terčon, je na pot pospremila stalna so-
delavka Kosovelovega doma, umetno-
stna zgodovinarka in likovna kritičarka 
Anamarija Stibilj Šajn. Spregovorila je o 
slikarju in njegovem delu, s poudarkom 
na slikah iz zadnjega obdobja, ki so bile 

v Sežani na voljo za ogled do 11. sep-
tembra.

»Avtor je pripotoval z Goričkega v Se-
žano in se z razstavo poklanja tudi kraju 
samemu. Sežana namreč leži ob poti, ki 
je bila pomembna vez med Dunajem in 
Trstom, cesarski cesti. Čeprav so se raz-
mere spremenile in z njimi načini poto-
vanja ter postaja svet vse bolj dosegljiv 
in globalen, avtor pravi, da bi to poveza-
vo še vedno lahko 'merili' v zlatu. Na raz-
stavi dokaže, da je štafelajno slikarstvo 
v tehniki olja ali akrila še vedno živo, da 
figuralika, kljub svoji eksploataciji, ki jo 
je doživljala skozi zgodovino, še vedno 
premore veliko neodkritega in posebej 
aktualnega, da ostaja likovno dražestna 
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Klavdij Tutta se predstavlja z Mediteranskimi zgodbami 

#SeVejKiSeJej

in vsebinsko odprta,« je poudarila Ana-
marija Stibilj Šajn. 

Avtorjeve slike delujejo kot sinhronizi-
rana celota. Vanje vnaša dinamiko in iz-
jemen virtualen naboj. Ob navedenem 
bi bilo Boštjana Plesničarja nepopolno 
in celo krivično opredeliti za klasičnega 
slikarja. Čeprav prizore črpa iz vsakda-

njega življenja ter prisega na človeški 
lik, floro in favno, je njegova ikonografija 
izrazito intimna. Razkriva odnos do živ-
ljenja, do družbenih in ekoloških vpra-
šanj, vselej pa tudi do umetnosti. Nje-
gova dela so kompleksna, pronicljiva, 
provokativna, kritična, sarkastična, tudi 
hudomušna. Vedno izvirna. »Tej izvir-

nosti daje večplastni likovni in vsebinski 
smisel tudi zlata barva, ki je znamenje 
razsvetljenosti, simbol spoznavanja, ab-
solutne popolnosti in božanskega,« še 
dodaja Stibilj Šajnova in mi se strinjamo 
z njo.

Besedilo in slika: Olga Knez

Po dveh letih premora se je v Sežano 
ponovno vrnil festival #SeVejKiSeJej. 
Tako imenovani Food truck festival z 

obfestivalskim programom se je odvijal 
na parkirišču pri Starem gradu. V soor-
ganizaciji občine Sežana, ORE Krasa in 

Brkinov, Kosovelovega doma, MC Pod-
laga in Zavoda ŠTIP se je na treh dogod-
kih predstavilo devet različnih ponudni-
kov hrane in pijače, ki so na svojevrsten 
način pripravljali obroke, s katerimi so 
zadovoljili še tako različne okuse obi-
skovalcev.

Ob vsakem dogodku se je izvajal 
spremljevalni program. Tako so bile iz-
peljane otroške ustvarjalne delavnice, 
nastopi plesnih skupin: Mažoretke Povir, 
Mehki čevlji in PD Mavrica; koncert sku-
pine Les Babettes ter predstava za vse 
prvošolce Škratje s Krasa.

Vsi dogodki so bili lepo sprejeti in dob-
ro obiskani. Nihče ni šel domov lačen.

Besedilo: TIC Sežana
Slika: Marko Pleterski

Ob sežanskem občinskem prazniku so 
25. avgusta 2022 v Veliki galeriji Ivana 
Varla v Kosovelovemu domu v Sežani 
razstavni prostor namenili akadem-
skemu slikarju in magistru umetnosti 
Klavdiju Tutti, ki se ukvarja s slikarstvom, 
grafiko, risbo in objekti. Tokrat se je 
predstavil z likovno razstavo na temo 
Mediteranske zgodbe, ki vključuje raz-
lične cikle iz njegovega ustvarjalnega 
obdobja zadnjih petih let. Odprtje raz-
stave je z glasbo polepšal domači sa-
ksofonist, glasbenik in skladatelj Tomaž 
Nedoh iz Lokve, pozdravni nagovor pa 
je ob usklajevalcu programov Kosov-
elovega doma Davidu Terčonu name-
nil tudi sežanski župan David Škabar. 
Glavno besedo pa je kot vedno imela 
stalna sodelavka Kosovelovega doma, 
umetnostna zgodovinarka in likovna 
kritičarka Anamarija Stibilj Šajn.

Kot je že v navadi, za sežanski občinski 
praznik v Kosovelovemu domu name-
njajo pozornost predvsem domačim 
umetnikom. Čeprav Klavdij Tutta ni iz 

Sežane, ga imamo za svojega, saj v 
dobrih treh desetletjih, odkar deluje 
Kosovelov dom, uspešno sodeluje s 
kulturno prestolnico Krasa in je bil ob 
samostojnih razstavah v Sežani priso-
ten pri snovanju številnih (več kot 40) 
pomembnih kulturnih projektov. Tako 
je avtor, rojen leta 1958 v Postojni, ki je 

zaključil študij grafike na ljubljanski li-
kovni akademiji, tudi na Kras, poleg raz-
stav ob srednjeevropski literarni nag-
radi Vilenica, Heksagonali, Umetniki za 
Karitas, med drugim pripeljal dela, ki so 
nastala na Mednarodni likovni delavni-
ci Slovenija, odprta za umetnost na Si-
njem vrhu nad Ajdovščino, katere je bil 
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Obzorja iz sanj Jožeta Lašiča podaljšujejo poletje

Razstava plakatov ob petem Nacionalnem mesecu  
skupnega branja

pobudnik in dolgoletni umetniški vod-
ja. Tutta, ki je od leta 1981 član Društva 
slovenskih likovnih umetnikov, dela in 
živi kot samostojni umetnik v Novi Gorici 
in Kranju. Imel je več kot 220 samostoj-
nih razstav in sodeloval je na več kot 380 
skupinskih razstavah doma in po svetu. 
Za svoje delo je prejel številna domača 
in mednarodna priznanja in nagrade. V 
letu 2020 je prejel nagrado kritikov na 
Japonskem, Prešernovo plaketo Mestne 
občine Kranj, skupaj z ženo Klementino 
Golija pa sta v Parizu prejela bronasti pri-
znanji za umetniško delovanje in širjenje 
kulture med narodi. Tutta je tudi častni 
občan Mestne občine Nova Gorica. 

Ob skoraj štiri desetletja trajajoči zves-
tobi vsebinskemu viru v avtorjevem 
obsežnem opusu sledimo likovno-
-formalnim spremembam, predvsem 
pa spoznavamo razvoj, rast in zorenje 
umetnika. Avtor je priplul do zaliva, v 
katerem je njegov likovni jezik prečiš-
čen. Vloge posameznih likovno-izraznih 
elementov so postale vse bolj jasne in 
natančno definirane. Organičnost je 
nadomestil s stilizacijo, celo z geome-
trijsko eksaktnostjo, polnoplastičnost 
je zamenjal s ploskovnimi pristopi in 
linijskimi koncentrati, barvno paleto pa 
je zbistril. V večplastno grajene slikovne 
podobe je vključil tudi kolažne aplika-

cije. Njegove arhetipsko prepoznavne 
forme prevzemajo vloge v novih pripo-
vedno-izpovednih situacijah.

Neprestana raziskovanja novih likov-
no-izraznih možnosti so ga pripeljala 
celo do nekonvencionalnih slikarskih 
stvaritev, ki predstavljajo ekskurz v tretjo 
dimenzijo in s tem pridobivajo značaj 
objektov. Najnovejše, okrogle slike pa 
mu odpirajo še eno možnost razisko-
vanja znotraj specifičnega slikovnega 
nosilca.

Besedilo in slika: Olga Knez

Po dvanajstih letih se akademski kipar 
Jože Lašič, doma iz Sajevč pri Postojni, 
spet vrača v Kulturni dom v Sežano, kjer 
so 13. septembra 2022 v Mali galeriji 
odprli razstavo njegovih del z naslovom 
Obzorja iz sanj. Umetnika in njegovo sa-
mosvojo in raznoliko kiparsko delovanje 
je predstavila umetnostna zgodovinar-
ka Anamarija Stibilj Šajn, medtem ko je 
številne zbrane na odprtju razstave poz-
dravil usklajevalec programov Kosove-
lovega doma David Terčon. Lašič, rojen 
leta 1954 v Ljubljani, je že od leta 1987, 
ko je diplomiral na smeri kiparstvo na 
ljubljanski likovni akademiji pri mentor-
ju Slavku Tihcu, član Društva slovenskih 
likovnih umetnikov in je bil od 1986 do 
2013 zaposlen v Lutkovnem gledališču 
v Ljubljani kot kipar – oblikovalec lutk. 

Kot je poudarila stalna sodelavka Ko-
sovelovega doma, likovna kritičarka 
Stibilj Šajnova, avtor prisega na les in 
poleg lesenih reliefov razstavlja malo 
plastiko. Razstavljena dela povezuje 
osrednja tema morskega popotovanja. 
Jože Lasič z razstavo Obzorja iz sanj po-
trjuje samosvojo ustvarjalno plovbo ne 

le po Jadranu, ampak tudi po kiparskem 
mediju. Na njej so ustvarjalna obzorja 
na široko odprta in omogočajo mu po-
tapljanje v globine svojih doživetij, misli, 
sanj in domišljije. Znotraj prepoznavne-
ga vsebinskega okvirja pa mu je uspelo 
ustvariti asociativno in simbolno boga-
to sporočilnost. V turobnem in dežev-
nem jesenskem času pomeni Lašičeva 

razstava podaljšek poletja vse do konca 
oktobra, ko bo na Krasu na ogled nje-
gova edinstvena razstava, ki je že ob 
odprtju vzbudila zanimanje številnih 
ljubiteljev likovne umetnosti.

Besedilo in slika: Olga Knez

V Mali galeriji Kosovelovega doma v 
Sežani so 27. septembra 2022 ob leto-
šnjem Nacionalnem mesecu skupnega 
branja, ki poteka že peto leto v orga-
nizaciji Bralnega društva Slovenije in 
Društva Bralna značka pri ZPMS, in sicer 
od 8. septembra (mednarodnega dneva 
pismenosti) do 9. oktobra (zaključek Te-
dna otroka), odprli razstavo plakatov, ki 
so jih kot spodbuda k bralni pismenosti 

in bralni kulturi na nacionalni ravni ob-
likovali študentje ljubljanske Akademije 
za likovno umetnost in oblikovanje.

Sogovornike so po besedah predse-
dnice Bralnega društva Slovenije Savi-
ne Zwitter našli na smeri Oblikovanje 
vizualnih komunikacij, kjer so sodelovali 
mentorji doc. mag Emina Djukić (foto-
grafija), prof. Radovan Jenko (grafično 
oblikovanje) in doc. mag. Marija Na-

bernik (ilustracija). Rdeča nit letošnjega 
NMSB je povezava med branjem in gi-
banjem v duhu antične modrosti Zdrav 
duh v zdravem telesu. »Tako so nastali 
številni različni izdelki, pri katerih so 
študentje pokazali veliko izvirnosti in 
privlačnih rešitev. Plakati se delijo v tri 
skupine, od fotografije do ilustracije in 
grafičnega oblikovanja. Veseli smo, da 
smo za razliko od dosedanjih plakatov K
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akcije Beremo skupaj, ki so v veliki meri 
nagovarjali predvsem otroke in učence, 
letos dobili pretežno take, ki s svojo vi-
dno podobo nagovarjajo starejše bral-
ce. Med prijavljenimi deli so bile izbrane 
tri podobe (iz vsakega oddelka po ena), 
ki bodo uporabljene za javno oglaše-
valno akcijo. Natis plakatov za razstavo 
je omogočilo Bralno društvo Sloveni-
je in Gimnazija Bežigrad Ljubljana,« je 
poudarila Zwitterjeva, ki je obiskovalce 
popeljala tudi po zelo zanimivi razsta-
vi, ki omogoča celovitejšo skrb za po-
membno področje branja. 

Razstava, ki so jo popestrili Ana Julija 
Špan, Tina Uršič in Nikita Krebelj, učenci 

klavirja sežanske glasbene šole iz razre-
da prof. Tamare Ražem Locatelli, bo na 
ogled do konca oktobra, nakar se bo v 
celoti preselila na bežigrajsko gimnazi-
jo. Ker je razstava potujoča, bo (kot celo-
ta ali le kot posamezni plakati) obiskala 
tudi druge slovenske kraje. Najboljše 
plakate so tudi natisnili in razdelili med 
vzgojno-izobraževalne zavode, kot so 
vrtci, osnovne in srednje šole.

Besedilo in slika: Olga Knez

Poletni večer v Kosmaticah v znamenju bobnarjev
Letošnji tradicionalni Poletni večer v 

Kosmaticah 21. avgusta 2022 je v bliži-
no  Avberja že sedmo leto zapored pri-
vabil več kot sto obiskovalcev. Tudi letos 
sta ga vzorno in pohvalno organizirala 
pesnik, publicist in prevajalec Milan 
Šelj, po rodu z Vipavskega, ki desetletje 
in pol preživlja poletne mesece na Kra-
su, pol leta pa v Londonu, kjer je doma 
njegov angleško govoreči partner Peter 
Davey, tudi organizator te priljubljene 
glasbeno literarne prireditve. 

Letos je bil večer posvečen mladim 
nadobudnim bobnarjem, ki so se že v 

dopoldanskih urah udeležili tolkalske 
delavnice za otroke. Kar 12 šolarjev iz 
Avberja in Ponikev se je zbralo na delav-
nici, ki jo je vodil akademski glasbenik 
in profesor tolkal Jaka Strajnar iz Škofje 
Loke, ki je sodeloval na poletnem veče-
ru v Kosmaticah že lani. 

Pisateljica in ilustratorka Tina Volarič 
je predstavila svojo slikanico Nonotov 
zid, ki jo je izdal Park Škocjanske jame. 
Pravljica govori o varuhu suhih kraških 
zidov. Milan Šelj je predstavil svojo što-
rijo Kosmatinček Fredi. Dramaturginja, 
scenaristka in vsestranska ustvarjalka 

Kaja Pregrat iz Logatca in Neta Vergan 
iz Trpčan pri Ilirski Bistrici pa sta predsta-
vili svoji različici nadaljevanja štorije o 
Kosmatinčku Frediju, ki sta nastali na 
delavnici Literarnega društva Ilirska Bi-
strica.

Milan Šelj, ki je pred dvema letoma iz-
dal otroško pesniško zbirko Kosmatice, 
ilustrirala pa jo je Marta Bartolj, dodaja: 
»Poletni večer v Kosmaticah je name-
njen mladim vseh starosti. Predvsem 
sem želel, da bi združili šoloobvezne 
otroke iz naše krajevne skupnosti, ki 
obiskujejo kar tri osnovne šole, in sicer v 
Štanjelu, Dutovljah in Sežani. Zato smo 
delavnico izpeljali tako, da so se družili 
in spoznavali med seboj. To nam je tudi 
uspelo.«

Šelj se je toplo zahvalil nastopajočim 
in KS Avber z vasjo Ponikve, ki je poma-
gali pri soorganizaciji tega kulturnega 
dogodka, ki je združil vaščane, sorod-
nike in prijatelje. Pesniško in glasbeno 
obarvan večer so zaključili s prijetnim 
druženjem ob kulinaričnih dobrotah, ki 
so jih pripravili na Turistični kmetiji Fran-
cinovi v Avberju, in dobri kraški kapljici, 
ki jo je prispevala vinska klet Orel iz Av-
berja. 

Besedilo in slika: Olga Knez 

Kosovelova knjižnica Sežana ob občinskem prazniku
V soboto, 27. avgusta 2022, se je odvi-

jal Občinski praznik Občine Sežana. Na 
ta dan se v Sežani predstavljajo podjetja, 
institucije, lokalna društva in krajevne 
skupnosti. V parku pri Starem gradu so 
postavljene stojnice, na katerih razsta-

vljavci ponujajo različne informativne 
brošure, predstavljajo kraško kulinariko 
in so na voljo za pogovor. Na povabilo 
Občine Sežana je svojo stojnico ime-
la tudi Kosovelova knjižnica Sežana. 
Pri stojnici sta mimoidoče nagovarjala 

in pozdravljala novi direktor knjižnice 
Marko Matičetov in bibliotekarka Maja 
Živec. Na stojnici si je bilo mogoče 
ogledati plakate Srečka Kosovela, dobiti 
informativno gradivo, podarjali so tudi 
podarjene knjige. Mimoidoče sta spod-K

U
LT

U
R

A



29

bujala k obisku knjižnice, saj je bil na ta 
dan tudi dan odprtih vrat knjižnice in 

Slikarska pričevanja Marije Maruše Maraž na OŠ Srečka 
Kosovela v Sežani

V spremni besedi, ki je v mesecu sep-
tembru bogatila razstavo na OŠ Srečka 
Kosovela v Sežani, smo lahko brali, da je 
imela Marija Maruša Maraž že v osnovni 
šoli najraje ure likovnega pouka. Barve 
jo spremljajo ves čas v vsem njenem 
doživljanju sveta. Da pa bi ostal spomin 
na lepe trenutke vedno aktualen, jih 
pogosto zlije na platno. Tako nosi vsaka 
slika svojo zgodbo, ki je ob zaznavanju 
dozorela v njenem srcu in se v nekem 
trenutku udejanjila v barvah na platnu, 
gledalcu pa vseeno pušča odprto pot, 
da v barvah in motivih išče svoj pogled 
na svet. 

Razstava je bila pripravljena v sklo-
pu dejavnosti podaljšanega bivanja. 
Z učenci prvega triletja smo v torek, 
6. septembra 2022, pripravili prisrčno 

otvoritev s kulturnim programom. Ob 
pesmi in besedi smo vsi z zanimanjem 
poslušali našo Marušo, ki je bila vrsto 
let naša sodelavka. Tako kot je slikovita 
sporočilnost njenih slik, tako slikovito je 
najmlajšim predstavila svoje življenje in 
delo z nekaterimi skrivnostmi svojega 
ustvarjanja. Vprašanja učencev in učenk 
so se kar vrstila. Nas pa je med drugim 
razveselila z mislijo, da je vesela, ko lah-
ko svoje delo prikaže in je na ogled dru-
gim.

Maruši se iskreno zahvaljujemo, ker 
nam je omogočila, da smo lahko ves 
september raziskovali njen skrivnostni 
svet slikarskih pričevanj. 

Besedilo: Ljubica Benčič
Slika: Vesna Sovdat

možnost brezplačnega vpisa. Knjižnica 
je bila odprta od 8. do 20. ure in v tem 

času se je marsikaj dogajalo tudi tam. 
Na novo se je vpisalo kar 42 članov. Na 
mladinskem oddelku so bile organizira-
ne ure pravljic z ustvarjalnimi delavnica-
mi, s pričetkom ob 16. uri. Dogodek je 
obiskalo kar 30 otrok. Vsi so nadobudno 
prisluhnili pravljici, ki je bila ponovljena 
še ob 17. in 18. uri. Po poslušanju pra-
vljic so ustvarili vsak svojega pletenega 
ptička. Starejši otroci so se preizkusili v 
izdelavi svojega ekslibrisa, mlajši pa so 
se seznanili z osnovami tiskanja. Vsi so 
pa z veseljem okrasili svoje izdelke z 
ročno izdelanimi žigi. Z obiskom so bili 
zadovoljni tako zaposleni v knjižnici kot 
tudi obiskovalci sami. 

Besedilo: Petra Hlača
Slika: Olga Knez

Kraški šopek je zopet dehtel
Dnevi narodnih noš in oblačilne de-

diščine so največji etnološki festival 
v Sloveniji, ki vsako leto privablja več 
kot 30.000 obiskovalcev. Angleški me-
dij The Guardian je festival uvrstil med 
20 najboljših tradicionalnih festivalov v 
Evropi. 

Prvič se je festival Kamniku odvijal 11. 
septembra 1966, 11. Septembra letos 
pa je festival obeležil svojo 50. obletni-
co. Na povabilo organizatorjev so se od-
zvali tudi člani KD Kraški šopek Sežana, 

ki so s svojim programom popestrili pri-
reditev samo. Vrhunec tridnevnega ju-
bilejnega festivala 50. Dnevov narodnih 
noš in oblačilne dediščine v Kamniku 
je bila množično obiskana živopisna 
povorka narodnih noš. Tisoče in tiso-
če ljudi si je ogledalo pričujoč poklon 
kostumiranih skupin in posameznikov. 
Osrednja pozornost festivala je oblačil-
na dediščina. Na ta, pogosto spregle-
dan del zgodovine, opozarjajo pred-
vsem spremljajoče razstave kot tudi K
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številni nastopi folklornih skupin tako iz 
Slovenije kot tudi iz tujine. Prireditev je 
med drugimi obiskal tudi predsednik RS 
Borut Pahor, ki je zbrane nagovoril: »Ve-
seli smo, da Slovenci nimamo zgolj  ene 
slovenske narodne noše. Imamo jih več 
– vsako posebej čudovito in s svojimi 
posebnostmi, ki pozornemu očesu in 
odprtemu srcu povedo zgodbo o kraju 
in ljudeh, ki jo nosijo.«

Člani in članice KD Kraški šopek Se-
žana imajo sešita svečana oblačila, na 
osnovi takih, kakršne so nosili v Trstu 
in okolici (Kras) od leta 1848.  Preko de-
setletij so se na Krasu oblikovala samo-
svoja ljudska oblačila, ki so jih prebivalci 
oblekli ob praznikih in slovestnih prilo-
žnostih. V 19. stoletju so se le-ta oblačila 
spremenila v poimenovanje ’narodna 
noša’, saj so z njo številni izkazovali svojo 
narodno pripadnost. Bogata oblačila so 
okrašena s številnimi vezeninami, pos-
tala pa so tudi simbol našega obstoja, 
naše avtohtonosti in naše bitnosti na 
tem prostoru Krasa. Za kraško nošo se 
uporabljajo materiali: svila, bombaž, 
volna, jrh in kotenina. Blago je vedno 
obogateno s številnimi vezeninami, ki 

imajo svojo simboliko (cvetje, semena, 
listi, itd.). Barve kraške noše so rjava, 
črna, vijola ali temno zelena v kombina-
ciji z belo bluzo in ruto pri ženskah. Pri 
ženski narodni noši so na pasove uvezli 
začetnici svojega imena in dekliškega 
priimka.

Člani KD Kraški šopek Sežana vedno 
znova začutimo svoj notranji klic, da 
preko oblačil naših prednikov, naših no-

notov in non, tudi dandanes s ponosom 
oblečemo nošo. Ob obisku v Kamniku 
smo oblečeni v našo nošo pozdravljali 
obiskovalce. Navdajali so nas posebni 
občutki in želja, da ljudem preko obla-
čilne pripadnosti pokažemo, kdo smo 
Slovenci. Ponosni smo, da smo Kraševci.

Besedilo in sliki: Miranda Novak

Fotografski pozdrav iz Posavja
Po več kot dveh letih premora, ko 

je epidemija preprečila marsikatero 
družbeno življenje in dogajanje, so 20. 
septembra 2022 v avli Občine Divača, 
ki je postala že prava galerija,  odprli 
fotografsko razstavo z naslovom Poz-
drav iz Posavja. Tudi v zadnjih letih so 
si obiskovalci divaške občine kot tudi 
sami uslužbenci lahko ogledali kar ne-
kaj fotografskih in slikarskih razstav, ki so 
pričarale prijetnejše vzdušje in polepša-
le prostore.

Tokrat se predstavili fotografi Društva 
ljubiteljev fotografije Krško na temo 
Pozdrav iz Posavja, ki popelje gledal-
ce na drugi konec Slovenije. Številne 
zbrane sta pozdravila divaška županja 
Alenka Šturcl Dovgan in predsednik se-
žanskega Foto kluba Žarek Igor Petaros, 
ki je pojasnil, kako je prišlo do sodelo-
vanja kraških in posavskih fotografov. 
Pobudo za to je dala bivša direktorica 
sežanskega zdravstvenega doma dr. 
Ljubislava Škibin, ki je doma iz Malega 

Kamna, je pa že več desetletij na Krasu. 
Kot je sama povedala, se je včlanila v 
posavski foto klub, saj je podedovala fo-
toaparate pokojnega brata Blaža, uspe-
šnega fotografa, po katerem so posavski 
fotografi poimenovali vsakoletni Blažev 
fotografski natečaj. 

Kot je povedala predsednica krškega 
foto kluba Jožica Mikek Veber˝, je nji-
hovo društvo nastalo leta 1997 in letos 
praznuje 25 let delovanja. Trenutno 
šteje klub 16 članov iz posavskih ob-
čin in drugod. V teh letih je društvo z 
manjšimi prekinitvami dosegalo dobre 
rezultate v širšem področju fotografske-
ga ustvarjanja. Vsako leto pripravijo več 
skupinskih in samostojnih razstav v Kr-
škem, drugih krajih v Posavju ter drugod 
po Sloveniji. Posamezni člani sodelujejo 
tudi na drugih razstavah in natečajih. 
Skrbijo za izobraževanje s fotografskimi 
tečaji in delavnicami ter si radi ogledajo 
tudi druge razstave. Posebnost društva 
je tudi v tem, da najmanj enkrat letno 
predstavijo fotografe in druge umetni-
ke, ki so delovali na območju Krškega v 
preteklosti, saj ima fotografija v Krškem 
dolgo tradicijo. V šestdesetih letih prej-
šnjega stoletja je namreč tu deloval zelo 
uspešen Fotoklub Krško.K
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Fotografije, ki so bile predstavljene na 
razstavi v Divači, so izbor več klubskih 
razstav iz preteklih let. S temi razstava-
mi so poskušali popularizirati fotografijo 
med ljudmi v Posavju in s tem pospešiti 
rast in razvoj društva ter sodelovanje z 
drugimi društvi.  

V Divači se je predstavilo devet av-
torjev: Branko Benčin, Aleš Hribar, 
Miloš Kukovičič, Sabina Košir, Jože 
Lesjak, Boris Moškon, Jožica Mikek 

Veber, Goran Rovan in Bojana Vod-
lan. Na fotografijah so avtorji prika-
zali svoj pogled na domači kraj. Za 
razliko od kraških motivov so posa-
vski fotografi velikokrat v svoj objek-
tiv ujeli vodo in vodne motive. So pa 
kraški fotografi, ki so lani razstavljali 
v Krškem, tokratne goste povabili na 
Kras jeseni, ko bo ruj najbolj žarel in 
dajal slikovite motive, da jih ujamejo 
v fotografske aparate. 

Kot vedno tudi tokrat odprtje razsta-
ve ni minilo brez kulturnega programa. 
Tokrat so dogodek z ljudskimi pesmimi 
popestrile pevke sežanskega KD Borjač 
in Ljubislava Škibin, ki je predstavila svo-
je pesmi. Razstava je na ogled do konca 
oktobra.

Besedilo in slika: Olga Knez

Prva nagrada letošnjega četrtega ekstempora Kras v roke 
Radku Oketiču

Letošnji likovni ekstempore Kras, ki ga 
je že četrto leto organiziralo sežansko 
Kulturno društvo Kras pod vodstvom 
predsednice Erne Kopše, tokrat v so-
delovanju s Kobilarno Lipica in sežan-
sko območno enoto Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti, je privabil kar 50 
likovnih ustvarjalcev in 17 mladih, pa 
čeprav letos niso razpisali ekstempora 
za mlade.

Zbrane likovnike in prijatelje likovne 
umetnosti sta 25. septembra 2022 v lani 
obnovljenem hotelu Maestoso v Lipici 
na odprtju razstave uvodoma nagovo-
rila sežanski župan David Škabar, ki je 
predstavil tudi občinske načrte in razvoj 
Lipice v prihodnosti, in vodja turizma 
lipiške kobilarne Toni Klančič. Vsa do-
sedanja leta so odpirali razstave in slav-
nostno razglasili rezultate ekstempora v 
Botaničnem vrtu Sežana, letos pa so se 
odločili, da to storijo v Lipici. Predsedni-
ca strokovne žirije, umetnostna zgodo-
vinarka Anamarija Stibilj Šajn, je orisala 
pomen ekstempora Kras. 

»Likovniki so ustvarjali tako v reali-
stičnem kot v abstraktnem slogu. Prav 
tako so oddali različne tehnike (olje na 
platno, akvarel, kolaž, skulpture itd.) in 
predstavili zanimive poglede na kraško 
arhitekturo in Kras. Obe temi sta bili 
velik izziv in nagovor, da se ustvarjalci 
podajo tudi v domišljijske sfere in obli-
kujejo motive Krasa nad in pod zemljo,« 
je poudarila Stibilj Šajnova. 

Žirija, ki sta jo poleg Stibilj Šajnove ses-
tavljala še Saša Bučan in Samo Onič, je 
podelila tri nagrade, ki so jih prejeli: odli-
čen akvarelist in ilustrator Radko Oketič 
(Dane pri Sežani) za sliko Žarek,  kerami-
čarka Ana Hanzel (Sežana) za skulpturo 

Pod površjem, in Slavica Oplanić (No-
vigrad, Hrvaška) za sliko Veduta Štanje-
la. Pet avtorjev (Dajana Čok, Jana Štok, 
Mira Resnik, Duša Jesig in Jur Samec) je 
izstopalo s svojo odličnostjo in prejelo 
nagrade, ki jih je podelila predsednica 
sežanskih likovnikov Erna Kopše z vodjo 
sežanske izpostave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti Vladislavo Navotnik. 
Posebno nagrado je prejela tudi Natalija 
Berezina. Nagrade sta prispevali podjetji 
Art Ljubljana in Pršutarna Kras Šepulje. 
Predstavnik Lipice Klančič je podelil od-
kupno nagrado (v vrednosti 500 evrov 
bruto) za sliko Sončen dan avtorici Mir-
jani Matić iz Hrvaške Istre. Nagrade se je 
razveselil Radko Oketić, ki se je omenje-
nega ekstempora Kras udeležil že dru-
gič, pravkar pa je razstavljal na bienalni 
razstavi slovenskih ilustratorjev v Mari-
boru in ilustriral knjigo Andreja Jelačina 

z naslovom O čarobni skali – pesmice in 
druge pripovedke, ki bo izšla ob avtorje-
vi 90-letnici rojstva.

Kulturni program je ob kvartetu po-
zavn sežanske glasbene šole z men-
torjem prof. Ivom Bašičem popestrila 
mlada in nadobudna sežanska plesalka 
Ajda Fabjan, ki zaključuje Akademijo za 
ples, ko je zaplesala na glasbo Marka 
Breclja Ta stol.  Razstava vseh slikarskih 
del, prispelih na ekstempore, bo v Lipici 
na ogled do začetka januarja 2023, od 
9. januarja  do 7. februarja 2023 pa bo 
na ogled v sežanskem Kosovelovem 
domu.

Besedilo in slika: Olga Knez
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Razigrano in optimistično v novo šolsko leto 
Novo šolsko leto smo v Dutovljah za-

čeli veselo, zagnano in v upanju, da se 
bomo imeli lepo.

Otrok tudi letos ni malo in tega smo 
veseli. Pestra družba nam daje nov za-
gon, več možnosti za spoznavanje, 
prijateljevanje, vsekakor pa tudi več 
izzivov. Pri nas bivajo najmlajše Mucke, 
nekoliko starejše Mravljice, še starejše 
Žabice in predšolski Metulji.

September je potekal v duhu prilaga-
janja na novo okolje, na nove prijatelje, 
tudi na nove sodelavke in sodelavce. 
Otroci sprejemajo vse, predvsem pa tis-
to, kar je srčno, spontano, iskreno, nav-
dušeno, veselo, in nas tega tudi sami 
učijo. V našem poklicu se zavedamo, da 
nič ne sme postati pretirana rutina in da 
življenje ne sme postati ‘preveč resno‘, 
temveč moramo vedno ohranjati ‘no-
tranjega otroka‘ in tako uživamo v druž-
bi najmlajših.

Vrtec v Dutovljah je star že 41 let in ne 
glede na to, da je bila stavba grajena 
sodobno, težko sledi potrebam sodob-
nega časa. Predvsem se v našem vrtcu 
soočamo s pomanjkanjem prostorov, 
pojavljajo se težave, ki so posledica 
zastarelosti in dotrajanosti. Zelo pa smo 
veseli novih oken, delne fasade, klimat-
skih naprav in umivalnikov v igralnicah. 
Vse to nam je kakovost bivanja v vrtcu 
zelo izboljšalo. 

Kljub vsemu so naše misli usmerjene 
predvsem v delo z otroki. Načrt za letoš-
nje leto je izdelan in ponuja pestre vse-
bine. Veliko se bomo družili, ustvarjali, 
pridobivali nove izkušnje in znanja, pa 
tudi povezovali se bomo in sodelovali s 
starši. Vsako leto se veselimo jesenskih 
vsebin in tudi letos vključujejo pohode 
med naše vinograde, v prelepo pisano 
naravo. V oktobru nas obiščejo gasilci, 
ob Tednu otroka smo si privoščili pala-

činke ob druženju, tradicionalno bomo 
praznovali decembrski čas. Želimo si, da 
bi nas obiskali none in nonoti, ki so nam 
tudi v preteklosti polepšali dopoldan-
sko igro. Ob kulturnem prazniku bomo 
povabili mamo, ki nam je že v preteklo-
sti pokazala, da ji gre pripovedovanje 
zgodb odlično od rok. Ne bomo izpus-
tili niti pustnih in pomladnih vsebin. V 
načrtu imamo ureditev zeliščne gredice 
na vrtčevskem igrišču, pri tem pa si želi-
mo tudi sodelovanja in pomoči staršev. 
Ob zaključku šolskega leta bomo zopet 
pripravili prireditev z nastopi otrok.

Vsebin je veliko in upamo, da nam bo 
uspelo izpeljati zastavljeno. V Dutovljah 
smo začeli veselo, zagnano in naj tako 
ostane do konca šolskega leta.

Karmen Gec Hočevar

Sprejem prvošolcev na OŠ Dutovlje in PŠ Tomaj
Prvega septembra je šolski prag 

osnovne šole v Dutovljah prestopilo 
devetnajst prvošolcev, v Tomaju pa tri-
je. Na ta pomemben dan so jih v šolo 
pospremili starši, šolarji pa so za njih 
pripravili topel sprejem. V Dutovljah so 
jim zapeli drugošolci, pozorno pa so 
prisluhnili tudi učenkam višjih razredov 
in njihovi mentorici pri pripovedovanju 
zgodb kamišibaj. 

V Tomaju so trem prvošolcem dan 
popestrili učenci tomajske šole, ki so 
pripravili kratek nastop, zgodbo kamiši-
baj o nastanku Krasa pa jim je na zelo 
zanimiv način predstavila učiteljica. Na 

obeh šolah je učence pozdravila ravna-
teljica Miranda Novak, v imenu občine 
jih je nagovoril in obdaroval župan Da-
vid Škabar, policist pa jih je pospremil 
z nekaterimi osnovnimi smernicami o 
varnem prihodu v šolo. V Dutovljah so 
prvošolce s svojim obiskom presenetili 
predstavniki Radia 1. Glavno presene-
čenje, slastna torta, pa je tako dutovske 
kot tomajske prvošolce čakalo v razre-
du, kamor so jih pospremile učiteljice. 

Besedilo: Tina Orel Ostrouška 
in Valentina Novič

Slika: arhiv OŠ Dutovlje
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Devetošolci OŠ Dutovlje v planinski šoli v naravi
Devetošolci OŠ Dutovlje so tri sep-

tembrske dni preživeli na Planini Razor 
nad Tolminom, ki je bila izhodišče za raz-
iskovanje južnih bohinjskih gora. Učen-
ce so spremljale tri učiteljice in vodnica 

PD Sežana. Prvi dan so peš prispeli do 
koče na Planini Razor, kjer so jim popol-
dne popestrili tolminski gorski reševalci 
s praktičnimi prikazi tehnik reševanja 
ponesrečenca v gorah. Zvečer so se te-

meljito pripravili na celodnevno turo, ki 
jih je čakala naslednji dan. Vodnica jih je 
varno in z zanesljivim korakom vodila na 
Tolminski Kuk in planino Kal, najvztraj-
nejši pa so osvojili celo Tolminski Migo-
vec. Tura je postregla s prečudovitimi 
razgledi, svežimi temperaturami in je-
sensko kuliso, tako da so z nestrpnostjo 
pričakovali naslednjo. Zadnji dan so do-
segli načrtovani cilj – Vogel, kjer so jim 
prav prišla vsa skrbno pripravljena topla 
oblačila, ki so jih obvarovala pred mrzlim 
severnikom. Pestre vtise je dopolnilo 
druženje v koči, kulinarično razvajanje in 
obisk sirarne na planini Kuk. Devetošol-
ci so enoglasno pritrdili, da bi planinsko 
šolo v naravi rade volje podaljšali. 

Besedilo: Iris Gregorčič
Slika: arhiv OŠ Dutovlje

Po sledeh mojstrov dleta
Trije člani likovnega krožka OŠ Dutovlje 

so v soboto, 24. septembra, ustvarjali na 
kiparski delavnici Po sledeh mojstrov 
dleta v organizaciji Društva likovnih pe-
dagogov Primorja in OŠ Elvire Vatovec 
Prade. Učenci devetih primorskih šol so 
si pod vodstvom Ane Papež, kustosinje 
Obalnih galerij, najprej ogledali For-
mo vivo Portorož. Kamnite skulpture, 
razporejene v oljčnem gaju ob koncu 
polotoka Seča, so vzpodbudile mlade 
kiparje k ustvarjanju lastnih kipov. Vodja 
delavnice Ksenija Pfeifer je podala na-
tančna navodila za delo. Na kiparskem 
delovišču so likovniki z veliko vnemo 
kreirali domišljijske forme v siporeksu. 

Pod dleti Patrika, 
Mihaela Krištofa 
in Tine so pravo-
kotni bloki nepre-
stano spreminjali 
obliko. Po petur-
nem delu so obli-
kovali sestavljeno 
skulpturo kraške-
ga podzemlja, ki 
jo bomo umestili 
na novo urejeno 
zelenico pred šolo v Dutovljah.

Besedilo: Vlasta Markočič
Sliki: arhiv OŠ Dutovlje

Gasilci – junaki Krasa
Učenci Podružnice šole Tomaj so se v 

začetku šolskega leta spominjali pole-
tnih počitnic, med katerimi so se z ob-
sežnim požarom na Krasu več dni borili 
poklicni in prostovoljni gasilci. Učenci 
so med pogovori občudovali gasilce, 
kako pogumno, z neustavljivo močjo 
so se borili in uspešno obvarovali vasi 
in domove ter bili kos največjemu po-
žaru v Sloveniji. V zahvalo so gasilcem 
namenili likovna dela ter sporočila hva-
ležnosti:
− Hvala, ker ste pogasili ogenj in poma-

gali ljudem. 
− Stokrat hvala, ker ste pogasili ogenj. 
− Hvala, ker ste rešili Kras. 

− Radi smo si ogledali posnetke dronov, 
kako pogumno ste gasili požar. 

− Hvala, ker ste pogasili tako velik požar. 
− Gasilci, res ste naši junaki! 
− Hvala vsem, ki ste pogasili požar v Slo-

veniji in Italiji. 
− Hvaležni smo vam za vaše pogumno 

delo. 
− Občudujemo vaš pogum, moč ter 

vzdržljivost. Res, ste junaki Krasa! 

Besedilo: učenci in učiteljice 
Podružnice šole Tomaj

Slika: arhiv podružnice šole Tomaj
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Bodi kul, beri ful!

Novo šolsko leto, novi projekti

Mladi sežanski pianisti na Portugalskem

Mladinski oddelek Kosovelove knjižni-
ce Sežana je v letošnjem poletju pripravil 
že četrto leto zapored poletno bralno 
akcijo za mlade bralce z naslovom Knjiga 
zažiga! Bodi kul, beri ful je njen slogan. V 
tej akciji sodelujejo mladi bralci občin Se-
žana, Divača, Komen in Hrpelje - Kozina. 
Vsako leto je dogodek organiziran v dru-
gi občini. Letos je bila na vrsti občina Di-
vača. V četrtek, 22. septembra, smo imeli 
slavnostni zaključek in podelitev priznanj 
in nagrad mladim bralcem. Zaključni do-
godek je potekal pri Divaški jami. Prijeten 
ambient je poskrbel za prijetno vzdušje. 
Po ogledu jame, ki ga je vodil Borut Lozej, 
je dogodek popestrila Vesna Marion s 
svojim kamišibajem in pravljico Zimske 
jagode. Letos je bralo kar 41 bralcev, ki so 
prebrali preko 400 knjig. Nagrado za naj-
več prebranih knjig je prejela bralka, ki je 
prebrala 110 knjig, saj je oddala kar 22 
zbirnih kartončkov. Tudi ostali bralci so 
bili zelo pridni in Poleg branja so ustvar-
jali tudi izdelek, povezan s prebrano knji-
go. Najbolj izvirni so bili nagrajeni. 

Za izpeljavo dogodka se zahvaljuje-
mo sponzorjem, ki so nam omogočili, 
da smo dogodek lepo izpeljali. Zahvala 
gre najprej Jamarskemu društvu Gregor 
Žiberna iz Divače in predsedniku Borutu 
Lozeju, ki nas je popeljal skozi čudovit 
podzemni svet Divaške jame. Sledila je 
pogostitev s sladkimi dobrotami iz Mli-
notesta. Praktične nagrade so prispevali 
Šraml, d. o. o., GECzav, Generali in Saop. 
Da je bil dogodek še malce bolj napet, 

pa smo izžrebali še nekaj nagrad, ki so jih 
prispevale picerija Etna, Filmski muzej iz 
Divače, Lipica turizem, Kosovelov dom 
Sežana in Vojaški muzej Tabor iz Lokve. 

Upamo, da bomo poletno bralno ak-
cijo ponovili tudi naslednje leto in da se 
nam bo pridružilo še več mladih bralcev. 

Besedilo in slika: Petra Hlača

Pričelo se je novo šolsko leto, ki smo se 
ga vsi, eni bolj, drugi manj, veselili. V Ko-
sovelovi knjižnici Sežana smo zaposlene 
na mladinskem oddelku polne zagona 
dobile nove ideje in željo, da jih uresni-
čimo. Jesen nam prinaša osvežitve, zato 
smo se odločile osvežiti tudi program 
sodelovanja z vrtcem in šolo. 

Sodelovanje med vrtcem in šolo je bilo 
vedno. V času epidemije in zaprtosti se 
je sodelovanje malce ustavilo. Z novim 
šolskim letom pa smo ponovno oživili 

obiske šole in vrtca. Vsaka prva sreda v 
mesecu je namenjena učencem prvih 
razredov Osnovne šole Srečka Kosovela 
Sežana. Projekt sodelovanja smo poime-
novali S knjižnico do znanja. Med obiski 
jim poskušamo predstaviti knjižnico in 
jih usposobiti za samostojne bralce. Obe-
nem želimo, da knjižnice ne dojemajo 
samo kot informacijsko središče, ampak 
tudi kot prostor za preživljanje prostega 
časa. Z ostalimi razredi osnovne šole se 
sproti dogovarjamo za sodelovanje. 

Vsak torek in četrtek sta namenjena 
obiskom skupin iz Vrtca Sežana. Letoš-
nje obiske smo poimenovali Rastemo s 
pravljicami, ker je namen obiskov prav 
ta. Da se spoznajo s knjižnico in knjiga-
mi na zabaven in pravljičen način. Vsako 
srečanje, tako osnovnošolsko kot tudi 
vrtčevsko, zaključimo s pravljico, ki se je 
obiskovalci najbolj veselijo. 

Petra Hlača

Trije mladi nadobudni pianisti, Ana 
Julija Špan, Nikita Krebelj in Tina Uršič, 
ki obiskujejo ure klavirja pri prejemnici 

znane prof. klavirja Ražem Locatelli odi-
grali celotno Dolinškovo zbirko in poželi 
velik uspeh in zanimanje mednarodne 
pianistične javnosti. 

Ob vrnitvi v domači kraj pa so s svojim 
igranjem razveselili občinstvo na odpr-
tju razstave plakatov ob Nacionalnem 
mesecu skupnega branja v Kosovelo-
vem domu v Sežani. Tu so se predstavili 
z Dolinškovimi skladbami Samorogova 
pesem, ki jo je odigrala Tina Uršič, Niki-
ta Krebelj je igral Dobri urok, Ana Julija 
Špan pa Valse popique. Vsi so bili za svo-
je izvajanje nagrajeni z aplavzom.

Besedilo in slika: Olga Knez

Gerbičeve nagrade leta 2018 prof. Ta-
mari Ražem Locatelli, so zastopali Slo-
venijo na letošnji 44. mednarodni kon-
ferenci Združenja evropskih klavirskih 
pedagogov – EPTA v kraju Guimaraes 
pri Portu na Portugalskem. Konference 
EPTA, ki se je odvijala od 1. do 4. sep-
tembra 2022, se je udeležilo več kot 50 
predavateljev oz. več kot 200 slušateljev 
iz Evrope, Kitajske in ZDA. Mladi pianisti 
iz sežanske glasbene šole so igrali sklad-
be pianista in prof. klavirja Davorina Do-
linška iz Celja, ki je predstavil svojo novo 
klavirsko zbirko za mladino z naslovom 
Vile in Fantazijske skladbe. Vsi trije učen-
ci so skupaj z Avlin Miliani iz razreda pri-
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Odprti borjači – krožno gospodarstvo v praksi
Eden izmed ciljev evropskega leta 

mladih je spodbujanje mladih k aktiv-
nemu udejstvovanju v družbi ter jim 
ponuditi priložnost, da izrazijo svoj glas. 
Tako so sežanski mladi, v sklopu evrop-
skega leta mladih, s podporo Predstav-
ništva Evropske komisije v Sloveniji, 
Mreže MaMa in Mladinskega centra 
Podlaga uresničili pobudo Odprti borja-

ta prinaša. Predstavil se je tudi Mladinski 
center Podlaga, ki je zbiral predloge o 
tem, kaj si mladi želijo v lokalni skup-
nosti. Aktivni mladi v Sežani si želijo, da 
bi njihova občina postala občina brez 
plastičnih izdelkov za enkratno upora-
bo, z več prostora za vrtičkanje v mestu, 
mestni sadovnjak, trg brez avtomobilov 
in parkirišč, kjer bi se lahko zbirali mladi, 
nove prostore za mladinski center, ure-
jene sprehajalne poti po mestu in nara-
vi za ‘vozičkanje‘ mladih mamic, boljši 
javni prevoz, ki Sežano povezuje z mesti 
na drugi strani meje in z Obalo, ter več 
stanovanj za mlade.

Besedilo: Alenka Drobnjak
Sliki: MC Podlaga

či, s katero so v lokalnem okolju v praksi 
preizkusili krožno gospodarstvo.

V soboto, 27. avgusta, se je v Sežani 
po vzoru garažnih razprodaj odprlo šest 
kraških borjačev (dvorišč), na katerih 
so lokalni prebivalci ponudili še dobro 
ohranjanje predmete, ki jim ne služijo 
več. Sežančani so se nato z zemljevidom 
borjačev sprehodili po Sežani, kjer so na 
točkah našli vse od knjig, oblačil, igrač 
do raznih uporabnih predmetov. Prebi-
valci Sežane so pobudo dobro sprejeli 
in izrazili željo, da ne samo postane tra-
dicionalna, ampak da se izvede večkrat 
letno. Na tak način so mladi s pobudo h 
krožnemu gospodarstvu in razmisleku 
o zeleni prihodnosti Evrope spodbudili 
tudi starejše someščane.

»V Sežani smo organizirali Odprte bor-
jače, ki so neke vrste vse sežanski bol-
šjak, le da se ta odvija na posameznih 
dvoriščih in deluje kot neke vrste bolha.
com na prostem. Dogodek smo organi-
zirali zato, da spodbudimo prebivalce, 
naj se znebijo stvari, ki jih ne potrebuje-
jo, in hkrati pokažemo, kako sta trajnost 
in krožno gospodarstvo videti v praksi,« 
je povedala Maša Pušnik, ena izmed po-
budnic Odprtih borjačev.

V popoldanskem času je v sežanskem 
parku pri Starem gradu potekala tudi tr-
žnica lokalnih društev in organizacij za 
mlade, kjer se je predstavila informacij-
ska točka EU Direct Koper, kjer so mladi 
prek interaktivnih dejavnosti spoznavali 
Evropsko Unijo ter priložnosti, ki jim jih 

Intenzivne vaje povirskih mažoretk
Tudi letos smo se povirske mažoret-

ke odpravile na večdnevne intenzivne 
vaje, ki smo jih preživele v Kopru. Ude-
ležili sta se jih skupini junior in kadeti 1 
z mentoricami. 

Po prihodu smo se razvrstile v sobe in 
takoj zatem začele vaditi. Potem nas je 
čakala okusna večerja. Ko smo pojed-
le, smo se še malo družile ob gledanju 
naših starih muzikalov in odšle spat. 
Drugi in tretji dan sta bila namenjena 
intenzivnim treningom, ki smo jih op-
ravile na športnem stadionu Bonifika. 
Po napornem treningu smo si zaslužile 
tudi kopanje v morju. Tudi drugi dan 
smo zaključile z druženjem, tretji dan pa 
smo se po kopanju odpravile domov. 
Poleg tega, da so bili treningi naporni, 
so bili tudi poučni, saj smo se naučile 
veliko novih elementov in izboljšale vse 
tisto, kar smo že znale. Veliko časa smo 
namenjale druženju, s tem smo krepile 
prijateljske vezi in ekipni duh.

Besedilo: Maruša Kršić in Nika Grmek
Sliki: arhiv povirskih mažoretk
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Pa smo nazaj 
Skupino Pingvini iz Vrtca Sežana, Enote 

Sežana, je na prvi šolski dan pred igral-
nico pozdravil napis ‘Vesel in razigran 
pingvinov pozdrav‘ z iglujem in razpo-
sajenimi pingvini okrog njega. 

In prav taki so se v svojo igralnico vrnili 
vsi otroci. Nasmejani in veseli, da se po 
dolgem času spet vidijo s prijatelji in s 
strokovnimi delavkami. Takoj so s prija-
telji segli po dobro znanih igračah. Med 
njimi je bilo slišati veliko pogovora, saj 
so si imeli veliko povedati o dogodivš-
činah, ki so jih doživeli na počitnicah, 
nekateri na morju, v bazenih, pri nonah 
in še marsikje drugje. Razveselili so se 
tudi novega prijatelja in ga lepo sprejeli 
medse. 

Pa še veliko drugega se je pri njih do-
gajalo do danes. Spoznali so zgodbi-
co Malo drugačen pingvin. Ob njej so 

se pošteno nasmejali in se navajali na 
sprejemanje drugačnosti. Iz balonov so 
s tehniko kaširanja izdelali pingvinčke, 

Karin pa je iz stiropora izdelala iglu. Iz-
delke so v garderobi razstavili. S pono-
som so svoje izdelke pokazali staršem. 

Na igrišču ob šoli so aktivno sodelovali 
na Igrivi košarki, ki jo je pripravila Košar-
karska zveza Slovenije, in se zabavali z 
Lipkom. Vsi so se strinjali, da je bilo lepo, 
ko so metali žogo na koš. 

Na prvi jesenski dan so se razveselili 
piknika in zarajali ob zvokih harmonike. 
Najbolj pa so jim bile všeč hrenovke, ki 
so jim šle zelo v slast. Spoznali so tudi 
jesensko deklamacijo Slikarka. 

Otroci radi prihajajo v vrtec in se vsak 
dan razveselijo svojih prijateljev in stro-
kovnih delavk. Če pa kdo manjka, ga 
pogrešamo in skupaj ugibamo, zakaj ga 
ni vrtec.

Besedilo in sliki: Vanda Femc
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Projekt sPOINT – Socialno POdjetniška INformacijska Točka 

Projekt NEKSTEP  
Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih

S 1. aprilom 2022 se je v okviru razpisa 
Krepitev podpornega okolja za socialna 
podjetja začel izvajati projekt sPOINT – 
Socialno POdjetniška INformacijska Toč-
ka. Pod okriljem Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo in s sredstvi 
Evropskega regionalnega sklada bomo 
partnerji projekta  Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske – BSC Kranj, Središ-
če Rotunda, Koper, so. p., in Regionalna 
razvojna agencija Ljubljanske urbane 
regije skupaj s petimi pridruženimi par-
tnerji:  ŠENT – Slovensko združenje za 
duševno zdravje, ŠENT Ljubljana, Sklad 
05 – ustanova za družbene nalož-
be,   Ustanova Fundacija BIT Planota, 
so. p.,  RRA Severne Primorske, d. o. o., 
Nova Gorica,  SLOAM – Agencija za mla-
de, v okviru štirih informacijskih točk 
vzpostavili specializirano podporno 
okolje za socialna podjetja v kohezijski 
regiji Zahodna Slovenija.

Namen projekta, ki se bo izvajal v letu 
2022 in 2023, je  vzpostaviti učinkovito 
in vzpodbudno podporno okolje za 
socialna podjetja, ki bo prispevalo h 
krepitvi veščin in kompetenc socialnih 

podjetij, povečalo možnosti za ustanav-
ljanje novih socialnih podjetij, spodbu-
jalo rast obstoječih socialnih podjetij, 
okrepilo informiranost socialnih podjetij 
za razvoj in promocijo socialnega pod-
jetništva, prispevalo k ustvarjanju novih 
delovnih mest ter povezovanj socialnih 
podjetij z lokalnim okoljem, raziskoval-
nimi in izobraževalnimi organizacijami 
ter gospodarstvom, s ciljem ustvarjanja 
pogojev za boljši dostop na trgu.  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo je v sklopu javnega razpisa 
za Krepitev podpornega okolja za soci-
alna podjetja dvema projektoma skupaj 
namenilo skoraj 418.220,00 evrov. 

Novim in obstoječim socialnim pod-
jetjem v posamezni kohezijski regiji 
bodo s podpornim okoljem tako zago-
tovljene brezplačne storitve za razvoj in 
profesionalizacijo. Podporno okolje bo 
zagotavljalo tudi promocijo kulture so-
cialnega podjetništva in bo prispevalo k 
vzpostavljanju partnerstev za spodbuja-
nje in razvoj socialnega podjetništva ter 
družbenih inovacij na lokalni in regio-
nalni ravni. 

Zaživel je FB profil – sPOINT, kjer vas 
vabimo, da nam sledite in prispevate 
tudi svoje vsebine. 

Obstoječa socialna podjetja in tista v 
nastajanju lahko poiščejo informacije 
na točkah podpornega okolja. Za sve-
tovanje se interesenti lahko dogovorijo 
po elektronski pošti ali telefonsko med 
9. in 13. uro, svetovanje pa je mogoče 
tudi preko spletnih aplikacij na daljavo.
- Regionalna razvojna agencija Gorenj-

ske, BSC Kranj (telefon: 04 28 17 230, 
e-naslov: info@bsc-kranj.si)

- Regionalna razvojna agencija Lju-
bljanske urbane regije  (telefon: 01 
306 19 02, e-naslov: info@rralur.si)

- Središče Rotunda, primorski družbeni 
center, Koper, so. p.,  (telefon: 051 458 
410, e-naslov: info@sredisce-rotunda.si) 

Središče Rotunda, Koper

Na Ljudski univerzi Sežana smo skupaj 
z Ljudsko univerzo Koper, Središčem 
Rotunda Koper in norveško organi-
zacijo ID Norway stopili v nov projekt 
NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj 
dinamičnih okoljih. Namenjen je tako 
mladim med 14. in 29. letom, ki so na 
prehodu iz izobraževanja v zaposlitev, 
kot tudi svetovalcem in mentorjem, ki 
delajo z njimi med in po zaključenem 
izobraževanju. 

Opažamo, da mladi, ki uspešno zaklju-
čijo šolanje in se želijo zaposliti, pogosto 
ne vedo, kako bi k temu pristopili, koga 
bi vprašali za pomoč in kakšne možnos-
ti imajo na voljo. V času izobraževanja se 
namreč obračajo na učitelje, šolske sve-
tovalce in tudi na vrstnike, s katerimi iz-
menjujejo izkušnje. Po zaključku formal-
nega izobraževanja pa mladi istočasno 
izstopijo tudi iz vseh ‚spremljajočih‘ ak-
tivnosti in so naenkrat prepuščeni sami 
sebi. Tudi stiki s sošolci in vrstniki takrat 
oslabijo. Ravno na to problematiko od-
govarja projekt NEKSTEP; z njim želimo 
mladim olajšati prehod na trg dela in jih 
opremiti z znanjem ter veščinami, da ga 

bodo lahko samostojno in suvereno iz-
peljali. Namen projekta je ustvariti mož-
nosti, priložnosti in ideje, kje in kako bi 
se lahko mladi in podporne institucije 
lokalnega okolja srečale. Izkušnje na-
mreč kažejo, da lokalno okolje za mla-
de na eni strani ponuja manj možnosti 
ali so jim te težje dostopne, na drugi 
strani pa dobimo občutek, da je dejav-
nosti v regiji dovolj, vendar so razdro-
bljene in nepovezane, informacije o 
njih pa mladih ne dosežejo. Iz tega raz-
loga bomo mlade poskušali povezati z 
lokalnim okoljem in deležniki v njem 
– ne samo z delodajalci, temveč tudi 
z institucijami, ki jim lahko pomagajo. 
Pogosto se namreč zdi, da imajo mladi 
odprte možnosti tako za izobraževa-
nje, kot tudi za pridobivanje izkušenj, 
vendar je vse to pogojeno s statusom, 
ki ga imajo v izobraževalnem sistemu 
in se po izgubi le-tega omenjene mož-
nosti občutno zmanjšajo. 

S projektom NEKSTEP želimo doseči 
dvoje: da bi lahko mlade pripravili na 
trg dela in, kar je mogoče še pomemb-
nejše, da bi trg dela pripravili na mlade.

Mlade bomo na trg dela pripravili z 
delavnicami in kariernimi tabori, s kate-
rimi želimo zbuditi zavedanje, da je po-
membno, da vedo, kaj jih zanima, v čem 
so dobri in kako svoje lastnosti ustrezno 
predstaviti ter kako z njimi odgovoriti 
na potrebe okolja. Spodbujali jih bomo 
k samostojnosti in samoiniciativnosti pri 
iskanju informacij, povezanih z zaposlit-
vijo, predvsem pa krepili njihovo zavest, 
in jih seznanili s tem, kakšne spremem-
be lahko v prihodnosti pričakujejo na 
trgu dela in kako se nanje odzovejo. 
Opremiti jih želimo z znanji, za katere 
se napoveduje, da bodo v prihodno-
sti vse pomembnejša, poleg digitalnih 
kompetenc so to predvsem kritično 
razmišljanje in medosebne kompeten-
ce. Dodatno pozornost bomo namenili 
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Na Ljudski univerzi Sežana spodbujamo znanje in učenje

tudi mladim priseljenim za zagotavlja-
nje enakih možnosti ob vstopu na slo-
venski trg delovne sile. Za mlade bomo 
organizirali tudi podjetniške delavnice, 
v katere želimo vključiti tiste, ki že imajo 
podjetniško idejo ali potrebujejo po-
moč pri izgradnji svoje. 

Ker pa se zavedamo, da samo razvijati 
kompetence mladih ne bo dovolj, če se 
ne srečajo z lokalnim okoljem in delež-
niki v njem, bomo ravno zato v projek-
tne aktivnosti vključili tudi svetovalce in 
mentorje, ki se pri svojem delu srečujejo 
z mladimi. Organizirali bomo delavnice 
za svetovalce, ki skrbijo za kariero mla-
dih v šoli in jim tudi sicer svetujejo, za 

svetovalce v institucijah, kot sta Center 
za socialno delo in Zavod za zaposlova-
nje, ter za mentorje, ki mlade sprejema-
jo v svoja podjetja. Veliko jih namreč po-
roča, da jim primanjkuje znanja in idej, 
ki bi jim pomagali pri boljšem sodelo-
vanju z današnjo mladino. Na delavnice 
bomo povabili priznane strokovnjake, 
ki se ukvarjajo z mladimi, da jim bodo 
načine, kako lahko z njimi čim bolje so-
delovati. Svetovalce in mentorje bomo 
spodbujali k prepoznavanju močnih 
strani mladih in k razmisleku o tem, 
kako bi se lahko srečali z njimi – na ka-
tere njihove potrebe lahko odgovorijo 
mladi, predvsem pa, na katere potrebe 

mladih lahko odgovorijo oni. Ta znanja 
bodo lahko prenesli na sodelavce v svo-
ji matični organizaciji, kar bo zviševalo 
kakovost ponujenih storitev in posre-
dno vplivalo na dostopnost mladih do 
teh storitev. Želimo si, da bi jim novi 
pristopi dela z mladimi pomagali dvig-
niti sodelovanje z njimi na novo raven, 
kar se bo posredno odrazilo tudi na or-
ganizaciji, v kateri so zaposleni.

Projekt je financiran s sredstvi Norve-
škega finančnega mehanizma (več na 
https://www.norwaygrants.si/).

Kolektiv Ljudske univerze Sežana

Vsako leto v tretjem tednu septembra 
po celotni Sloveniji potekajo Dnevi sve-
tovanja za znanje, ki jih Središča za infor-
miranje in svetovanje v izobraževanju 
odraslih in Središča za samostojno uče-
nje organiziramo pod pokroviteljstvom 
Andragoškega centra Slovenije. Letos 
so potekali že osemnajstič.

Tudi na Ljudski univerzi Sežana smo 
v času od 21. do 23. septembra 2022 
pripravili štiri izobraževalne in promocij-
ske dogodke, s katerimi želimo odrasle 
spodbuditi k vključevanju v izobraževa-
nje in učenje. 

Udeležencem tečaja slovenščine za 
ukrajinsko govoreče smo na delavnici 
predstavili delovanje Središča za samos-
tojno učenje in jim svetovali glede mož-
nosti učenja slovenščine preko spleta, 
kjer svoje znanje lahko samostojno 
pridobivajo, utrjujejo in nadgrajujejo. V 
petek smo na stojnici znanja v središču 
Sežane mimoidočim predstavili dejav-
nost informiranja in svetovanja v izobra-
ževanju odraslih, delovanje Središča za 
samostojno učenje ter možnosti izobra-
ževanja in učenja v naši organizaciji in 
drugod v Sežani. 

Poudarek letošnjih Dnevov svetovanja 
za znanje je bila promocija izobraževanja 
na višjih šolah. Tako smo v sodelovanju 
s Šolskim centrom Srečka Kosovela – 
Višjo strokovno šolo Sežana izvedli dve 
predstavitveni delavnici. Udeleženci so 
lahko spoznali delo in orodje oblikoval-

ca kamna v kamnoseški delavnici. Na 
fotografski delavnici pa so se udeleženci 
seznanili z delom in opremo fotografa 
v fotografskem studiu. Preizkusili so se 
lahko v vlogi fotografa ali modela in pre-
jeli svoj studijski portret. Po poučnem in 
zabavnem delu v fotografskem studiu 
nam je fotografinja in predavateljica na 
VSŠ Sežana Katarina Sadovski predstavila 
še druge prostore, ki jih študenti in štu-
dentke fotografije uporabljajo pri svojem 
izobraževanju in delu. 

Na Ljudski univerzi Sežana spodbuja-
mo znanje in učenje, saj nas vsakršno 

učenje, tako formalno kot neformalno, 
in izobraževanje za osebni razvoj, bo-
gati in nam pomaga, da na delovnem 
mestu in v osebnem življenju ostajamo 
v stiku z razvojem in napredkom na raz-
ličnih področjih. 

Besedilo: Mateja Kralj
Slika: arhiv Ljudske univerze Sežana
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Razvoj podpornega okolja za inkluzivno in socialno  
podjetništvo

 

Dan Obrtno podjetniške zbornice na sejmu MOS

Inkubator Sežana je vključen v program 
LIAISE – Linking Incubation Actors for 
Inclusive and Social Entrepreneurship, 
katerega cilj je izzvati spremembo pa-
radigme v evropskem inkubacijskem 
ekosistemu v smeri bolj vključujočega 
in vplivnega pristopa k inovativnemu 
podjetništvu. Program vodijo Euro-
pean Business and Innovation Centre 
Network (EBN), Impact Hub (IHUB) in 
European Venture Philanthropy Associ-
ation (EVPA).

V okviru LIAISE je Inkubator Sežana 
septembra organiziral delavnico o re-
gionalnih politikah, ki bo okrepila vlogo 
podjetniških podpornih organizacij kot 
katalizatorjev ekosistema za socialne in 
ranljive podjetnike. 

Regionalne delavnice v Sežani se je 
udeležijo 24 deležnikov, med njimi so 
bili predstavniki socialnih podjetij, lo-
kalnih podjetnikov, ministrstev, pod-
jetniškega podpornega ekosistema, 
investitorjev, raziskovalcev, nevladnih 
organizacij, javnih institucij, študentov 
in medijev. Skupaj z Inkubatorjem Se-
žana so pripravili predlog akcijskih točk, 
ki bodo služile kot usmeritve Evropski 
komisiji pri kreiranju bodočih politik na-
daljnjega razvoja podpornega okolja za 

inkluzivno in socialno podjetništvo.
Deležniki so akcijske točke pripravili 

na podlagi ugotovitev raziskav OECD 
o slovenskih politikah inkluzivnega in 
socialnega podjetništva ter mapiranja 
slovenskega ekosistema, ki ga je opra-
vil Inkubator Sežana. Ključni predlogi 
slovenskih deležnikov se nanašajo na 
premagovanje institucionalnih, pravnih 
in regulatornih ovir razvoja socialnega 
podjetništva ter možnosti financiranja. 
Na področju inkluzivnega podjetništva 
je bilo govora o ukrepih spodbujanja 
inkluzivne podjetniške kulture, glavnih 
ovirah, ki podjetnikom iz ranljivih in 

prikrajšanih skupin preprečujejo prido-
bivati potrebna znanja za delovanje in 
razvoj svojih podjetij ter dostopu do 
financiranja. 

V Evropi je bilo organiziranih 15 to-
vrstnih regionalnih delavnic. Ključne 
ugotovitve z akcijskimi točkami in pre-
dlogi vseh delavnic bodo predstavljeni 
na zaključni evropski delavnici, ki bo 2. 
decembra 2022 v Bruslju.

Besedilo: Maja Cergol Lipnik
Slika: Lara Pirc

Predsedniki, sekretarji, direktorji in 
strokovne službe krovne OZS in 62 ob-
močnih obrtno-podjetniških zbornic in 
strokovnih sekcij so na tradicionalnem 
srečanju v okviru MOS spregovorili o ak-
tualnih vprašanjih obrti in podjetništva. 
Gostili so tudi ministra za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Matjaža Hana in 
ministra za infrastrukturo mag. Bojana 
Kumra, ki sta ponovno poudarila po-
membno vlogo zbornice kot zagovor-
nice obrtnikov in podjetnikov in zago-
tovila sodelovanje tudi v prihodnje.

»Energetska kriza, kadrovska proble-
matika, davčna zakonodaja in eviden-
tiranje delovnega časa so le nekatere 
teme, s katerimi se Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenija aktivno ukvarja v 
tem obdobju. Vključeni smo v delovne 
skupine, ki se ukvarjajo z omenjenimi 
izzivi, in pozorno spremljamo sprejema-
nje zakonodaje, pomembne za obrt in 
podjetništvo,« je zbrane, tokrat na dalja-
vo, pozdravil predsednik OZS Blaž Cvar 
in poudaril, da se obeta zahtevna jesen, 

ko bo treba vrste še bolj strniti in glasno 
zagovarjati interese obrtnikov in podje-
tnikov. Sicer pa je v dvorani zbrane poz-
dravil podpredsednik OZS Peter Pišek, 
ki je izpostavil predvsem nujnost sode-
lovanja in povezovanja znotraj sistema, 
saj le to organizaciji, kot je obrtno-pod-
jetniška zbornica, zagotavlja moč.

Minister za gospodarski sistem in teh-
nologijo Matjaž Han, ki se je udeležil 
srečanja obrtno-podjetniškega zbornič-
nega sistema, je zbranim povedal, da 
se je od prvega dne svojega ministro-
vanja zavedal, da delo, predvsem zaradi 
energetske krize, ne bo lahko. »Kriza nas 
zagotovo oddaljuje od smelih načrtov, 
ki jih imamo na področju gospodar-
stva, a sem prepričan, da bomo z dobro 
organizacijo in s sodelovanjem kljub 
temu uspeli marsikaj urediti,« je med 
drugim dejal Han. Pohvalil je še aktivno 
vlogo obrtno-podjetniške zbornice pri 
oblikovanju zakonodaje. Na vprašanje 
direktorja OZS Danijela Lampergerja, 
kaj meni o sistemskem viru financiranja 

zbornic, kot dela podpornega podjetni-
škega okolja, je Han dejal, da se strinja, 
da bi morale zbornice imeti sistemski vir 
in zagotovil, da bo o tem načel razpravo.

Minister za infrastrukturo mag. Bojan 
Kumer pa je spregovoril o energetski 
krizi. »Zavedamo se, da v regulacijo 
niso zajeti vsi, ki potrebujejo pomoč. 
Od Evropske komisije smo zahtevali, 
da mora uredba na to temo dovolje-
vati vključitev več poslovnih subjektov, 
ki bodo upravičeni do reguliranih cen, 
in vsebovati varovalke. Poleg tega smo 
zahtevali še, da se zaradi zelo spreme-
njenih okoliščin spremeni tudi model 
trga, da bo tako, da bo lahko generiral 
sprejemljive rešitve tudi na nacionalni 
ravni,« je povedal Kumer in dodal, da bo 
ukrepov v povezavi z energetsko krizo 
zagotovo več, saj mora biti po njego-
vem mnenju breme te porazdeljeno 
sorazmerno in pošteno.
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Besedilo ni lektorirano
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Skupaj zmoremo več

Že 16. promocija deficitarnih in obetavnih poklicev 

'Skupaj zmoremo več' je slogan Obr-
tno-podjetniške zbornice Slovenije kot 
tudi sežanske Območne obrtno-pod-
jetniške zbornice, kjer je Marko Svetina 
kot novi predsednik v letošnjem letu 
prevzel štiriletni mandat od dosedanje-
ga predsednika Jerneja Bortolata, ki je 
zbornico vodil kar dva mandata, v tem 
mandatu pa je njen podpredsednik. 

Enostaven, kratek in jedrnat slogan 
povzema tudi bistvo tradicionalnega 
srečanja obrtnikov in podjetnikov Krasa 
in Brkinov, ki so se 23. septembra 2022 
zbrali  na grajskem dvorišču v Štanjelu v 
želji, da bi bili skupaj glasnejši in da bi jih 
odločevalci bolje slišali, saj s povezova-
njem ustvarjajo več in bolje, skupaj pa 
tudi hitreje in bolj učinkovito rešujejo 
izzive. Kljub vsakodnevnim izzivom se 
sežanska Obrtno-podjetniška zbornica 
trudi stati ob strani številnim podjetni-
kom in obrtnikom, zadovoljstvo pa jim 
prinaša reševanje izzivov, iskanje rešitev 
in strmenje k povezovanju. 

Na srečanju sežanske Obrtno-podje-
tniške zbornice, ki vključuje več kot 400 
članov z več kot pet tisoč zaposlenimi, 
so podelili kar 38 jubilejnih in štiri po-
sebna priznanja ter priznanje OPZS. Ob 
pozdravnem nagovoru, ki ga je v imenu 
še preostalih treh kraško-brkinskih žu-
panov imel komenski župan Erik Modic, 
je zbrane nagovoril tudi predsednik se-
žanske OPZ Marko Svetina, ki je še zlas-
ti izpostavil urejeno lokalno okolje za 
doseganje dobrih rezultatov v obrti in 
gospodarstvu. Predsednik krovne orga-
nizacije OPZ Slovenije Blaž Cvar je opisal 
aktualno problematiko, s katero se sre-
čujejo obrtniki in gospodarstveniki. Ob 
tem je poudaril, da bi morali v teh težkih 
časih (kot je energetska kriza, pomanj-
kanje kadrov idr.) prisluhniti obrtnikom, 

ki tvorijo pretežen del slovenskega go-
spodarstva.

Med 38. prejemniki priznanj za 10, 20, 
30, 40 in 70 let poslovanja velja še pose-
bej izpostaviti podjetji Frizerstvo Sežana 
in Jadran inženiring, trgovina in storitve 
Sežana, ki uspešno delujeta že 70 let in 
sta prejela tudi zlati pečat OZS. Svetina 
pa je s predsednico komisije za prizna-
nja in odlikovanja pri sežanski OPZ Tjašo 
Škapin podelil še posebna priznanja za 
zahvalo oz. nagrado ter nadaljnje spod-
bude za njihovo aktivno udejstvovanje 
v zbornici. Prejeli so jih: Gradbena trgo-
vina z gradbenim materialom Sežana, 
Aleš in Bojan Ličen in Mavrica zaves 
prodaja, šivanje in svetovanje Nataša 
Ravbar. Posebno priznanje, ki ga komi-
sija podeljuje že četrto leto in je name-
njeno mladim upom, pa je prejel Blaž 
Grahor, ki letos obeležuje 10 let dela v 
družinskem gostinskem podjetju v Da-
nah pri Sežani. Blaž je razvil svojo lastno 
linijo pralinejev in čokolad G-Box. Bro-
nasti pečat OPZS pa so za 40 let delova-
nja prejeli: Kamnoseštvo Ražem Divača, 

Avtokleparstvo Franko Matevljič Škoflje, 
Avtoprevozništvo Severin Švagelj Seža-
na, Stavbno kleparstvo Žarko Miklavec 
iz Dan pri Sežani in Avtoservis Suzuki, 
Pavel Gec iz Dutovelj.

Cvar je podelil srebrni ključ za dolgo-
letno uspešno delo na področju obrti 
Jerneju Bortolatu, ki že od leta 1999 
deluje na področju domače in umetno-
stne obrti ter je v teh letih opravljal šte-
vilne funkcije (med drugim je bil v letih 
2014–2022 predsednik OPZ Sežana) in 
je s svojimi idejami prispeval k uspešne-
mu delu organov tako območne kot 
krovne zbornice.

Prireditev, ki jo je povezovala Janja No-
voselc, je popestril domači kantavtror, 
pevec, kitarist, producent in multiinštru-
mentalist Boštjan Pertinač iz Sežane, ki 
poleg svoje solistične kariere vodi tudi 
lastno glasbeno šolo in delavnice za 
starejše. 

Besedilo in slika: Olga Knez

Območna obrtno-podjetniška zborni-
ca Sežana se zaveda pomena usposob-
ljenega kadra, zato je skupaj s Centrom 
RS za poklicno izobraževanje (projekt 
SloveniaSkills) ter ob podpori kraško-br-
kinskih občin letos že 16. leto zapored 
organizirala dogodek Promocija de-
ficitarnih in obetavnih poklicev 2022. 
Dogodek je potekal 6. oktobra 2022 v 
mestnem parku pri Starem gradu. 

Na Krasu in Brkinih se gospodarstvo, 
podobno kot drugje po Sloveniji, sre-
čuje s problemom pomanjkanja ustre-
znega kadra. Vpisi osnovnošolcev v 

poklicne in srednje tehnične šole so vse 
manjši in v nenehnem upadanju. To je 
še dodaten razlog, zaradi katerega Ob-
močna obrtno-podjetniška zbornica 
Sežana načrtno spodbuja učence za 
poklice, po katerih je veliko povpraše-
vanje. 

286 osnovnošolcem iz petih kraško-
-brkinskih osnovnih šol so skušali dijaki 
in profesorji sodelujočih srednjih šol ter 
posamezni delodajalci približati poklice, 
za katere obstaja na trgu delovne sile 
povpraševanje in tudi dober zaslužek. 
Sodelujoče osnovne šole so: OŠ Duto-

vlje, OŠ Antona Šibelja Stjenka Komen, 
OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, OŠ 
Srečka Kosovela Sežana in OŠ Drago-
mirja Benčiča-Brkina Hrpelje.

Srednje šole so se predstavile z de-
lavnicami, ki so jih izvajali v sklopu re-
dnega izobraževanja. Na dogodku pa 
so sodelovali tudi obrtniki-podjetniki, 
ki so predstavili svojo obrt v svojih proi-
zvodnih obratih in na ta način skušali še 
podrobneje približati bodočo izobraz-
bo osnovnošolcem.

S projektom in načinom predstavitev 
želimo mladostnikom omogočiti vpog-
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led v vsebino posameznega poklica, v 
delovna okolja in možnost, da spoznajo 
napredek tehnologij ter perspektivnost 
nekaterih poklicev, zato smo letos k 
sodelovanju povabili tudi podjetja z 
višjo stopnjo tehnološke razvitosti. Pri 
predstavitvi poklicev v podjetjih so so-
delovali: Strugarstvo Franetič, d. o. o., 
Botanični vrt Sežana in Hortikultura Se-
žana, d. o. o.

Poleg omenjenih pa so na samem 
prizorišču sodelovali tudi obrtniki-pod-
jetniki: Catering Apetit Matjaž Lindič,  
s. p., Elmarel, d. o. o., in Kamnoseški izdel-
ki umetnostne obrti Jernej Bortolato, s. p.

Območna obrtno-podjetniška zbor-
nica Sežana s tovrstno promocijo že od 
leta 2006 spodbuja interes učencev za 
vpis med deficitarne poklicne smeri. S 
tem so bili prvi koraki na tem področju 
storjeni, vendar se zavedamo, da to še 
zdaleč ni dovolj. Da bodo postali dolo-
čeni poklici med mladimi spet popu-
larni in zanimivi, bo treba s podobnimi 
dogodki, na prilagojen način, začeti pri 
čisto majhnih otrocih, torej že v vrtcu.

Namen projekta je vsem osnovno-
šolcem devetih razredov iz kraško-br-
kinskih občin na sproščen in učinkovit 
način načrtno predstaviti deficitarne in 
obetavne poklice glede na potenciale 
v njihovem okolju. Obenem želimo iz-
boljšati kakovost in učinkovitost, večjo 
dostopnost in odpiranje sistemov iz-
obraževanja in usposabljanja, doseči 
boljše poznavanje poklicev in možnos-
ti izobraževanja, izboljšati privlačnost 
deficitarnih poklicev in usposabljanja 
zanje.

Prepričani smo, da s tovrstnimi pro-
jekti približujemo obrtniške-podjetni-
ške poklice mladim, skušamo zagoto-

viti gospodarstvu regije srednjeročno 
in dolgoročno strokovne kadre, ki jih 
potrebuje za svoj nadaljnji razvoj in za 
večanje konkurenčne sposobnosti ter 
zmanjšanju strukturne neskladnosti v 
regiji. Želimo si tudi preprečiti oziroma 
vsaj omejiti beg strokovno usposoblje-
nih kadrov iz regije ter na ta način pri-
spevati k dvigu izobrazbene ravni pre-
bivalstva regije. Saj vemo…na mladih 
svet stoji!

Nekateri izmed predstavljenih pok-
licev: aranžerski tehnik, avtoserviser, 
bolničar/negovalec, cvetličar, elektri-
kar, elektrotehnik, gastronom hotelir, 
gastronomsko turistični tehnik, geodet-
ski tehnik, gimnazijski maturant - tehni-
ška gimnazija, gozdar/gozdarski tehnik, 
gradbeni tehnik, hortikulturni tehnik in 
vrtnar, inženir/inženirka fotografije, in-
ženir/inženirka oblikovanja, kamnosek, 
kmetijsko podjetniški tehnik, kozmetič-
ni tehnik/tehnica, logistični tehnik, me-
hatronik operater, mizar, naravovarstve-
ni tehnik, oblikovalec kovin orodjar, 

okoljevarstveni tehnik, plovbni tehnik, 
računalnikar, slaščičar, srednja medicin-
ska sestra/srednji zdravstvenik, strojni 
tehnik, tehnik mehatronike, tehnik raču-
nalništva, tesar, upravljalec TGM, vrtnar, 
zdravstveni tehnik, zidar ...

Pri promociji bodo sodelovale nas-
lednje srednje šole: Šolski center Nova 
Gorica v zastopstvu, Biotehniške šole, 
Gimnazije in Zdravstvene šole, Strojne, 
prometne in lesarske šole, Elektroteh-
niške in računalniške šole, Srednja šola 
Izola, Srednja tehniška šola Koper, Gim-
nazija, elektro in pomorska šola Piran, 
Srednja gradbena, geodetska in oko-
ljevarstvena šola Ljubljana, Šola za hor-
tikulturo in vizualne umetnosti Celje, 
Šolski center Srečka Kosovela Sežana, 
Šolski center Postojna, Srednja gozdar-
ska in lesarska šola Postojna. 

Besedilo in slike: Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Sežana

S skupnimi močmi do urejene okolice

Na dobro počutje in prijetnost bivanja 
vpliva tudi trud pri ločevanju odpadkov. 
Tam, kjer uporabniki odpadke skrbno 
ločujejo, so ekološki otoki in zabojniki 
za ostanek komunalnih odpadkov ure-
jeni in dostopni. Ločevanje odpadkov 
pa ponekod še vedno ni zadostno. Pos-
ledica tega so kupi vreč z mešanimi od-
padki v in ob zabojnikih. 

Odpadke je potrebno ločiti že pri izvo- O
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Gozdni bonton pri nabiranju gob in gozdnih plodov

ru, to je doma v stanovanju, in jih nato 
odnesti v zabojnike na ekološki otok. 
Samo tisti del odpadkov, ki se ga ne da 
ločiti, sodi v zabojnik za ostanek komu-
nalnih odpadkov. Občane zato prosi-
mo, da odpadke dosledno ločujete. Če 
imate vprašanje, v kateri zabojnik sodi 
odpadek, lahko to preverite v Abece-
dniku odpadkov na spletni strani www.
komunala-sezana.si, ali pa nas pokličete 
na 05 73 11 240. Občasne večje količine 
odpadkov, ki se vam pojavijo ob preno-
vi, nakupu večjih stvari, ki so zaviti v za-

ščitno embalažo, ali ko gre za kosovne 
odpadke, je potrebno pripeljati na zbir-
ni center CERO Sežana (ponedeljek–pe-
tek, od 7.00 do 16.00, sobota, od 8.00 do 
13.00). Odvoz kosovnih odpadkov lahko 
naročite tudi na dom. 

Hkrati bi vas želeli opozoriti tudi na 
to, da je potrebno odpadke čim bolj 
stisniti, predvsem to velja za plastenke, 
tetrapake, embalažo pralnih praškov, 
kartonaste škatle … Nasvet: Embalažo 
stisnite oziroma zložite že doma, takoj 
ob njenem nastanku. Tako se bo vaš koš 
za odpadke polnil počasneje in manj-
krat ga bo potrebno izprazniti na eko-
loškem otoku. Posledično bo stisnjena 
embalaža tudi v zabojniku na ekolo-
škem otoku zavzela manj prostora, s 
čimer lahko vsak prispeva k urejeni po-
dobi ekoloških otokov in k zmanjšanju 
stroškov odvoza.

Vsak pravilno odložen odpadek šteje. S 
skupnimi močmi bo naša okolica lepša. 

Besedilo in slika: Komunala Sežana, d.  d. 

V gozdovih se nadaljuje sezona na-
biranja gob in drugih gozdnih plodov. 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v sodelovanju z Inšpekcijo za 
gozdarstvo poudarja, da je prost dostop 
do gozdov in rekreativno nabiranje goz-
dnih sadežev, plodov in gob civilizacij-
ski dosežek, ki je zapisan v naše pred-
pise. Omogoča, da gozd in vse njegove 
lepote ter dobrine uživajo tudi tisti, ki 
niso lastniki gozda. Pri uresničevanju 
teh civilizacijskih dobrin pa moramo vsi 
skupaj upoštevati omejitve, ki so pogoj, 
da lahko te dobrine uživamo. 

Gozd je lastnina tako fizičnih kot prav-
nih oseb. Skladno z določilom Zakona o 
gozdovih mora lastnik gozda dopustiti 
v svojem gozdu čebelarjenje ter lov in 
rekreativno nabiranje plodov, zelnatih 

rastlin, gob in prosto živečih živali v skla-
du s predpisi. To pa ne velja za primere 
pridobitne turistične oziroma pridobi-
tne rekreativne dejavnosti. Prost dostop 
pomeni prosto hojo oseb po gozdu 
ter drug dostop v gozd, ki se izvaja 
na lastno odgovornost in je v skladu s 
predpisi, ki urejajo gozdove. 

Pravila dostopanja v gozd z vozilom
Pri dostopu v gozd z vozilom je pot-

rebno upoštevati omejitve, ki veljajo za 
uporabo na gozdnih cestah in ostalih 
gozdnih prometnicah. Gozdne ceste se 
uporabljajo skladno z režimom, ki je do-
ločen za posamezno gozdno cesto in je 
na vhodu na gozdno cesto vidno ozna-
čen na tabli. Režim uporabe gozdne 
ceste je potrebno dosledno spoštovati, 
prav tako prepoved vožnje po gozdnih 

cestah, kot je določena na posamezni 
tabli. Prepoved je lahko trajna oziro-
ma vezana na določeno obdobje leta. 
Nespoštovanje režima uporabe goz-
dnih cest je prekršek, za katerega je do-
ločena globa. Prav tako je prepovedana 
kakršna koli vožnja po gozdnih vlakah, 
ki ni povezana z gospodarjenjem goz-
dom. Ko ustavljamo in parkiramo vozi-
lo, moramo upoštevati določilo, da se 
sme vozilo ustavljati in parkirati zgolj 
do pet metrov od roba ceste, pri tem pa 
ne smemo z vozilom zapirati gozdnih 
vlak ali kakor koli drugače omejevati 
gospodarjenja z gozdom in prometa na 
gozdni cesti ter ostalih prometnicah v 
gozdu. Nespoštovanje določil ustavlja-
nja in parkiranja v gozdu je prekršek, za 
katerega je določena globa.

Pravila obnašanja v gozdu ali Goz-
dni bonton

Ko smo v gozdu, se zavedajmo, da 
smo zgolj gostje v občutljivem ekosis-
temu in gostje na zemljišču, ki ima la-
stnika, zato spoštujmo pravila lepega 
obnašanja v gozdu:
• V gozdu ne puščajmo oziroma odme-

tavajmo smeti in odpadkov;
• Ne uničujmo ali poškodujmo gozdnih 

dreves, gozdnega rastja, rastlin in gob;
• Ne vpijmo in drugače povzročamo 

hrupa, saj s tem plašimo gozdne živali;
• V gozdu ne kurimo. Kurjenje v gozdu 

je prepovedano;
• Pri rekreativnem nabiranju plodov, zel-

natih rastlin, mahov in gob ne prese-
gajmo dovoljene količine;O
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Zaupajte strokovnjakom, 
obiščite vulkanizersko 
delavnico:

TIPSTOP VIANOR SEŽANA
Partizanska cesta 149
05/730 01 62
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• Obiskovanje gozdnih rezervatov in 
pragozdnih ostankov ni dovoljeno.

Pravila obnašanja v gozdu so navede-
na tudi v Gozdnem bontonu. Ta pod ge-
slom Skrbno z gozdom! v okviru desetih 
točk obiskovalce posebej opozarja, da 
smo v gozdu gostje gozda in njegove-
ga lastnika.

V gozdovih, ki jih obiskujemo, v tem 
času marsikje poteka sanitarna sečnja 
dreves zaradi sanacije žarišč podlubni-
kov. Dosledno je potrebno spoštovati 
opozorila izvajalcev sečnje in spravila. 
Ni se dovoljeno približevati sečiščem 
in spravilnim potem, saj s tem najbolj 
ogrožamo sebe, hkrati pa oviramo gos-
podarjenje z gozdom. Nespoštovanje 
približevanja sečišču in spravilni poti 
ima lahko hude posledice. 

Kako pravilno nabiramo gobe 
Ob vseh navedenih dejstvih, ki veljajo 

pri prostem dostopu do gozda in re-
kreativnem nabiranju plodov, zelnatih 
rastlin in gob v gozdu, je potrebno pri 
nabiranju gob še dodatno upoštevati 
naslednje:

• Gobo lahko odtrgamo le tako, da ne 
poškodujemo podgobja, torej gobo 
nežno zavrtimo okoli pokončne osi 
ali pa jo pri tleh odrežemo z nožem;

• Gobe, ki jih nabiramo, morajo biti raz-
vite do te mere, da prepoznamo nje-
ne morfološke znake in smo tako tudi 
zaradi svoje varnosti prepričani, da je 
to goba, za katero zagotovo vemo, da 
je užitna ter da ni na seznamu zaščite-
nih vrst;

• Odtrgano gobo skrbno očistimo in 
jo položimo v košaro oziroma drugo 
sredstvo za prenašanje, ki mora biti 
zračno. Gob nikakor ob ne prenaša-
mo v vrečkah PVC in ostalih vrečkah, 
ki ne omogočajo pretoka zraka.

Posamezni obiskovalec gozda lahko za 
lastne potrebe nabere dnevno največ 
dva kilograma gob, razen gob, ki jih je 
prepovedano nabirati na podlagi pred-
pisa, ki ureja varstvo samoniklih gliv. 
Prekomerno nabiranje namreč škoduje 
tako gozdnim rastlinam ter glivi kot tudi 
celotnemu gozdnemu ekosistemu.

Prav tako lahko obiskovalec gozda 

rekreativno nabere na dan do dva kilo-
grama plodov, mahov in kostanja ter do 
enega kilograma zelnatih rastlin, razen 
rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na 
podlagi predpisa, ki ureja varstvo zava-
rovanih rastlinskih vrst. 

Nespoštovanje določil rekreativnega 
nabiranja plodov, zelnatih rastlin in gob 
v gozdu je prekršek, za katerega je dolo-
čena globa. Gozdarski inšpektorji bodo 
v jesenskem času izvajali inšpekcijski 
nadzor nad nabiranjem gozdnih sade-
žev in plodov in nedovoljeno vožnjo v 
gozdovih.

Z gozdovi ravnajmo spoštljivo! Zave-
dajmo se, da so preplet gozdne in kme-
tijske krajine, raznovrstnost rastlinskih in 
živalskih vrst v gozdu, izjemnost posa-
meznih dreves, obnovljivi viri energije 
in surovin ter blagodejen vpliv na celot-
no okolje, le najvidnejše dobrine gozda. 

Besedilo: ZGS Slovenije
Slika: Jovana Koturov
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Predavanje v sklopu  operacije  LAS Krasa in Brkinov  
Njivice na vasi

Uspehi motociklista Tadeja Maverja Guština 

V zadnjih letih vse več pozornosti 
posvečamo lastni pridelavi hrane in iz-
obraževanju, ki ga v sklopu te operacije 
organizira Kmetijsko gozdarski zavod 
Nova Gorica, so namenjena prav temu. 
Cilj je povečanje samooskrbe s kmetij-
skimi pridelki. Doma pridelana zelenja-
va je zagotovo izrednega pomena z 
vidika hranilne vrednosti kot tudi zaradi 
ohranjanja same narave. V juniju je bilo 
organizirano predavanje o pridelavi ze-
lenjave, v septembru pa predavanje o 

pridelavi krompirja, kompostiranju in 
sestavi kompostnega kupa ter o zatira-
nju talnih škodljivcev. Predavala je Anka 
Poženel, svetovalka specialistka za po-
ljedelstvo Kmetijsko gozdarskega zavo-
da Nova Gorica.

Udeleženci so spoznali različne sorte 
krompirja, škodljivce, ki nam uničujejo 

pridelke, pa tudi koristne živali v vrtu. 
Predavateljica je prisotne seznanila, 
kako krompir skladiščimo in na kaj mo-
ramo biti pri tem pozorni. Pri pridelavi 
tako zelenjave kot poljščin pa so zelo 
pomembna tla, zato je velikega pome-
na uporaba komposta. Na predavanju 
so udeleženci spoznali osnove kompo-
stiranja, sestavo samega kompostnega 
kupa, nego in prednosti kompostiranja, 
saj je za kompostiranje mogoče mešati 
različne odpadke, tako živilske kot ra-
stlinske, in s tem tudi prilagajati sesta-
vino komposta optimalnim zahtevam 
mikrobne združbe. Po predavanjih so 
si udeleženci ogledali vrtičke – njivce, v 
katere je občina Hrpelje-Kozina kot no-
silec in vlagatelj operacije investirala in 
jih uredila. Na vsaki njivci so postavljene 
hiške za spravilo orodja. 

V sklopu operacije bo KGZS-Zavod Go 
organiziral še tri izobraževanja: o zdra-
vstvenem varstvu zelenjave, o konzervi-
ranju zelenjave doma in načinih konzer-
viranja, ki jih najpogosteje uporabljamo, 
o morebitnih napakah, ki se nam pri 
posameznem načinu konzerviranja lah-
ko zgodijo ter o registraciji kmetijskega 
gospodarstva in trženju kmetijskih pri-
delkov.

Besedilo: Milena Štolfa
Sliki: arhiv KGZS

Še en uspeh mladega Kraševca, Tadeja 
Maverja Guština, ki že vrsto let uspeš-
no dirka z motocikli minimoto. Dirkač 
društva AMD Divača je 7. avgusta 2022 
v nizozemskem Assnu dosegel zavidlji-
vo peto mesto na evropskem prvenstvu 
v minimotu.

Za panogo minimoto je evropsko pr-
venstvo največ, kar lahko dirkač dose-
že. Svetovnega prvenstva v minimotu 
namreč ni. Za Tadeja, ki sicer dirka tudi 
na italijanskem državnem prvenstvu, je 
bila udeležba na evropskem prvenstvu 
letos tudi debi na evropskem dogodku. 

Tudi prvič je dirkal na tej stezi, na TT 
Junior Track, mlajši sestri avto in moto 
navdušencem bolj znane kultne ste-
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ze TT Assen. Večina dirkačev je Junior 
Track že poznala, saj se je evropskega 
prvenstva v Assnu že udeležila. Tadeje-
vo konkurenco so predstavljali tudi trije 
domačini, Nizozemci, za katere je Junior 
Track domača steza. 

Kraševec tako vsekakor ni startal kot 
favorit, je pa prijetno presenetili konku-
renco. V soboto je obe dirki končal na 
četrtem mestu, tik za favoriti, Italijani. 
Tudi v nedeljo je kazalo, da bo rezultat 
ponovil, saj je skoraj do konca dirke vo-
zil na četrtem mestu. Nekaj krogov pred 
koncem dirke pa se mu je snela veriga. 
Tadej pa ni obupal, saj  je kar z dirkaški-
mi rokavicami verigo ponovno names-
til. Vrnil se je v boj. Hiter je bil, vendar 
je čas, ki ga je porabil za nameščanje 
verige, vseeno tekel hitreje od njega. 
Z dvema dodatnima krogoma bi lahko 
prehitel dirkača pred njim, vendar se je 

Že tretji balinarski turnir dvojic Skala Open

Mednarodni balinarski turnir dvojic 
Skala Open 2022 v Sežani je potekal na 
dan občinskega praznika. Na turnirju se 
je pomerilo 32 dvojic iz Slovenije, Itali-
je, Hrvaške, med katerimi so bili številni 
predstavniki reprezentančnih selekcij 
ter kandidati za reprezentanco iz Slo-
venije. V skupinskem delu tekmovanja 
so moči merili na baliniščih v Postojni, 

Hrpeljah, v Svetem Antonu ter v Sežani 
v balinarski dvorani Darka Guština, kjer 
so nato potekali izločilni boji.

Ljubitelji balinanja so imeli kaj videti. V 
številnih obračunih so odločale zadnje 
odigrane krogle. V večernem polfinalu 
sta Klemen Sosič in Marko Švara prema-
gala bistriško navezo Anton Fabec – Go-
ran Vujanović, za piko na i pa v velikem 

finalu mlada slovenska reprezentanta 
Erika Čeha in Jako Štremfla.

Nagrade najboljšim je podelil predse-
dnik Balinarskega kluba Skala Sežana Er-
vin Ozbič. Turnir je odlično sodil in vodil 
Miroslav Likar.

Dosežki v četrtfinalu:
Kristančič/Zdravkovič : Bešter/Verdnik (9 : 8)
Korošec/Jagodnik : Fabec/Vujanović (6 : 8)
Kosar/Sodec : Čeh/Štremfel (4 : 8)
Sosič/Švara : Goljuf/Štefančič (13 : 1)
 
Dosežki v polfinalu:
Fabec/Vujanović : Sosič/Švara (4 : 7)
Čeh/Štremfel : Kristančič/Zdravkovič (9 : 4)
 
Za prvo mesto:
Sosič/Švara : Čeh/Štremfel (12 : 7)

Za tretje mesto:
Fabec/Vujanović : Kristančič/Zdravkovič (13 : 3)

 
 Besedilo in slika: Ervin Ozbič
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moral zadovoljiti z devetim mestom. Po 
skupnem seštevku vseh treh dirk je bil 
Tadej peti, z le dvema točkama zaostan-
ka za četrtim.

Tadeju je evropsko prvenstvo kljub 
temu ostalo v lepem spominu, saj je 
rezultat, ki ga je dosegel, vseeno zavi-
dljiv. Poleg tega pa so izkušnje, ki jih je 
pridobil, neprecenljive. Več si lahko o 
njegovi avanturi preberete na njegovi 
spletni strani tadej96.eu. Če imate čas, 
pa vas mladi dirkač vabi, da ga pridete 
spremljat in navijat zanj na njegovih 
naslednjih dirkah.

2. oktobra 2022 je postal državni prvak 
v članski kategoriji Open.

Besedilo in slike: AMD Divača
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Dvajseti Tek na Tabor
Kraški tekači so za občinski praznik  or-

ganizirali  jubilejni dvajseti Tek na Tabor, 
z začetkom in koncem na Lipovem listu. 
Na dogodek se je odzvalo kar nekaj te-

kačev in rekreativcev, pohodnikov ter 
članov društva Sožitje.

Prireditev, ki je bila kljub menjavi 
vodstva društva in omejitvah v zadnjih 

letih okrnjena, je zopet zaživela, saj je 
bilo prisotnih tudi veliko gledalcev, ki 
so spremljali dogajanje. Prireditev je 
organiziral predsednik društva Bogdan 
Filipovič, ki je s sodelavci in sponzorji 
povabil na tek, med drugimi tudi pred-
stavnike Občine Sežana. 

Tek je potekal po tradicionalni progi na 
Tabor in nazaj in je minil brez poškodb.  
Zmagal je  Jernej Šemrov iz Hotedršice, 
med ženskami pa Andreja Smodiš iz do-
mačega kluba.  Nekaj vidnih uvrstitev so 
dosegli tudi tekači iz zamejstva. Ob po-
delitvi priznanj in nagrad je sledilo tudi 
prijetno druženje, kjer so vsi obljubili 
udeležbo tudi naslednje leto. Društvo 
se vsem zahvaljuje za pomoč pri izvedbi 
in organizaciji in si želijo, da bo tudi 21. 
tek uspel, tako kot je letošnji

  Besedilo: Silvo Nemanič
Slika: Stojan Borštnar

Predstavitev vodnika po planinskih poteh na območju 
Vremščice, Krasa in Brkinov

»Vrhovi so bili skalne gmote,
Včasih poraščeni včasih ne.
A najpomembnejši vrh
je prijateljstvo, ki vas povezuje,
je spomin, ki ostane,
je sreča, ki jo delite.
Je ena sama beseda,
ki ji lahko rečemo LEPOTA.«
(Magdalena Svetina Terčon: Voščilo)

Planinsko društvo Sežana bo letos no-
vembra obeležilo 70 let delovanja. V tem 
času se je veliko planincev povzpelo na 
veliko vrhov doma in v tujini, veliko mla-
dih je spoznavalo planinske veščine na 
taborjenjih, veliko jih je namakalo čopi-
če v belo in rdečo barvo in risalo mar-
kacije po našem območju. Sledi pa niso 
puščali samo na označenih planinskih 
poteh, ampak tudi v raznih objavah. 

Člani PD Sežana so najbolj ponosni na 
planinske poti na območju Krasa in Brki-
nov, ki jih redno obiskujejo in vzdržuje-
jo. Zato ni naključje, da je nastal zbornik 
o teh poteh, za katere skrbi društvo in 
doslej še niso bile opisane. Nov vodnik z 
naslovom Vremščica, Brkini, Kras, Vodnik 
po poteh Planinskega društva Sežana je 
uredil Albin Žnidarčič. Prvič je bil pred-
stavljen na Ljudski univerzi v Sežani v 
petek, 16. septembra 2022 ob 18. uri. 
Osrednji del dogodka je bil pogovor 

za avtorjem, s katerim se je pogovarjal 
David Terčon. V pogovoru nam je avtor 
predstavil sam zbornik in vzgib, ki je 
sprožil njegov nastanek. Prejšnji vodniki 
po tem območju so namreč zastareli in 
zato so bile nujno potrebne spremem-
be. 

Ostalo dogajanje pa se je sukalo okoli 
zbornika. Najprej nas je pozdravila zelo 
aktivna planinka in vodnica Mirjam 
Frankovič Franetič, povezovalka progra-
ma. Nato nam je nekaj pozdravnih be-
sed namenila predsednica PD Sežana 
Doroteja Kavčič. Planince je pozdravil 
tudi župan Občine Sežana David Ška-

bar. Glasbeni utrip pa sta nam priigra-
la Miha Pipan s trobento in njegov sin 
Nejc Pipan s harmoniko. Literarni del 
programa je bil zaupan Magdaleni Sve-
tina Terčon, ki je v ta namen napisala 
dve pesmi: Jaz in gora in Voščilo.

Predstavitvi zbornika je sledil še po-
govor ob ‘planinski malici‘ v sosednjem 
prostoru, kjer so planinci še dolgo obu-
jali spomine na skupne planinske dogo-
divščine, ampak to je tema za naslednjo 
knjigo.

Besedilo in slika: 
Magdalena Svetina Terčon ŠP
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Dobrodelni otroški plesni festival S plesom do smeha
V Društvu Ljubiteljev Baletne Umetno-

sti Divača (DLBU Divača) smo se na po-
budo predsednice društva Astrid Bas-
tianelli odločili organizirati Dobrodelni 
otroški plesni festival, da bi zbrali do-
natorska sredstva za otroke iz socialno 
šibkejših družin. V sodelovanju z Zvezo 
prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) 
in Medobčinskim društvom prijateljev 
mladine Sežana (MDPM Sežana) smo 
uspeli zbrati sredstva, namenjena pro-
gramom za otroke iz občin Divača, Ko-
men, Hrpelje - Kozina in Sežana.

Plesni festival S plesom do smeha se 
je odvijal v petek, 9. septembra 2022, 
sprva načrtovanim v Skate parku, a smo 
ga zaradi slabega vremena izpeljali v 
telovadnici na Ljudski univerzi v Sežani. 

Na dobrodelnem festivalu so z nami 
soustvarili nepozaben dogodek: Plesno 
društvo Mavrica Sežana pod mentor-
stvom Monike Stepančič, Plesno dru-
štvo Srebrna iz Senožeč pod vodstvom 
Mirjane Kocen Čamer, Mehki čevlji Se-
žana, skupina za sodobni ples, pod vod-
stvom Petre Štolfa, Red Lemon Pole and 
Dance Studio Sežana pod vodstvom 
Elene Prelec, BastArts Academy iz Lju-
bljane pod mentorstvom Lucije Vel-
kavrh, Povirske mažoretke pod mentor-
stvom Špele Bizjak in Evelin Orel, Plesni 
center ADC iz Ajdovščine in KŠD Šator 
Štorje – Štorovke pod mentorstvom 
Alice Stojko Saliu, članice ART Dance 
studia iz Portoroža pod mentorstvom 
Siniše Bukinca, ki je tudi sam vrhunsko 
odplesal svojo točko, ter članice in čla-
ni DLBU Divača s svojima mentoricama 
Živo Oštir- za sodobni ples, in Tamaro 
Divjak – za balet. 

S svojimi dobrotami je prisotne raz-
veseljeval Aktiv žena Senožeče iz KUD 
Pepca Čehovin Tatjana, za glasbo pa sta 
poskrbeli glasbeni skupini Tequila Band 
in Zvita Feltna. Svoj del k čudovitemu 
festivalu je prispeval s svojo srčnostjo 
tudi gledališki igralec Romeo Greben-
šek, ki je skozi smeh vodil prireditev. 

Z velikim ponosom in še večjo hva-
ležnostjo sporočamo, da so se vsi na-
stopajoči odrekli honorarju in s svojim 
dobrodelnim nastopom prispevali k iz-
peljavi prireditve. 

Na koncu dobrodelnega koncerta je 
DLBU Divača izžrebalo in podarilo tri 
štipendije za male plesalce, ki so prejeli 
brezplačno mesečno vadnino za balet, 
hip-hop in moderni ples v njihovem 
društvu.

Poleg vseh nastopajočih so prireditev 
podprli tudi OŠ dr. Bogomirja Magajne 

Divača, OŠ Dutovlje in OŠ Srečka Koso-
vela Sežana. Ravnatelji omenjenih šol, 
Damjana Gustinčič in Miranda Novak, 
ter Alen Kafol, so nagovorili občinstvo, 
se zahvalili organizatorju za čudovit do-
godek ter poskrbeli, da so bili starši in 
šolarji obveščeni o dobrodelnem do-
godku. 

Na pomoč so priskočile tudi Občine 
Divača, Sežana in Hrpelje - Kozina. Ob-
činstvo sta s svojo prisotnostjo in na-
govorom razveselila županja Občine 
Divača Alenka Štrucl Dovgan, ki že vrsto 
let s svojo ekipo sodelavcev neumorno 
podpira delovanje lokalnih društev, ter 
župan Občine Sežana David Škabar, ki 
je imel zelo lep govor in je izkazal veliko 
podporo tovrstnim projektom ter pre-
nesel pozdrave tudi v imenu hrpeljsko 
- kozinske županje Saše Likavec Svetel-
šek. Vsem trem smo neizmerno hvalež-
ni za svoj pozitiven pristop in podporo 
pri izvedbi projekta. 

BlueOcean, d. o. o., Sanofarm, d. o. o, 
Blufin, d. o. o., Počkaj, d. o. o. in Rotari 
Klub Ajdovščina so podjetja, ki so nas 
podprla s svojimi donacijami, za kar se 
jim iz srca zahvaljujemo.

S pomočjo donatorjev in zbranih 
sredstev vseh prisotnih na dan dogod-
ka bomo lahko otrokom in mladostni-
kom iz socialno šibkejših družin v okviru 
programov Zveze prijateljev mladine 
krili stroške za učno pomoč, nakup šol-
skih potrebščin, nakup otroške opreme, 
plačljive obšolske aktivnosti, dodaten 
kader za spremstvo otrok s posebnimi 
potrebami in letovanja.

Izredna zahvala gre staršem in članom 
Društva ljubiteljev baletne umetno-

sti Divača, ki so s svojim nesebičnim 
in prostovoljnim delom prispevali, da 
smo prireditev uspešno izpeljali. Poseb-
na zahvala gre tudi Ani Pangos in ekipi 
prostovoljcev iz Medobčinske zveze pri-
jateljev mladine Sežana, ki je z odprtimi 
rokami sprejela projekt in nas podprla.

Ponovno smo dokazali, da je v slo-
gi moč in da lahko vsak posameznik v 
okolju, v katerem živi, prispeva k boljše-
mu življenju svojega soseda, sovaščana, 
prijatelja. S hvaležnostjo do vseh, ki ste 
kakor koli prispevali, da smo lahko pri-
reditev uspešno izpeljali, sporočamo, da 
smo skupaj zbrali 2.000 EUR za otroke in 
mladostnike iz Kraško-brkinske regije.

Naj bo vsak dan tudi nov dan za pri-
ložnost, da lahko s svojo srčnostjo in so-
čutjem do sočloveka omogočimo drug 
drugemu prijetnejše življenje ter ga 
polepšamo z malo gesto in, zakaj pa ne, 
tudi z umetnostjo, plesom in nasme-
hom. S to mislijo vas prisrčno vabimo, 
da se naslednje leto konec maja 2023 v 
čim večjem številu zopet udeležite dru-
gega dobrodelnega otroškega plesne-
ga festivala S plesom do smeha.

Besedilo: Mikela Uršič
Slike: arhiv DLBU Divača
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S plesom do smeha – zahvala MDPM Sežana
V petek, 9. septembra 2022, so člani 

Društva ljubiteljev baletne umetnosti 
Divača organizirali Dobrodelni otroški 
plesni festival S plesom do smeha, ka-
terega namen je bil zbrati donatorska 
sredsteva za otroke iz socialno šibkejših 
družin občin Krasa in Brkinov v sodelo-
vanju z Zvezo prijateljev mladine Slove-
nije in Medobčinskim društvom prijate-
ljev mladine Sežana.

Kljub muhastemu vremenu smo pre-
živeli prekrasno popoldne, priče bo-
gatemu plesnemu programu, v družbi 
plesnih zasedb od blizu in daleč, raz-
ličnih starosti in plesnih zvrsti, za kar 
so poskrbeli organizatorji prireditve, 
neutrudni člani in predsednica društva 
DLBU, Astrid Bastianelli, ki z nami verja-
mejo, da združeni zmoremo več in bolje 
in da le s skupnim trudom lahko spre-
minjamo družbo v dobro nas vseh.

Hvala vsem sodelujočim prostovolj-
cem, nastopajočim umetnikom plesnih 
in glasbenih skupin in njihovim men-

torjem, ki s svojim zgledom in širokim 
srcem delite družbeno odgovornost 
v skrbi za zdrav razvoj, uspešno rast in 
enake možnosti naših otrok in mladih 
ljudi.

V imenu otrok in njihovih družin se 
iskreno zahvaljujemo vsem dobrim 
ljudem, podjetjem in posameznikom, 
donatorjem, predstavnikom lokalne 
skupnosti Občine Divača, županji Alenki 
Štrucl Dovgan, Občine Hrpelje - Kozina, 
županji Saši Svetelšek Likavec, in Obči-
ne Sežana, županu Davidu Škabarju, ki 
zmorete deliti dobrine, sredstva, odgo-
vornost, solidarnost in ljubezen. S svo-
jimi nesebičnimi dejanji pomoči prispe-
vate k omogočanju dostojnega življenja 
in krepitvi samopodobe tistih otrok, ki 
potrebujejo našo pomoč.

Na dobrodelnem otroškem plesnem 
festivalu je bilo zbranih 2000 EUR do-
natorskih sredstev, ki bodo namenjena 
pomoči otrokom in mladostnikom iz 
socialno šibkejših družin v okviru pro-

gramov Medobčinskega društva prija-
teljev mladine Sežana pri kritju stroškov 
učne pomoči, materialne pomoči, šol-
skih potrebščin, otroške opreme, pla-
čljivih obšolskih aktivnosti, letovanj in 
dodatnega kadra za spremstvo otrok s 
posebnimi potrebami na letovanjih.

Iskrena hvala tudi v imenu vseh nas, 
ki snujemo in izvajamo številne dejav-
nosti, ustvarjamo priložnosti za osebno-
stno rast, stremimo k omogočanju lep-
še prihodnosti in ustvarjanju skupnega 
dobrega v želji, da bi se naši otroci, 
mladi ljudje in njihove družine zbujali v 
prijazne in sončne dneve.

Besedilo : Ana Pangos
Slika: Astrid Bastianelli

35 let delovanja Medobčinskega društva invalidov Sežana
Medobčinsko društvo invalidov Seža-

na, ki združuje okrog 350 članov iz vseh 
štirih kraško-brkinskih občin, je tudi dru-
štvo s statusom društva v javnem inte-
resu. Že deset let ga vodi predsednica 
Jelica Grmek. Svojo 35-letnico bogatega 
programa so člani obeležili v petek, 17. 
septembra 2022, s proslavo v Kosovelo-
vem domu v Sežani z bogatim kulturnim 
programom.

Ker društvo deluje na območju vseh 
štirih kraško-brkinskih občin, je sežanski 
župan David Škabar  tudi v imenu ko-
menskega župana Erika Modica, divaš-
ke županje Alenke Štrucl Dovgan in 
hrpeljsko - kozinske županje Saše Lika-
vec Svetelšek čestital društvu za aktivno 
delovanje in uspehe, ki so lahko vsem 
za vzgled. Dobro sodelovanje društva z 
občinami je podkrepil s tezo, da je ena 
izmed občinskih nalog zagotavljanje 
enakih pravic in možnosti vsem obča-
nom, tudi tistim z drugačnimi potreba-
mi. Zato podpirajo poslanstvo invalidov 
in se trudijo postati invalidom prijazna 
občina. Zbrane na prireditvi sta v odsot-

nosti predsednice sežanskega MDI Jelice 
Grmek pozdravila tudi podpredsednik 
sežanskega MDI Rado Pirjevec in pred-
sednica koordinacijskega odbora Obal-
no-kraške regije Mirka Požar, ki je hkrati 
tudi predsednica DI Pivka. Pirjevec je če-
stital vsem članom, spomnil pa se je tudi 
vseh predsednikov, ki so uspešno vodili 
društvo vseh v vseh treh desetletjih in 
pol. To so: Avgust Tavčar, Roman Pirjevec 
(bivši direktor Kraškega vodovoda), Va-
lerija Macarol (ki je sedaj častna članica 
društva in je društvo vodila 18 let) ter Je-
lica Grmek (ki društvo vodi od leta 2012).

ZDIS, ki je bila ustanovljena 1969. leta 
zaradi medsebojne pomoči in uresniče-
vanja skupnih  interesov ter ohranitve 
varstva pravic delovnih invalidov, zdru-
žuje več kot 47 tisoč članov v 69 dru-
štvih. Njen podpredsednik Ivan Kostrevc 
je poudaril: »Delovni invalidi se bomo še 
naprej borili za dosego enakih možnosti 
in storili vse za odstranjevanje ovir, ki vo-
dijo k diskriminaciji in socialni izključeno-
sti, še posebej na področju izobraževa-
nja in zaposlovanja. Tudi vi v sežanskem 

MDI, ki ste člani največje reprezentativne 
invalidske organizacije, ste s svojo de-
javnostjo uveljavili v lokalni skupnosti 
in s tem prispevali k promociji dela civil-
ne družbe, ki odklanja diskriminacijo in 
teži k enakopravni obravnavi spoznanja, 
da življenje ni nekaj statičnega, temveč 
večen utrip skupnosti ljudi, v kateri se 
boste počutili varne in sprejete. Težite k 
enakopravni obravnavi ter socialni vklju-
čenosti. Ponosni smo na vaše člane, ki so 
izkazali srčnost in vero v življenje.«

Kostrevc je sežanskemu MDI izročil pri-
znanje za uspešno in prizadevno delo pri 
uresničevanju in izvajanju pravic invali-
dov ter razvoju in krepitvi medsebojnih 
humanih odnosov. Sežansko MDI pa je 
podelilo zahvale in priznanja vsem, ki so 
zaslužni za humano delo. Priznanja so 
prejeli: ZDIS, vse štiri kraško-brkinske ob-
čine, vsa društva invalidov Obalno-kra-
ške regije, člani upravnega odbora (Rado 
Pirjevec, Marjetka Alegra, Jože Valečič, 
Iztok Čebohin, Bogdana Ženva Furlan, 
Antonija Poljšak, Sonja Trampuž in Maša 
Metlika) s predsednico Jelico Grmek in SO
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Izlet Svobodnih duš na Gorenjsko

Europa Donna se je predstavila tudi v Sežani

tajnico Sonjo Jovetić. Priznanja so bile 
deležne tudi članice delavnice ročnih del 
(Anita Pipan, Mirjana Metlikovec,  Marija 
Počkar, Vida Marinšek, Vlasta Skočić in 
Sonja Trampuž, ki je tudi mentorica sku-
pine).

Prireditev, ki jo  je povezoval Nik Brcar, 
so s kulturnim programom obogatili 
pevka Ana Milanić (iz razreda prof. Ma-
teje Petelin Zubin) ob klavirski spremljavi 
Jane Zupančič, pevska skupina Kraška 
burja Doma na Krasu iz Dutovelj z vodjo 
Karmen Orel in literarno skupino Svobo-
dne duše, pevski zbor Naša pot Stano-
vanjske skupine v Sežani z vodjo Karmen 
Jeranče ter folklorna skupina KD Kraški 
šopek.

Društvo je ob jubileju izdalo tudi zbor-
nik, ki v besedi in sliki na 36 straneh 
odraža dejavnost njihovih članov. V 
zborniku, ki ga je v nakladi 200 izvodov 
tiskala divaška tiskarna Mljač, so poleg 
nagovorov vseh štirih kraško-brkinskih 
županov, podpredsednika in sekretar-
ke ZDIS Ivana Kostrevca in Tanje Hoče-
var ter predsednice in koordinatorke v 
Obalno-kraški regiji Miroslave Požar še 

zapisi sedanje in bivše predsednice se-
žanskega MDI Jelice Grmek in Valerije 
Macarol. V zborniku so predstavili zelo 
aktivno skupino ročnih del, rekreacijo 
in šport, srečanja težkih invalidov, izlete, 
znamenitosti v domačem kraju, leto-
vanja ter tudi najboljši štrudelj, ki ga je 
sedaj že pokojna Vika Bole (ob pomoči 
Tanje Jus Jejčič) pripravila iz jabolk in te-
rana in je med 12 društvi v Čatežu maja 

letos dosegel 2. mesto na ocenjevanju 
sladic ZDIS. Naslovnico zbornika je pri-
speval Stanislav Barič iz dutovskega 
Doma na Krasu.

Vsem obiskovalcem proslave so ob 
zborniku ob 35-letnici delovanja pode-
lili tudi lično ročno izdelan spominček 
– sovice.

Besedilo in slika:  Olga Knez

Člani skupine za samopomoč Svobo-
dne duše iz Doma na Krasu Dutovlje so 
zaključili deveto leto svojega ustvarja-
nja. Letošnja tema 32. Dnevov evropske 
kulturne dediščine in 10. tedna kulturne 
dediščine je bila Vztrajnostna dediščina. 

Na lanskih dnevih, ko je bila tema Do-
ber tek, so za uspešno sodelovanje do-
bili priznanje Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije. Kot spodbudo 
in nagrado za njihovo prizadevnost so 
se sredi septembra, na dan državnega 

praznika, kljub slabi vremenski napove-
di odpravili na izlet. Pot jih je vodila iz 
Dutovelj preko Sežane do Brezij. 

Tam so si ogledali romarsko cerkev 
Marija Pomagaj, nato pa pot nadaljevali 
mimo Radovljice do Bleda. Vreme jim 
je bilo naklonjeno tudi ob Bohinjskem 
jezeru, ob katerem so se tudi sprehodili. 
Na poti proti domu, ki jih je vodila čez 
Soriško planino mimo Železnikov, so si 
ogledali še Škofjo Loko.

Polni prijetnih vtisov, saj si večina še 
ni ogledala tega dela naše domovine, 
razen Bleda in Bohinja, so se v popol-
danskih urah vrnili domov že z mislijo 
na bližajoči se nastop v Kosovelovi knji-
žnici v Sežani, 6. oktobra ob 18,. uri, kjer 
so predstavili svoje letošnje pisanje.

Besedilo: Ludvika Foški
Slika: arhiv Doma na Krasu

Stojnica članic Europe Donne na se-
žanskem občinskem prazniku 

Članice Europe Donne, podružnice 
Obala in Kras, smo se pripravljale tudi 
na udeležbo na sežanskem občinskem 
prazniku. Vlogo smo poslale letošnji or-
ganizatorki praznika – Območni razvoj-
ni agenciji Krasa in Brkinov.

Kljub napovedanemu slabemu vre-
menu smo se članice organizirale ter 
pripravile stojnico, ki je bila označena in 
je čakala na postavitev. Ker je občasno 
deževalo, smo se spraševale o smislu 
postavitve materiala, ki ga je precej, 
vendar smo se le opogumile. Obisko-
valcev je bilo malo, vendar smo se zelo 

razveselile vsakega od njih, predvsem 
pa župana Občine Sežana Davida Ška-
barja, ki ga niti slabo vreme ni odvrnilo 
od obiska stojnic. 

Sklenile smo, da se bomo praznika še 
udeležile in občinstvo ozaveščale o pre-
ventivi in zdravemu načinu življenja. 
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Kava z Europo Donno v Sežani
V torek, 6. septembra 2022, je v središ-

ču Sežane v okviru 25. obletnice delo-
vanja neprofitne organizacije Europa 
Donna potekala odmevna akcija Kava z 
Europo Donno, ki je privabila lepo števi-
lo mimoidočih. 

Europa Donna je slovensko združe-
nje za boj proti raku dojk in deluje kot 
samostojna, neodvisna in neprofitna 
organizacija civilne družbe, ki združuje 
več kot 3.200 članic in članov ter po-
vezuje zdrave ženske, bolnice z rakom 
dojk ali rakom rodil ter posameznike in 
strokovne institucije v Sloveniji, ki delu-
jejo na področju raka dojk in rada rodil. 

Vsem obiskovalcem so predstavni-
ce Europa Donna postregle z odlično 
kavo. Ob 25. obletnici obstoja združe-
nja Europa Donna so članice obiskale 
25 slovenskih krajev, med njimi tudi 
Sežano. Predsednica združenja Europa 
Donna Slovenije Tanja Španić in vodja 
podružnice Obala in Kras Darja Rojec 
ter ostale članice društva smo povabi-
le obiskovalce, da pridejo na stojnico in 
spijejo kavico z nami in malo pokram-
ljajo. Obiskovalci so bili povabljeni, da 
se seznanijo o pomenu preventive pred 
rakom dojke in o načinu zdravega živ-

ljenja. Na stojnicah, ki so jih postavile 
predstavnice Europe Donne, je bilo na 
voljo gradivo, revije in model dojk, kjer 
so lahko vsi, ki so želeli, preizkusili, kako 
pravilno pregledovati dojke. Predstavi-
le so tudi aplikacijo Breast test, ki jo je 
mogoče brezplačno naložiti na mobilni 
telefon in ženske opozarja, kdaj je čas za 
samopregled dojk.

Stojnici v Sežani je obiskal župan Ob-
čine Sežana Davida Škabar z zaposleni-
mi na občinski upravi Občine Sežana, 
predstavnici Rdečega križa Sežana, vod-
ja Dora Sedmak s sodelavko, iz Zdra-
vstvenega doma Sežana pa pomočni-

ca direktorice za področje zdravstvene 
nege Mateja Prelc in predstavnica pat-
ronažne službe Sežana Mojca Ivančič, 
pa tudi dijaki gimnazije Srečka Kosov-
ela Sežana. Obiskovalce je Darja Rojec, 
vodja podružnice Obala Kras, poučila 
o postopku samopregledovanja dojk. 
Z vsemi smo članice stkale dobre vezi 
in projekte za rožnati oktober, ki ga si-
cer pripravljajo prostovoljke na terenu v 
okviru lokalnih prireditev in dogodkov. 

Besedilo in sliki: Orjana Gombač, po-
močnica vodje podružnice 

Obala in Kras
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MARTINOV
ROCK’N’ROLL

SOBOTA
12. 11. 2022

20.30 - 04.00
Za točen program, 

vstopnice in več 
informacij  sledite 

našim stranem 
na družabnih omrežjih:

 @rd. naplacu

pod šotorOM
na prireditvenem prostoru 

v dutovljah

ŠKRD NA PLACU vas vabi na:

KOKTELSI
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V Pliskovici bo poskrbljeno, tako za prijetno druženje kot tudi za nešteta razvajanja
brbončic ob vodenih degustacijah kraških mladih vin, kraškega medu in medenih

izdelkov ter domačih kulinaričnih prigrizkov, ki vselej navdušijo še tako zahtevnega
gosta. Obiskovalci prireditve lahko na ta dan pričakujete zanimiv in pester program,

ki vključuje:
 

·6x po dve degustaciji vin pri posameznem vinarju
·Degustacija medu, medice in medene sladice

·zdravica s kamnosekom
·hlebček s kraškim pršutom
· zabava z glasbeno skupino 

"Ne joči pevec"
 

 Priajve in informacije:
na 05 764 02 50 ali info@hostelkras.com.

 

PL ISKOVICA

 sobota, 12.11. od 17.30 dalje
edinstveno martinovo doživetje 

z degustacijami pri šestih domačih vinarjih, čebelarju
in zdravica s kamnosekom

Kozarček z Martinom in novim vinom

www.hostelkras.com
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5. – 13. november 2022 

MARTINOVANJE 
NA KRASU

 www.martinovanjenakrasu.si

ODPRTE KLETI 
Kraška vinska cesta

PRAZNIK VINA 
Štanjel

TEKAŠKI POZDRAV JESENI
Lipica

KOZARČEK Z MARTINOM 
IN NOVIM VINOM

Pliskovica

MARTINOV ROCK’N’ROLL
Dutovlje

OBČINA KOMEN


