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IZR. PROF. TADEJA JERE LAZANSKI, PROREKTORICA
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KAZALO - zbirni list objav
2.9.2013
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

www.sta.si

Stran/Termin:

V Komnu poletna šola o ostankih prve svetovne vojne
Komen, 2. septembra (STA) - Univerza na Primorskem je v sodelovanju s partnerskimi
univerzami na Reki, v Trstu in Celovcu ter z Občino Komen v okviru Erasmusovega programa
za vseživljenjsko učenje pripravila mednarodno poletno šolo o ostankih prve svetovne vojne in
gm/apo

Rubrika, Oddaja:
Gesla:
2.9.2013
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

Žanr: SPLETNI

2.9.2013
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
2.9.2013
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

www.regionalobala.si

Stran/Termin:

3.9.2013
Naslov:
Vsebina:

SLOVENIJA

Komen s poletno šolo o ostankih prve svetovne vojne
Univerza na Primorskem je v sodelovanju s partnerskimi univerzami na Reki, v Trstu in
Celovcu ter z Občino Komen v okviru Erasmusovega programa za vseživljenjsko učenje
pripravila mednarodno poletno šolo o ostankih prve svetovne vojne in s tem povezano
Uredništvo/STA
Žanr: SPLETNI

Naklada:

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, IZR. PROF. TADEJA JERE LAZANSKI, PROREKTORICA
Radio Koper

Stran/Termin: 17:30:00

SLOVENIJA

Mednarodna poletna šola o ostankih prve svetovne vojne
Univerza na Primorskem je v sodelovanju s partnerskimi univerzami na Reki, Trstu in v
Celovcu ter z Občino Komen v okviru Erasmusovega programa za vseživljenjsko učenje
pripravila mednarodno poletno šolo o ostankih prve svetovne vojne in s tem povezano
/
PRIMORSKI DNEVNIK

Žanr: POROČILO

Naklada:

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
www.sta.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Napoved - Slovenija, 2. 9. (ponedeljek)
Ljubljana, 2. septembra (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti
Slovenije v ponedeljek, 2. septembra.
bp/arh/tz/bp

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, IZR. PROF. TADEJA JERE LAZANSKI, PROREKTORICA

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

SLOVENIJA

Žanr: SPLETNI

Naklada:

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
www.primorske.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naj se spomin na vojno prelevi v turizem
“Glavni cilj poletne šole je, da študentje spoznajo prvo svetovno vojno v novi luči,” je Tadeja
Jere Lazanski z Univerze na Primorskem povzela bistvo poletne šole, ki se je začela včeraj v
Komnu. Trajala bo do 18. septembra.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
3.9.2013
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

IZR. PROF. TADEJA JERE LAZANSKI, PROREKTORICA, UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Primorske novice

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naj se spomin na vojno prelevi v turizem
Študentje o razvoju turizma na podlagi prve svetovne vojne

PETRA MEZINEC
Žanr: POROČILO

Naklada: 21.000,00

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, IZR. PROF. TADEJA JERE LAZANSKI, PROREKTORICA

1

17.9.2013
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

www.sta.si

Stran/Termin:

Napoved - Slovenija, 18. 9. (sreda) (dopolnjeno)
Ljubljana, 17. septembra (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti
Slovenije v sredo, 18. septembra.
tep/bst/tep

Rubrika, Oddaja:
Gesla:
20.9.2013
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

Žanr: SPLETNI

20.9.2013
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Primorske novice

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Hostel v kaverni
Lahko vojaška dediščina nudi izhodišče za turistični razvoj Krasa?

PETRA MEZINEC

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

SLOVENIJA

Žanr: POROČILO

Naklada: 21.000,00

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Primorske novice

Stran/Termin:

SLOVENIJA

"WellKomen, vaša prijazna destinacija"
Študenti turistično oživljajo spodnji Kras, kjer so se bile hude bitke Soške fronte

BOGDAN MACAROL
Žanr: POROČILO

Naklada: 21.000,00

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, IZR. PROF. TADEJA JERE LAZANSKI, PROREKTORICA

2

SLOVENIJA

2.9.2013 www.sta.si

Stran/Termin:

Naslov: V Komnu poletna šola o ostankih prve svetovne vojne
Avtor: gm/apo
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: UNIVERZA NA PRIMORSKEM, IZR. PROF. TADEJA JERE LAZANSKI,
http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=1921777&q=UNIVER+NA+PRIMOR

Komen, 2. septembra (STA) - Univerza na Primorskem je v sodelovanju s partnerskimi
univerzami na Reki, v Trstu in Celovcu ter z Občino Komen v okviru Erasmusovega
programa za vseživljenjsko učenje pripravila mednarodno poletno šolo o ostankih prve
svetovne vojne in s tem povezano možnostjo trženja kulturnega turizma. Poletna šola bo v
Komnu na Krasu potekala do 18. septembra. Kot je za STA povedala prorektorica za
mednarodno sodelovanje Tadeja Jere Lazanski, poletna šola ponuja bogat 17-dnevni
program, ki vključuje predavanja, delavnice, praktično delo in ekskurzije. Interdisciplinarno
povezuje študijska področja geografije, zgodovine, antropologije, grajenega okolja, turizma
in trajnostnega razvoja.Študenti navedenih študijskih področij bodo naslednja dva tedna
raziskovali zgodovinsko in kulturno dediščino prve svetovne vojne po poteh južne Soške
fronte. Pri tem bodo odkrivali kaverne, jame in druge ostaline ter preučevali nove možnosti
uporabe oziroma namena teh objektov, hkrati pa bodo pripravili načrt trženja turističnih
znamenitosti.Kot je še dodala Jere Lazanskijeva, se bo šole udeležilo 19 študentov, njen
namen pa je študentom predati znanje, preko katerega bodo prišli do spoznanja, da lahko
na območju združene Evrope skupaj ustvarjajo le v miru in složnosti ter da je vsako
vojskovanje nesmiselno in nikakor pravično.Poletni šoli bodo sicer sledili tudi drugi projekti,
ki bodo poskrbeli za infrastrukturo v prihodnji kulturno turistični ponudbi tega območja. Po
njenih besedah je zanimanja in prihodov že zdaj kar nekaj, tudi tuji obiskovalci iz
Madžarske, Češke, celo Ukrajine, saj je tukaj padlo precej njihovih prednikov, a je širše
območje še vedno na nekaterih delih nevarno zaradi starih neeksplodiranih min. Krvavi
davek je bil v prvi svetovni vojni na tem področju največji, saj je za vsakih 100 metrov
osvojenega ozemlja moralo pasti 60.000 mladih vojakov.

3

SLOVENIJA

2.9.2013 www.regionalobala.si

Stran/Termin:

Naslov: Komen s poletno šolo o ostankih prve svetovne vojne
Avtor: Uredništvo/STA
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.239,00

Naklada:

Gesla: UNIVERZA NA PRIMORSKEM, IZR. PROF. TADEJA JERE LAZANSKI,
http://regionalobala.si/novica/komen-s-poletno-solo-o-ostankih-prve-svetovne-vojne
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pripravljajo zadnji
koncert

AKCIJA

Komen s poletno šolo o ostankih prve svetovne
vojne
Univerza na Primorskem je v sodelovanju s partnerskimi univerzami na Reki v Trstu in Celovcu ter z
Občino Komen v okviru Erasmusovega programa za vseživljenjsko učenje pripravila mednarodno
poletno šolo o ostankih prve svetovne vojne in s tem povezano možnostjo trženja kulturnega turizma.
Poletna šola bo v Komnu na Krasu potekala do 18. septembra.
Uredništvo STA

02.09.2013

Na Obali nič več mentalnih invalidov

02.09.2013 ob 16 38

Spremljajte nas tudi na Facebooku
Pridruži se

Create an account or

Kdo pa s m o
znal
35

Kot je povedala prorektorica za mednarodno sodelovanje Tadeja Jere Lazanski poletna šola ponuja bogat 17

dnevni program ki vključuje predavanja delavnice praktično delo in ekskurzije. Interdisciplinarno povezuje

Prijava to

see

what your friends recommend.

Istrani Oštja ma kadu bi

ljudi to priporoča

Naredimo za tri milijarde vračajo nam

mrvice
30

ljudi to priporoča

študijska področja geografije zgodovine antropologije grajenega okolja turizma in trajnostnega razvoja.
Zažigali bodo kubanski ritmi

Študenti navedenih študijskih področij bodo naslednja dva tedna raziskovali zgodovinsko in kulturno dediščino prve
svetovne vojne po poteh južne Soške fronte. Pri tem bodo odkrivali kaverne jame in druge ostaline ter preučevali
nove možnosti uporabe oziroma namena teh objektov hkrati pa bodo pripravili načrt trženja turističnih
znamenitosti.

8

ljudi to priporoča

Rémi Gaillard  Twitter
8

ljudi to priporoča

4

SLOVENIJA

2.9.2013 www.regionalobala.si

Stran/Termin:

Kot je še dodala Jere Lazanskijeva se bo šole udeležilo 19 študentov njen namen pa je študentom predati
znanje preko katerega bodo prišli do spoznanja da lahko na območju združene Evrope skupaj ustvarjajo le v miru
in složnosti ter da je vsako vojskovanje nesmiselno in nikakor pravično.

Koper plesal na Gangnam Style
64

ljudi to priporoča

ALBERTO PUCER

Poletni šoli bodo sicer sledili tudi drugi projekti ki bodo poskrbeli za infrastrukturo v prihodnji kulturno turistični
ponudbi tega območja. Po njenih besedah je zanimanja in prihodov že zdaj kar nekaj tudi tuji obiskovalci iz
Madžarske Češke celo Ukrajine saj je tukaj padlo precej njihovih prednikov a je širše območje še vedno na
nekaterih delih nevarno zaradi starih neeksplodiranih min. Krvavi davek je bil v prvi svetovni vojni na tem področju
največji saj je za vsakih 100 metrov osvojenega ozemlja moralo pasti 60.000 mladih vojakov.

Branje ki ga ne gre spregledati Istrske
štorije

Tweet

Komentiraj
Vaš vzdevek

Vaš komentar

oddaj komentar

O portalu

Kontakt

Pravno obvestilo

O piškotkih

VRH

Izdelava spletnih strani NGN.SI
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SLOVENIJA

2.9.2013 Radio Koper

Stran/Termin:

17:30:00

Naslov: Mednarodna poletna šola o ostankih prve svetovne vojne
Avtor: /
Rubrika/Oddaja: PRIMORSKI DNEVNIK
Površina/Trajanje:

00:00:39

Žanr: POROČILO
Naklada:

Gesla: UNIVERZA NA PRIMORSKEM

BRANKO LAGINJA: Univerza na Primorskem je v sodelovanju s partnerskimi univerzami
na Reki, Trstu in v Celovcu ter z Občino Komen v okviru Erasmusovega programa za
vseživljenjsko učenje pripravila mednarodno poletno šolo o ostankih prve svetovne vojne in
s tem povezano možnostjo trženja kulturnega turizma. Poletna šola, ki bo v Komnu na
Krasu potekala do 18. Septembra ponuja bogat 17 dnevni program, ki vključuje predavanja,
delavnice, praktično delo in ekskurzije. Interdisciplinarno povezuje študijska področja
geografije, zgodovine, antropologije, grajenega okolja, turizma in trajnostnega razvoja.

6

SLOVENIJA

2.9.2013 www.sta.si

Stran/Termin:

Naslov: Napoved - Slovenija, 2. 9. (ponedeljek)
Avtor: bp/arh/tz/bp
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: UNIVERZA NA PRIMORSKEM
http://www.sta.si/vest.php?id=1921601

Ljubljana, 2. septembra (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti
Slovenije v ponedeljek, 2. septembra. POLITIKA12.30 novinarska konferenca vodje
poslanske skupine NSi Mateja Tonina, na kateri bo predstavil predlog za boljše in
učinkovitejše koriščenje evropskih sredstev; sedež NSi, Cankarjeva cesta 11, LJUBLJANA
(STA)13.00 novinarska konferenca stranke SLS, na kateri bosta predsednik SLS Franc
Bogovič in podpredsednica SLS ter predsednica Strokovno-operativnega odbora za zdravje
pri SLS Olga Franca predstavila odziv SLS do vladnega pristopa k zdravstveni reformi in
stališče do prvega zdravstveno-reformnega predloga zakona o zdravstveni dejavnosti;
sedež stranke SLS, Beethovnova 4, LJUBLJANA (STA )BLED - Strateški forum Bled, ki bo
letos potekal pod naslovom spreminjajoča se Evropa v spreminjajočem se svetu, udeležili
pa se ga bodo visoki politiki, gospodarstveniki in predstavniki znanstvene srenje iz več kot
50 držav. (še 3.) (program obiska v nadaljevanju) (STA)LJUBLJANA - Avstrijski predsednik
Heinz Fischer bo sklenil uradni obisk v Sloveniji. (program obiska v nadaljevanju)
(STA)LJUBLJANA - Na delovnem obisku v Sloveniji bo italijanski premier Enrico Letta, ki se
bo med drugim udeležil Strateškega foruma Bled. (program v nadaljevanju)
(STA)PROGRAM BLEJSKEGA STRATEŠKEGA FORUMA 2013 (še 3.)9.00 odprtje
Poslovnega foruma, na katerem bosta zbrane nagovorila zunanji minister Karl Erjavec in
dekanja in direktorica IEDC - Poslovne šole Bled Danica Purg; IEDC - Poslovna šola Bled,
Prešernova 33, BLED ()9.30 podpis pogodbe med podjetji Riko, Marmor Hotavlje in Stilles
za dobavo opreme za Kempinski hotel v Minsku; IEDC - Poslovna šola Bled, Prešernova
33, BLED ()10.15 bilateralno srečanje zunanjega ministra Karla Erjavca z generalno
sekretarko Unije za Sredozemlje Fatalo Sijilmassi; ob 11. uri bilateralno srečanje z
namestnikom generalnega sekretarja OECD Yvesom Letermejem; ob 17.30 bilateralno
srečanje z glavno tožilko ICC Fatou Bensouda; ob 18.15 bilateralno srečanje z visokim
predstavnikom OHR Valentinom Inzko; Hotel Toplice, beli salon, Cesta svobode 12, BLED
(fototermin)10.45 poslovni forum na temo ekonomske perspektive Rusije in centralne Azije,
na katerem bo sodeloval tudi minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel; IEDC
Poslovna šola, Prešernova 33, BLED ()14.00 slovensko - ruska visokotehnološka
konferenca, na kateri bodo predstavili možnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja
med Slovenijo in Rusijo na področju visokih tehnologij, na njej pa bodo med drugim
sodelovali predsednik Slovensko-ruskega poslovnega sveta Janez Škrabec, ruski
veleposlanik Doku Zavgajev in direktor službe za IT strategije pri Sberbank Mircea
Mihaescu; Poslovna šola IEDC Bled, dvorana Riko, Prešernova cesta 33, BLED ()14.15
rokovanje ministra Erjavca z visokimi gosti pred odprtjem foruma (fototermin); Festivalna
dvorana Bled, Cesta svobode 11, BLED14.50 prihod italijanskega premiera Enrica Lette na
Strateški forum Bled, kjer ga bo pričakala predsednica vlade Alenka Bratušek (fototermin);
Festivalna dvorana Bled, Cesta svobode 11, BLED14.58 prihod predsednika republike
Boruta Pahorja pred glavni vhod Festivalne dvorane Bled (fototermin, možnost izjave ob
prihodu); Festivalna dvorana Bled, Cesta svobode 11, BLED15.00 uradno odprtje
Strateškega foruma Bled 2013, na katerem bosta zbrane med drugim nagovorila zunanji
minister Karl Erjavec in predsednica vlade Alenka Bratušek (fototermin); Festivalna dvorana
Bled, Cesta svobode 11, BLED ()15.45 panel voditeljev z naslovom Spremembe v Evropi in
svetu, na katerem bodo sodelovali predsednik republike Borut Pahor, avstrijski zvezni
predsednik Heinz Fischer, italijanski premier Enrico Letta in indijska ministrica za zunanje
zadeve Preneet Kaur; Festivalna dvorana Bled, velika dvorana, Cesta svobode 11, BLED
()17.20 srečanje predsednice vlade Alenke Bratušek z državno ministrico v indijskem
ministrstvu za zunanje zadeve Preneet Kaurv; vila Bled, Cesta svobode 26, BLED17.30
posebni panel o vodni problematiki v t.i. Mena regiji, na katerem bosta med drugim
sodelovala državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Mitja Bricelj in generalni
7

SLOVENIJA

2.9.2013 www.sta.si

Stran/Termin:

sekretar Jadransko-jonske pobude Fabio Pigliapoco; Festivalna dvorana Bled, Cesta svobode 11,
BLED ()22.15 večerni panel z naslovom Premik v razmišljanju glede razvoja visoke tehnologije,
na katerem bo med drugim sodeloval minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo;
Grand Hotel Toplice, Cesta svobode 12, BLEDPROGRAM OBISKA AVSTRIJSKEGA
ZVEZNEGA PREDSEDNIKA HEINZA FISCHERJA V SLOVENIJI9.30 fototermin predsedniških
parov ob rokovanju; velika dvorana predsedniške palače, Prešernova ulica 8, LJUBLJANA ()9.35
pogovor med predsedniškima paroma (fototermin na začetku pogovora); zlati salon predsedniške
palače, Prešernova ulica 8, LJUBLJANA ()9.40 pogovor med predsednikoma (fototermin za
uradna fotografa na začetku pogovora); zlati salon predsedniške palače, Prešernova ulica 8,
LJUBLJANA ()9.50 plenarni pogovori med delegacijama pod vodstvom predsednikov držav
(fototermin na začetku pogovorov); soba 70 predsedniške palače, Prešernova ulica 8,
LJUBLJANA ()10.20 izjavi za medije obeh predsednikov držav; velika dvorana predsedniške
palače, Prešernova ulica 8, LJUBLJANA (STA )10.55 vpis v Zlato knjigo gostov državnega zbora
ter rokovanje predsednika DZ Janka Vebra in avstrijskega predsednika (fototermin); DZ,
preddverje velike dvorane, Šubičeva 4, LJUBLJANA ()11.00 pogovori med avstrijskim
predsednikom in predsednikom DZ (fototermin); DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA ()11.35
prihod avstrijskega predsednika pred stolnico sv. Nikolaja (fototermin); sledi obisk stolnice
(fototermin za uradne fotografe); Ciril Metodov trg 4, LJUBLJANA ()12.30 kosilo ob uradnem
obisku, ki ga bo gostil predsednik republike Borut Pahor (fototermin za uradna fotografa); Vila
Bled, Cesta svobode 26, BLED ()14.00 srečanje predsednice vlade Alenke Bratušek z avstrijskim
predsednikom (fototermin); sledijo pogovori med delegacijama (fototermin na začetku pogovora);
Vila Bled, Cesta svobode 26, BLED ()14.55 prihod pred Festivalno dvorano Bled; sledi rokovanje
avstrijskega predsednika z ministrom za zunanje zadeve Karlom Erjavcem (fototermin);
Festivalna dvorana Bled, Cesta svobode 11, BLED ()15.00 udeležba na odprtju Strateškega
foruma Bled (fototermin, odprto za medije); Festivalna dvorana Bled, osrednja dvorana, Cesta
svobode 11, BLED ()15.45 sodelovanje na glavnem panelu z naslovom Spremembe v Evropi in
svetu (fototermin, odprto za medije); Festivalna dvorana Bled, osrednja dvorana, Cesta svobode
11, BLED ()PROGRAM OBISKA ITALIJANSKEGA PREMIERA ENRICA LETTE V
SLOVENIJI17.20 sprejem italijanskega premiera Lette pri predsedniku republike Pahorju
(fototermin); Festivalna dvorana Bled, mala dvorana, Cesta svobode 11, BLED18.00 italijanski
premier bo obiskal Blejski otok (fototermin za uradna fotografa); Blejski otok, BLED18.44
rokovanje predsednikov vlad (fototermin); preddverje konferenčne dvorane, BLED ()19.15 skupna
novinarska konferenca predsednikov vlad; Vila Bled, koncertna dvorana, BLED (STA )19.30
delovna večerja (fototermin za uradna fotografa); BLEDGOSPODARSTVO11.30 izjava za medije,
na kateri bo državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo in okolje Tanja Strniša podala
informacije glede prevoznic za prevoz lesa in izvajanja nadzora; ministrstvo, sejna soba 533,
Dunajska 22, LJUBLJANA14.00 zaprta seja upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije
(TZS ); ob 14.45. izjavi za medije ministra za kmetijstvo in okolje Dejana Židana ter predsednice
TZS Mariče Lah; Dom gospodarstva, Dimičeva 13, LJUBLJANA16.00 seja sveta za kmetijstvo in
podeželje, na kateri bodo med drugim razpravljali o spremembah zakonov o vinu in o Lipici ter o
osnutku predloga programa razvoja podeželja 2014- 2020, udeležil pa se je bo tudi minister za
kmetijstvo in okolje Dejan Židan; ministrstvo, Dunajska 22, LJUBLJANADRUŽBA9.45
primopredaja dveh novih koles policistom s strani župana občine Odranci Markoja Ivana in
direktorja Policijske uprave Murska Sobota Damirja Ivančiča; telovadnica OŠ Odranci,
Prešernova ulica 1, ODRANCI11.00 novinarska konferenca Dijaške organizacije Slovenije (DOS)
ob začetku novega šolskega leta, na kateri bodo predstavili akcijo zbiranja finančnih sredstev za
nakup šolskih potrebščin in pokritje stroškov izobraževanja socialno ogroženim družinam; DOS,
Dunajska cesta 51, LJUBLJANA11.00 novinarska konferenca Inštituta za varovanje zdravja RS
(IVZ) pred začetkom eurobasketa 2013, na kateri bodo predstavili kampanjo Navijam 0,0; IVZ,
dvorana Pod kupolo v tretjem nadstropju, Trubarjeva 2, LJUBLJANA (STA )12.30 novinarska
konferenca Univerze na Primorskem in Občine Komen, na kateri bodo predstavili mednarodno
poletno šolo, ki se bo odvijala po poteh južne Soške fronte; Občina Komen, sejna soba, Komen
8
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86, KOMEN15.00 dobrodelna akcija Za vesel šolarjev korak, ki jo pripravlja forum žensk Zveze za
Dolenjsko, na njej pa bodo zbirale šolske potrebščine za otroke iz socialno ogroženih družin;
Glavni trg pred rotovžem, NOVO MESTO16.00 izredna seja občinskega sveta Mestne občine
Koper, na kateri bodo obravnavali aktualne dogodke v zvezi z Luko Koper; Pretorska palača,
sejna dvorana, KOPER19.00 odprtje razstave z naslovom Bili smo svetovni prvaki - pot
brezkončnega vzpona do košarkarskega zlata leta 1970 in naprej, na kateri bo predstavljena pot
jugoslovanske košarkarske reprezentance, udeležila pa se ga bosta tudi ljubljanski župan Zoran
Janković in košarkarska legenda Boris Kristančič (Mestna hiša, Mestni trg 1); ob 20. uri odprtje
Hiše športa ter prenovljenega Novega trga (Breg 2); LJUBLJANALJUBLJANA - Začetek novega
šolskega leta. V šolske klopi bo v 447 javnih in treh zasebnih osnovnih šolah sedlo več kot
160.000 učencev, od tega nekaj več kot 20.000 prvošolcev, ter približno 77.000
srednješolcev.PROGRAM AKTIVNOSTI OB ZAČETKU NOVEGA ŠOLSKEGA LETA7.00 minister
za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo bo obiskal Srednjo in poklicno strokovno šolo
Bežigrad (Ptujska ulica 6); ob 12.30 bo obiskal še osnovnošolce OŠ Šenčur pri Kranju (Dom
krajanov v Šenčurju); LJUBLJANA7.45 minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel ter v.d.
direktorja Agencije za varnost v prometu Igor Velov bosta sprejela otroke v bližini OŠ Grm Novo
mesto ter pozdravila prostovoljce, ki izvajajo varovanje otrok na šolskih poteh; ob 8. uri sprejem
za učence v avli šole, kjer jih bosta tudi nagovorila; ob 8.15 fototermin in možnost izjav za medije;
OŠ Grm Novo mesto, Trdinova ulica 7, NOVO MESTO (STA)8.30 ljubljanski župan Zoran
Janković bo obiskal učence OŠ Miška Kranjca, ob 9. uri bo obiskal učence OŠ Nove Jarše, ob
9.30 učence OŠ Jožeta Moškriča, ob 10. uri učence OŠ Sostro, ob 10.30 OŠ Zadobrova, ob 11.
uri OŠ Oskarja Kovačiča - PŠ Rudnik, ob 12. uri OŠ Božidarja Jakca in ob 12.30 učence OŠ
Prežihovega Voranca; LJUBLJANA8.30 predsednica vlade Alenka Bratušek bo obiskala OŠ
Žalec, kjer bo imela kratek pozdravni nagovor (odprto za medije); OŠ Žalec, Šilihova 1 (v primerju
dežja bo prireditev v telovadnici), ŽALEC (STA )10.00 minister za notranje zadeve Gregor Virant,
generalni direktor policije Stanislav Veniger in vrhunski športnik Mitja Petkovšek bodo obiskali OŠ
Dob; predvidoma ob 10.45 bodo predstavniki ministrstva in policije na voljo za izjave za medije;
telovadnica OŠ Dob, Šolska ulica 7, Dob pri Domžalah, DOMŽALE14.00 varuhinja človekovih
pravic Vlasta Nussdorfer se bo srečala z ravnateljico OŠ Ljudevita Pivka na Ptuju Dragico
Emeršič, predstavnico sveta staršev Zdenko Vindiš Zavratnik ter z v.d. direktorjem direktorata za
infrastrukturo pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Mitjo Valičem; po srečanju izjava
za medije; sejna soba varuha, Dunajska 56, LJUBLJANAKULTURA9.00 mednarodni znanstveni
kongres RAA 2013 v organizaciji Raziskovalnega inštituta v okviru Centra za konservatorstvo
ZVKDS (do 6. 9.); Ljubljanski grad, LJUBLJANA11.00 novinarska konferenca pred pričetkom
mednarodnega festivala sodobne glasbe Kogojevi dnevi 2013 (od 6. 9. do 25.10.); Občina Kanal
ob Soči, Trg svobode 23, KANAL11.00 novinarska konferenca pred pričetkom Festivala Maribor
2013 (od 5. 9. do 13. 9.); Vetrinjski dvorec, Gledališka dvorana, Vetrinjska 30, MARIBOR18.00 v
sklopu 61. Ljubljana festivala prvi del Wagnerjeve tetralogije Nibelungov prstan z naslovom
Rensko zlato v izvedbi Mariinskega gledališča iz Sankt Peterburga pod taktirko Valerija Gergijeva;
Cankarjev dom, Prešernova 10, LJUBLJANA20.00 z gledališko predstavo francoskega dramatika
Jeana-Paula Sartra Zaprta vrata v režiji Sare Lucu se bo pričel gledališki festival Cankarjada
2013; Klub Zakon, Tržaška cesta 11, VRHNIKAtelefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10
152telefaks: 01/ 43 42 970e-mail: desk@sta.simnenje/pripombe o servisu STA: e-mail:
pripomba@sta.siDEŽURNI:notranjepolitično uredništvo:dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne
Alenka Potočniktel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.sigospodarsko uredništvo:dopoldne
Jernej Šmajdek, popoldne Marjetka Naredtel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail:
gospodarstvo@sta.sizunanjepolitično uredništvo:dopoldne Vesna Rojko, popoldne Jure Kostel.
št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.sikulturno uredništvo: Alenka Vesenjaktel. št.: 01/ 24 10
148, e-mail: kultura@sta.sivečerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Aljoša Reharspremljate
nas lahko tudi na:Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Slovenska-tiskovna-agencija-STA/295393187034Twitter:
https://twitter.com/STA_novice
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Srednja Primorska

ZADNJE NOVICE

Naj se spomin na vojno prelevi v turizem
torek 3. september 2013

Naj se spomin na vojno prelevi v turizem
Glavni cilj poletne šole je da študentje spoznajo prvo svetovno vojno v novi luči je
Tadeja Jere Lazanski z Univerze na Primorskem povzela bistvo poletne šole ki se je

Barko dvignili in odvlekli na varno

Popovič na zaslišanju pri preiskovalni sodnici
Loris Požar zanika krivdo

Prostovoljstvo ki združuje ljudi ob meji

začela včeraj v Komnu. Trajala bo do 18. septembra.

Ne bo jim več treba odklanjati otrok

Luka združila koprske svetnike
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Darsu so Vipavci dali še eno priložnost

17dnevna šola se je včeraj pričela s predavanjem dr. Jožeta Pirjevca
Foto Petra Mezinec

KOMEN

19 študentov različnih smeri iz primorske in reške univerze bo sedemnajst dni

na predavanjih in delavnicah spoznavalo Soško fronto na Krasu.

Prepričani smo da je tu velika možnost za razvoj kulturno zgodovinskega turizma. Zelo
pomembno je da študentje spoznajo kaj so morali njihovi predniki v njihovih letih
prestajati je še pojasnila Jere Lazanski prorektorica je na Univerzi na Primorskem.
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Tudi z domačini
Prorektorica je poudarila da je šola zastavljena zelo multidisciplinarno in večplastno ker ne
zajema le zgodovinskega temveč tudi humanistični geografski antropološki turistični in
geodetski pogled na obravnavano obdobje.
Prav posebno pozornost pa so organizatorji posvetili lokalnim zbirateljem in ljudem ki

poznajo okoliško zgodovino. Prepričana sem da je to začetek nečesa zelo velikega.

Rezultati ne bodo vidni takoj ampak čez nekaj let ko pričakujemo povečanje turistične
infrastrukture in prepletenosti celotnega projekta z okoljem meni prorektorica in dodaja
Upala bi si trditi da bi lahko ob spretnem vodenju projekta lahko to postala več kot
evropska turistična atrakcija ki bo opozarjala na nesmiselnost vojne in poudarjala življenje
v sožitju.
Da je to le prvi korak se strinja tudi komenski župan Danijel Božič Študentov ne vidimo kot
nosilce gradnje in obnove infrastrukture ampak kot povod da se stvari premaknejo.

Gre za enega prvih dogodkov s katerim želijo počastiti spomin na prvo svetovno vojno in
Soško fronto. Več poudarka kot proslavam bi radi namenili dogodkom ki bodo prinesli

razvoj pravi župan komenske občine ki je tudi koordinatorka za pet italijanskih in
slovenskih občin.

V prihodnje vseh 12 držav
Diego Abenante pomočnik rektorja na tržaški univerzi je povedal da so se z veseljem
pridružili projektu Tudi mi hočemo prispevati k skupnemu razumevanju tega obdobja
prve svetovne vojne in Soške fronte. Poleg tega podpiramo razvoj takega turizma kot ga
promovirajo nosilci mednarodne šole saj je usmerjen k razvoju lokalne skupnosti.

Tržaških študentov kljub zanimanju za projekt letos ni o razlogih pa Abenante pravi
Študentje so bili v poletnih mesecih precej obremenjeni z izpiti rok za prijavo pa je prišel
prehitro.
V naslednjih letih je cilj šole privabiti študente iz vseh dvanajstih držav iz katerih so prihajali

vojaki ki so se na fronti med letoma 1915 in 1917 tudi borili.

Mednarodno šolo prireja Univerza na Primorskem v sodelovanju s partnerskimi univerzami

na Reki. Finančno je šolo s 30.000 evri podprla Nacionalna agencija
CMEPIUS vse ostale aktivnosti pri organizaciji 17-dnevnega dogajanja pa sta krili glavni
v Celovcu Trstu in

partnerici Univerza na Primorskem in Občina Komen. Študentje so šolo začeli včeraj ko jim
je zgodovinsko ozadje predstavil prof. dr. Jože Pirjevec.
PETRA MEZINEC

Komentarji
Za komentiranje se morate prijaviti.
Brez komentarja

Naročanje

Ostalo

Vizitka

Naročanje časopisa fizične

Kontakt

Vodstvo družbe

Naročanje časopisa pravne

Oglaševanje

Organiziranost družbe

iPad edicija za naročnike

Sprejem slik v redakcijo

Zgodovina

Prodajna mesta

O

družbi

Poziv za bralce

prodajnih mest

informacije s

Spletno uredništvo

Pogoji uporabe

2013 Primorske N
Vse pravice pridržane

12

SLOVENIJA

3.9.2013 Primorske novice

Stran/Termin:

5

Naslov: Naj se spomin na vojno prelevi v turizem
Avtor: PETRA MEZINEC
Rubrika/Oddaja: PRIMORSKA
Površina/Trajanje:

538,79

Žanr: POROČILO
Naklada: 21.000,00

Gesla: UNIVERZA NA PRIMORSKEM, IZR. PROF. TADEJA JERE LAZANSKI,

Študentje o razvoju turizma na podlagi prve svetovne vojne

Naj se spomin

na vojno prelevi

v turizem
"Glavni

cilj poletne šole je, da študentje

spoznajo prvo svetovno vojno v novi luči, je
Tadeja Jere Lazanski z Univerze na Primorskem
povzela bistvo poletne šole, ki se je začela
včeraj v Komnu. Trajala bo do 18. septembra.
19 študentov
KOMEN
različnih smeri iz primorske
in reške univerze bo sedem¬

najst dni na predavanjih in
delavnicah
spoznavalo
Soško fronto na Krasu.

"Prepričani smo, da je tu
velika možnost za razvoj

kulturno zgodovinskega

turizma.

Zelo pomembno je,
da študentje spoznajo, kaj so

morali njihovi predniki v
njihovih letih prestajati, je
še pojasnila Jere Lazanski,
prorektorica je na Univerzi
na Primorskem.

17dnevna šola se je včeraj pričela s predavanjem dr. Jožeta Pirjevca
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Diego Abenante

5

Tadeja Jere Lazanski

Tudi z domačini
Prorektorica je poudarila,
da je šola zastavljena zelo

in

multidisciplinarno

večplastno, ker ne zajema le
zgodovinskega, temveč tudi
humanistični,
geografski,

antropološki, turistični in
geodetski pogled na obravnavano
obdobje.
Prav posebno pozornost
pa so organizatorji posvetili

lokalnim zbirateljem in ljudem,
ki poznajo okoliško
zgodovino. "Prepričana sem,
da je to začetek nečesa zelo
velikega. Rezultati ne bodo

strinja tudi komenski župan
Danijel Božič: "Študentov
ne vidimo kot nosilce gradnje
in obnove infrastrukture,
ampak kot povod, da se
stvari premaknejo.
Gre za enega prvih
s
katerim želijo
počastiti spomin na prvo
svetovno vojno in Soško
fronto. "Več poudarka kot
proslavam bi radi namenili
dogodkom, ki bodo prinesli
razvoj, pravi župan komenske
občine, ki je tudi
za pet italijanskih
in slovenskih občin.
dogodkov,

koordinatorka

vidni takoj, ampak čez nekaj
let,
ko pričakujemo
turistične infrastrukture

V prihodnje
vseh 12 držav

in prepletenosti
projekta z okoljem,
meni prorektorica in dodaja:
"Upala bi si trditi, da bi
lahko ob spretnem vodenju
projekta lahko to postala več
kot evropska
turistična
atrakcija, ki bo opozarjala
na nesmiselnost vojne in
poudarjala življenje v sožitju.

Abenante,
rektorja na tržaški
univerzi, je povedal, da so se
z veseljem pridružili projektu:
"Tudi mi hočemo prispevati
k skupnemu razumevanju
tega obdobja, prve
svetovne vojne in Soške fronte.
Poleg tega podpiramo
razvoj takega turizma, kot
ga promovirajo nosilci

povečanje

celotnega

Diego

pomočnik

mednarodne

Da je to le prvi korak, se

šole, saj

je usmer¬

jen k razvoju lokalne skupnosti.
Tržaških študentov kljub
zanimanju za projekt letos
ni, o razlogih pa Abenante

"Študentje so bili v
poletnih mesecih precej
obremenjeni z izpiti, rok za

pravi:

prijavo pa je prišel

prehitro.

V naslednjih letih je cilj
šole privabiti študente iz
vseh dvanajstih držav, iz katerih
so prihajali vojaki, ki so
na fronti med letoma
1915 in 1917 tudi borili.
Mednarodno šolo prireja
Univerza na Primorskem v
sodelovanju s partnerskimi
univerzami v Celovcu, Trstu
in na Reki. Finančno je šolo
s 30. 000 evri podprla
agencija CMEPIUS,
vse ostale aktivnosti
pri organizaciji 17dnevnega
dogajanja pa sta krili
glavni partnerici, Univerza
na Primorskem in Občina
Komen. Študentje so šolo
začeli včeraj, ko jim je
ozadje predstavil
prof. dr. Jože Pirjevec.
PETRA MEZINEC
se

Nacionalna

zgodovinsko
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Avtor: tep/bst/tep
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
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http://www.sta.si/vest.php?id=1927155

Ljubljana, 17. septembra (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti
Slovenije v sredo, 18. septembra. POLITIKANOVO LJUBLJANA - Nadaljevanje delovnega
posveta vlade o proračunu in potrebnih ukrepih za prihodnje leto.8.00 izredna seja komisije
DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o
gospodarskih družbah, novelo zakona o podpornem okolju za podjetništvo in novelo zakona
o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014; DZ, soba 212, Šubičeva 4,
LJUBLJANA8.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali predlog stališča
RS do predloga uredbe sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in
izvrševanju sodnih odločb na področju premoženjskih razmerij med zakoncema; DZ, velika
dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA8.15 (oz. takoj po končani redni seji
odbora DZ za pravosodje) nujna seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali
stališče RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi vrste
zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega
postopka s pregledom člena 290 pogodbe o delovanju EU; DZ, velika dvorana na
Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na
kateri bodo na dnevnem redu tudi vprašanja in pobude članov odbora; DZ, veliki salon,
Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)10.00 nujna seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri
bodo obravnavali novelo zakona o gospodarskih družbah in novelo zakona o podpornem
okolju za podjetništvo; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
(STA)10.00 javna predstavitev mnenj odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in
mladino o resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022; DZ, velika dvorana,
Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA )11.55 minister za obrambo Roman Jakič in namestnik
načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadir Andrej Osterman bosta na poslovilnem
obisku sprejela nemškega obrambnega atašeja, akreditiranega v RS, podpolkovnika Klausa
Patta in novega nemškega obrambnega atašeja Joachima Timmerja (fototermin);
ministrstvo, Vojkova cesta 55, LJUBLJANA12.00 novinarska konferenca Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije z naslovom Delavcem socialno pomoč, kapitalu socialno kapico; Dom
sindikatov, velika sejna dvorana, Dalmatinova 4, LJUBLJANA (STA )12.05 novinarska
konferenca Solidarnosti ter Odbora za pravično in solidarno družbo, na kateri bodo
predstavili svoj poziv in razloge za zahtevo za odstop Uroša Čuferja z mesta finančnega
ministra; pred ministrstvom za finance, Župančičeva 3 (na vogalu Cankarjeve in
Župančičeve ulice), LJUBLJANA (STA)NOVO 12.30 novinarska konferenca predsednice
NSi Ljudmile Novak in vodje poslanske skupine NSi Mateja Tonina, na kateri bosta med
drugim spregovorila o proračunu za leto 2014, nižanju dodatkov k pokojninam in
nadzorovani likvidaciji Factor banke in Probanke; prostori poslanske skupine NSi v DZ,
Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA )13.00 redna seja DS, na kateri bodo med drugim
obravnavali osemnajsto redno poročilo o delu varuha človekovih pravic v letu 2012 in
predlog resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022; DZ, dvorana DS,
Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)14.00 skupna seja odbora DZ za infrastrukturo in okolje ter
odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo med
drugim obravnavali analizo varnosti v cestnem prometu ter oceno zakonodaje na tem
področju; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)NOVO 14.15 predsednica vlade
Alenka Bratušek bo sprejela predstavnike agencije Standard & Poor's (sedeči fototermin na
začetku sestanka); vlada, soba 72, Gregorčičeva 20, LJUBLJANA ()14.30 zaprta seja
odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali informacijo o
pripravah na zagovor RS pred arbitražnim sodiščem; DZ, sejna soba na Tomšičevi - klet,
vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA17.00 nujna seja odbora DZ za finance in monetarno
politiko, na kateri bodo obravnavali predlog priporočila o problematiki reševanja zasebnih
bank Probanke in Factor banke z denarjem slovenskih državljanov ter novelo zakona o
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izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA
)GOSPODARSTVO9.00 prireditev ob Sredozemskem dnevu obale, s katerim bodo obeležili
obletnico ratifikacije protokola o celovitem upravljanju z obalo, uvodni nagovor pa bo imel tudi
minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan; Pretorska palača, Titov trg, KOPER9.00 odprtje
kongresa Evropske zveze rejcev govedi lisaste pasme, ki ga organizira Zveza društev rejcev
govedi lisaste pasme Slovenije - Osemenjevalni center za lisasto pasmo Ptuj (do 21.); GH
Primus, Pot v Toplice 9, PTUJ11.00 novinarsko srečanje, na katerem bodo predstavili projekt
Pridobivanje električne energije na osnovi postopka hladne fuzije; Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo, hidrotehnični oddelek, Hajdrihova 28, LJUBLJANANOVO 12.00 novinarska konferenca
ministrstva za finance ob javni objavi zakona o Slovenskem državnem holdingu; ministrstvo, sejna
soba v prvem nadstropju, Župančičeva 3, LJUBLJANA (STA )18.00 okrogla miza Zbora za
republiko z naslovom Zakaj rešujemo Factor banko in Probanko?, na kateri bodo sodelovali
direktor podjetja BIA Separations Aleš Štrancar, ekonomista Bernard Brščič in Andrej Šircelj ter
izredni profesor Boštjan M. Turk; Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva 4,
LJUBLJANALJUBLJANA - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se bo predvidoma nadaljevala
obravnava v primeru 2,6 milijona evrov visoke odškodninske tožbe družbe Akton proti Telekomu
Slovenije zaradi domnevnega kršenja pravil s področja varovanja konkurence (ob 9.
uri).LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil podatke o plačah v Sloveniji za leto
2012.DRUŽBA7.45 državno prvenstvo v ribolovu za upokojence, na katerem bodo sodelovale vse
slovenske upokojenske regije; ob 14. podelitev pokalov in priznanj najuspešnejšim ribičem; ob
Škalskem jezeru, VELENJE9.00 okrogla miza Regionalne razvojne agencije Mura, na kateri bodo
med drugim predstavili novosti zakona o štipendiranju; Klub PAC, Lendavska ulica 5 a, MURSKA
SOBOTA9.15 novinarska konferenca, na kateri bodo predstavili izvedene aktivnosti projekta
PMinter na področju varstva zraka; ob 10. uri odprtje sklepne mednarodne konference, kjer bosta
med drugim spregovorila državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
Monika Kirbiš Rojs in mariborski župan Andrej Fištravec (še 19.); Hotel City, Ulica kneza Koclja
22, MARIBOR (STA)10.00 predstavitev rezultatov ob koncu Poletne šole v Komnu, ki jo je v
okviru programa Vseživljenjsko učenje - Erasmus intenzivni programi organizirala Univerza na
Primorskem v sodelovanju s partnerskimi univerzami na Reki, v Trstu in Celovcu ter z Občino
Komen; prostori PGD Komen, Komen 96, KOMEN10.00 seja sveta Koroške regije, na kateri bodo
med drugim obravnavali problematiko reorganizacije in združevanja DURS in CURS ter
problematiko obratovanja Koceroda; občina, sejna soba, Glavni trg 17, MUTANOVO 10.45 kitajski
veleposlanik Zhang Xianyi bo obiskal osnovno šolo, na kateri poučujejo tudi kitajščino; kasneje bo
obiskal še mariborskega župana Andreja Fištravca; OŠ Bojana Ilicha, Mladinska ulica 13,
MARIBOR11.00 odprtje sklepne konference projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v
okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, ki ga sofinancirata ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport ter Evropski socialni sklad, zbrane pa bosta uvodoma nagovorila tudi minister za
izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo ter direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja
Sonja Novak Lukanovič; ministrstvo, velika dvorana v pritličju, Masarykova 16, LJUBLJANA (STA
)11.00 novinarska konferenca Mestne občine Kranj, na kateri bodo predstavili ključne točke
dnevnega reda za sejo sveta (sejna soba 9); ob 16. uri začetek seje, na kateri bodo med drugim
obravnavali odlok o rebalansu kranjskega proračuna za leto 2013 in pravilnik o sofinanciranju
športnih programov v Mestni občini Kranj (sejna soba 16); občinska stavba, Slovenski trg 1,
KRANJ12.00 predstavitev nove knjige sociologa Zdenka Roterja z naslovom Pričevanja; knjigarna
Konzorcij, Slovenska 29, LJUBLJANA12.00 novinarska konferenca s predstavitvijo programa in
novosti 13. Festivala stare trte, ki bo potekal med 20. in 29. v Mariboru; pred Hišo stare trte,
Vojašniška 8, MARIBOR12.00 odprtje navtične prireditve Bonaca 2013, na kateri se bo
predstavilo preko tisoč blagovnih znamk in razstavljavcev (pred tem bo ob 11. uri v hali A
novinarska konferenca Razvojnega centra Srca Slovenije) (do 22.); marina Portorož,
PORTOROŽ12.30 novinarska konferenca ob mednarodnem dnevu gluhih in 60. obletnici
delovanja Društva gluhih in naglušnih Severne Primorske, na kateri bodo sodelovali novogoriški
župan Matej Arčon ter predstavniki društva in Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije; Mestna
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občina Nova Gorica, zelena dvorana, Trg Edvarda Kardelja 1, NOVA GORICA15.00 odprtje
novega pitnika Vodnjak za Alfreda N. pred Lutkovnim gledališčem Ljubljana, ki se ga bodo
udeležili ljubljanski podžupan Janez Koželj, direktor javnega podjetja VO-KA Krištof Mlakar,
direktor Lutkovnega gledališča Ljubljana Uroš Korenčan in vodja oddelka za kulturo Mateja
Demšič; pred Lutkovnim gledališčem Ljubljana, Krekov trg 2, LJUBLJANA17.00 pogovor z
umetnikom Nemanjo Cvijanovićem in kustosinjo razstave z naslovom Smrt fašizmu Alenko
Gregorič, ki ga organizirata Muzej in galerije mesta Ljubljane ter Kulturni center Tobačna 001; KC
Tobačna 001, Tobačna ulica 1, LJUBLJANA18.00 okrogla miza in predstavitev zbornika Evropska
Slovenija - Prispevki za nov nacionalni program in pogovor o evropski Sloveniji, ki jo organizirajo
goriška knjižnica Franceta Bevka, Društvo humanistov goriške in krožek za družbena vprašanja
Anton Gregorčič - Gorica; knjižnica Franceta Bevka, Trg Edvarda Kardelja 4, NOVA
GORICA19.00 uradno odprtje novega poslopja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, na
katerem bo slavnostni govornik predsednik republike Borut Pahor; fakulteta, Taborska 8,
MARIBOR19.30 dogodek ob prihodu AdriBusa, avtobusa s 24 mladimi iz različnih držav
jadranskega območja, ki bodo v naslednjih treh tednih prepotovali balkanski polotok s ciljem
spodbujanja različnih aktivnosti, ki bi v jadranskem prostoru omogočile mladim najti svoje mesto v
družbi; Kulturni dom v Izoli, Ulica Oktobrske revolucije 1, IZOLALJUBLJANA - V več slovenskih
mestih se bodo začeli dnevi slovenskih svetovalnih središč, ki jih organizirajo Svetovalna središča
za izobraževanje odraslih in Andragoški center Slovenije z namenom informiranja odraslih o
možnostih izobraževanja in učenja. (do 20.)ŠENTJERNEJ - Redovniški dan 2013.NEKAJ
DOGODKOV V OKVIRU TEDNA MOBILNOSTI (DO 22.)9.00 dan brez avtomobila v Velenju;
Rudarska cesta, VELENJE10.00 okrogla miza z naslovom Trajnostna mobilnost v Ljubljanski
urbani regiji, na kateri bodo uvodoma spregovorili minister za infrastrukturo in prostor Samo
Omerzel, ljubljanski župan Zoran Janković in direktorica Regionalne razvojne agencije ljubljanske
urbane regije Lilijana Madjar; Ljubljanski grad, stanovska dvorana, LJUBLJANA10.00 dogodek z
naslovom EU Si ti: Tudi v tednu evropske mobilnosti, ki ga v okviru projekta EU dogodki po
Sloveniji in ob Evropskem tednu mobilnosti pripravljajo predstavništvo Evropske komisije v RS,
urad vlade za komuniciranje in Informacijska pisarna Evropskega parlamenta za Slovenijo; pred
predstavništvom Evropske komisije, Breg 14, LJUBLJANA10.00 ogled dobrih praks preobrazbe
Ljubljane v kolesarjem prijazno mesto na zložljivih kolesih (Kongresni trg pri spomeniku nasproti
Uršulinske cerkve); ob 13. uri se bodo udeleženci dogodka na Ulici Ljubljanske brigade vkrcali na
mestni avtobus MAN Lyon's Hybrid in se na vožnji do Bavarskega dvora seznanili s pogoji za
vstop z zložljivim kolesom na mestni avtobus ter s prednostmi hibridnega pogona mestnega
avtobusa; od 14. ure dalje bo na OŠ Brezovica pri Ljubljani potekala predstavitev hibridnega
avtobusa; LJUBLJANA10.00 v organizaciji Plesne šole Kazina bo potekal množični plesni
dogodek Diham ples, na katerem bodo zaplesali učenci ljubljanskih osnovnih šol; ob 14. uri bodo
zaplesali še srednješolci; Prešernov trg, LJUBLJANA10.30 prireditev Dan mobilnosti invalidov, v
okviru katere bodo potekale predstavitve invalidskih društev in ostale aktivnosti; Trg svobode,
MARIBOR11.00 novinarska konferenca Občine Šempeter-Vrtojba, na kateri bodo predstavili
izvleček prometne študije Javni avtobusni potniški prevoz na čezmejnem območju na Goriškem,
ki je nastala v okviru standardnega projekta Tradomo; Coroninijev dvorec, Trg Ivana Roba 3 a,
ŠEMPETER PRI GORICI11.00 novinarska konferenca Občine Škofja Loka, na kateri bo župan
Miha Ješe predstavil načela in ukrepe s področja trajnostne mobilnosti, v nadaljevanju pa bodo
med drugim predstavili aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja
Loka; Občina Škofja Loka, poročna dvorana, Mestni trg 15, ŠKOFJA LOKAKULTURA10.00
novinarska konferenca pred prvo slovensko uprizoritvijo predstave ameriškega dramatika Neila
Simona Govorice v režiji Jake Andreja Vojevca (premiera 20. 9.); Slovensko ljudsko gledališče
Celje, foyer, Gledališki trg 5, CELJE10.00 novinarska konferenca pred odprtjem Kongresno
kulturnega središča v Dominikanskem samostanu; Dominikanski samostan, Muzejski trg 1,
PTUJ11.00 predstavitev aktualnih projektov in dogodkov Koroške galerije likovnih umetnosti;
Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, SLOVENJ GRADEC13.00 novinarska
konferenca Bošnjaške kulturne zveze Slovenije ob projektu Mesto kultur: Usposabljanje
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pripadnikov ranljivih skupin na področju video produkcije in kreativnega kulturnega turizma;
Društvo Ljiljan, Luize Pesjakove 9, LJUBLJANA16.30 novinarska konferenca pred odprtjem
fotografske razstave Femminilereale: Naslednja postaja Ljubljana, sledili bosta okrogla miza in
odprtje (ob 17. uri); Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, LJUBLJANA18.00 pogovor z
nominiranci in razglasitev dobitnika Rožančeve nagrade; Cankarjev dom, Prešernova 10,
LJUBLJANA (STA )18.30 odprtje priložnostne razstave del, nastalih na mednarodni likovni koloniji
slikarjev iz Ukrajine in Slovenije; Sinji vrh nad Ajdovščino, domačija Vidmar, AJDOVŠČINA19.00
v sklopu 30. grafičnega bienala odprtje razstave Grafični bienale, z vami od leta 1955; Cankarjev
dom, galerija, Prešernova 10, LJUBLJANA19.00 premiera Sofoklove Antigone v režiji Marka
Čeha (še 19. 9.); Lutkovno gledališče Ljubljana, Krekov trg 2, LJUBLJANA19.00 odprtje razstave
100 let službe za varstvo dediščine na Slovenskem, 1913-2013; Narodna galerija, Prešernova 24,
LJUBLJANA20.13 prva predstava Rozinteatra iz cikla Pripravljeni na potop - pripovedovalsko
animacijska predstava Od povodnih mož; KUD France Prešeren, dvorana, Karunova 14,
LJUBLJANAMEDNARODNA DEJAVNOSTBUDIMPEŠTA - Predsednik DZ Janko Veber bo
sklenil obisk na Madžarskem. (program obiska v nadaljevanju)ČAKOVEC - Odprtje novega
tehnološkega centra za obdelavo perutninskega mesa v Perutnini Ptuj - PIPO (ob 12. uri na Ulici
Rudolfa Stainerja 7).BEOGRAD - Evropski poslanec Jelko Kacin (ALLDE/LDS) bo začel delovni
obisk v Beogradu. V okviru obiska se bo med drugim sestal s predsednikom vlade Ivico Dačićem,
prvim podpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem, ministrom za evropske integracije Brankom
Ružićem, glavno pogajalko z EU Tanjo Miščević, predsednico odbora narodne skupščine za EU
integracije Natašo Vukčević. (do 20.)PROGRAM OBISKA PREDSEDNIKA DZ JANKA VEBRA
NA MADŽARSKEM9.15 slovensko-madžarski poslovni forum, kjer bosta imela nagovor
predsednik DZ in predsednik madžarskega parlamenta Laszlo Köver; ministrstvo za nacionalno
gospodarstvo, Jozsef nador ter 4, BUDIMPEŠTA10.00 pogovor med predsednikom DZ in
madžarskim predsednikom Janosem Aderjem (fototermin); Sandor Palace, BUDIMPEŠTA11.00
pogovor med predsednikom DZ in predsednikom madžarskega parlamenta Laszlom Köverjem
(fototermin); sledi podpis knjige gostov madžarskega parlamenta, nato pa še izjavi za medije;
stavba parlamenta, Delegation Hall, BUDIMPEŠTA13.15 pogovor med predsednikom DZ Vebrom
in madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom (fototermin); stavba parlamenta, Delegation Hall,
BUDIMPEŠTA14.00 slovesnost ob uradni predaji kiparske kompozicije Historica, dela
slovenskega kiparja A.G. Gaberija, na kateri bodo zbrane nagovorili rektor Univerze Corvinus
Zsolta Rostovanyija, predsednik madžarskega parlamenta, predsednik DZ, predsednik TriGranit
Development Corporation Sandor Demjan in predsednik Srednjeevropske iniciative Harfistično
omizje Zoran Medved; Univerza Corvinus, BUDIMPEŠTAtelefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10
152telefaks: 01/ 43 42 970e-mail: desk@sta.simnenje/pripombe o servisu STA: e-mail:
pripomba@sta.siDEŽURNI:notranjepolitično uredništvo:dopoldne Alenka Potočnik, popoldne Anja
Gorenctel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.sigospodarsko uredništvo:dopoldne Barbara
Dovč, popoldne Franja Zagorctel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.sizunanjepolitično
uredništvo:dopoldne Sara Kovač, popoldne Jasna Vrečkotel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail:
zunanja@sta.sikulturno uredništvo: Maja Čehovin Korsikatel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail:
kultura@sta.sivečerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Mihael Šuštaršičspremljate nas lahko
tudi na:Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Slovenska-tiskovna-agencija-STA/295393187034Twitter:
https://twitter.com/STA_novice
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Naslov: Hostel v kaverni
Avtor: PETRA MEZINEC
Rubrika/Oddaja: DRUŽBA
Površina/Trajanje:

519,88

Žanr: POROČILO
Naklada: 21.000,00

Gesla: UNIVERZA NA PRIMORSKEM

Lahko vojaška dediščina nudi izhodišče za turistični razvoj Krasa?

Hostel v kaverni
predstavljate, da bi v nekdanji kaverni uredili
hostel? Ali pa da bi kraške vasi povezoval tank, ki bi
turiste vozil po poteh soške fronte? Bliža se stota
obletnica začetka prve svetovne vojne in s tem tudi soške
fronte. Mogoče je to lahko izhodišče za zagon
drugačnega turizma na Krasu.

Si

se je v Komnu
mednarodna
zaključila
poletna
šola, na kateri so študentje iz
Hrvaške in Slovenije spoznavali
soško fronto na Krasu.
Devetnajstim študentom smo se

V sredo

za en dan.
Bistvo šole ni, da bi bili

pridružili

študentje nosilci razvoja, ampak
se trudi predvsem dati pomen in
spodbuditi raziskovanje o tem za
zdaj slabo izkoriščenem
turističnem potencialu.
Koordinatorka šole je Univerza
na Primorske, sodelujejo pa še
univerze iz Trsta, Celovca in z
Reke.
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Manjka most
do želene prihodnosti
tem kraju vidim velik
potencial. Možnosti so, le
"V

zagrabiti jih je treba. Vendar pa
je treba turistom ponuditi nekaj,
česar še ni nikjer drugje, nekaj
novega,

pravi Denis Ranogajec

iz Hrvaške. Mednarodne poletne
šole se je udeležil, ker ga je

zanimalo reševanje praktičnih
problemov, skupaj s šolo pa
pridejo tudi nova prijateljstva in
izpopolnjevanje tujih jezikov.
"Komen ima veliko potencialov
za razvoj, ocenjuje koordinator
študentov Boštjan Bugarič z
Univerze na Primorskem.
"Vendar pa se zdi, da manjka
most med rem, kar je zdaj, in
tistim, kar bi lahko bilo.
Mogoče pa je tudi povleči
vzporednice med obdobjem pred
stotimi leti in sedanjostjo. "Pred
slabima dvema tednoma smo
začeli govoriti o prvi svetovni
vojni, in še zdaj mi brni v glavi
začetno predavanje profesorja
Jožeta Pirjevca. Povedal je, da je

med vojno najbolj trpelo civilno
prebivalstvo. Danes živimo v
času, ko se dogaja podobno. Spet
je tu kriza, ki mora določiti, kaj
je pomembno in kaj ne, pravi
Bugarič. Po krizah in vojnah pa
je čas za gradnjo. Z majhnimi
koraki. "Po moje se bodo začele

stvari razvijati v smeri manjših
projektov in povezovanja
lokalnih skupnosti, ki potem
tvorijo celoto. Najpomembnejše
vprašanje pa je, kako najti
ustrezno formulo za povezovanje
lokalnega prebivalstva.

Od terena do teorije
Prav spoznavanje lokalnega
prebivalstva je po Bugaričevem
mnenju ena od največjih
prednosti mednarodne šole v
Komnu: "Na terenu so spoznali

dva zbiratelja, se pogovarjali z
ljudmi in se začeli spraševati, kdo
sploh tu živi. Obiskovali so

Stran/Termin:

Predavatelji prihajajo z
različnih področij: iz zgodovine,
geografije, arhitekture,
stavbarstva, sociologije pa tudi
antropologije. Vendar pa bi
morali, če bi hoteli doseči pravo
interdisciplinarnost, privabiti
tudi študente iz različnih smeri,
meni Bugarič.

Soška jronta je ena
Igor Jelen, predavatelj na
tržaški univerzi, je skušal
študentom med predavanji in
vajami predstaviti osnove za
marketinški načrt, ki ga
potrebuje vsaka turistična
destinacija. "Glavni namen
predavanj je, da bi se naučili,
kako elemente, ki so že del
prostora, uporabiti in iz njih
narediti marketinški načrt. Gre
torej za vprašanje, kako iz že

znanih stvari ustvariti priložnost
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graditi, je pa potrebno vzdrževati
to, kar že obstaja. "Na italijanski

strani je množica muzejev, ki pa
so zaradi zahtevnosti vzdrževanja
zaprti. Več poudarka naj bo na
marketingu, tako kot kažejo
zgledi iz tujine, še svetuje.

Izkoristiti kaverne

in počastiti spomin

Nad domiselnostjo študentov
je Jelen navdušen: "Študentje so

imeli priložnost predstaviti svoje

delo in zaključki so

bili

zanimivi.
Študenta Denis Ranogajec in
Matija Presečki pojasnita
zamisel njune skupine: zamislila
si je projekt, ki bi povezoval
Komen, Gorjansko, Sveto in
Jerihovco. Turiste bi lahko
prevažala vojaška vozila. Zakaj pa
ne bi bil to tank? Zamislili so si,

za gospodarstvo, pojasni Jelen.
Odlična priložnost je stoletnica
prve svetovne vojne. "Od prve
svetovne vojne je minilo že veliko
časa, dovolj, da se lahko z

zgodovinskimi dogodki
seznanimo in jih bolje
ovrednotimo, pravi Jelen. Je pa
treba pohiteti: "Prav zdaj se
začenjajo priprave na obletnico.
Stoletnica nudi možnost, da
pripravimo skupni načrt, tako na
italijanski kot tudi na slovenski
strani. Poudarjam pa, da ne gre
za praznovanje vojne kot take,
ampak predvsem za promocijo
kulturnega premoženja.
Trend je vsekakor na strani
Krasa, saj naj bi bilo vse več
povpraševanja po kulturnem
nematerialnem produktu. "Kras
odlikuje imenitna narava in
pravzaprav ima že vse, kar je
potrebno za turizem. Le elemente

je treba povezati

v celoto, je

prepričan Jelen. Dodatne
infrastrukture ni potrebno

ostanke prve svetovne vojne na

Krasu, kot so kaverne in

pokopališča, pa tudi naravne
znamenitosti, recimo Škocjanske
jame.
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da bi v Jerihovci pripravili muzej,
ki bi prikazoval, kako so vojaki
živeli v kavernah.
Neizkoriščene kaverne pa niso
pritegnile le reških študentov,

ampak tudi slovenske. "Naša
skupina je zasnovala turistične
produkte, pravi Doris Jesih, ena
od dveh študentk s primorske
univerze. "Zanimiva se nam je
zdela ideja, da bi naredili
turistični tabor, ki bi bil kot
hostel.

Predvideli so tudi možnost, da
bi pred vhodom v jamo Jerihovca
postavili hostel, ki bi vseboval
vojaške elemente. Druga
možnost pa je, da bi v bližnji
vrtači naredili vojaški tabor.
eni od knjig smo našli fotografijo,
"V

in lahko bi jo posnemali.
Kavernam bi lahko spremenili
namembnost. V njih bi lahko bile
prodajalne spominkov, lahko bi
jih preuredili v spominske
kaverne. Možnosti je malo morje"
navdušeno razlaga Doris, ki se je
poletne šole udeležila predvsem
zaradi poudarka na kulturnem
turizmu.

Priprave se začnejo zdaj
Moreno Zago je s Chiaro
Beccalli, oba prihajata s tržaške
univerze, skušal študentom

Stran/Termin:

predstaviti izkustveni turizem.
"Primere iz tujine smo skušali
aplicirati na Kras in Soško fronto,
ki je potekala v obeh državah,
pojasnjuje Zago. "Zanimalo nas
je, kako študentje vidijo ta kraj,
Komen, in kako bi koncepte, ki so
jih pravkar spoznali, prenesli v

19

Spodbujati moramo kakovosten
turizem, ki se opira na manjše
skupnosti in časti tradicijo.

Zgodba, da jo
bodo vsi razumeli

Chiara Beccalli je študentom
okolje.
predstavljala načine, kako drugi
O obletnici bi morali pričeti
evropski narodi promovirajo
razmišljati zdaj, je prepričan
spomin na prvo svetovno vojno.
Smiselno
da
se
"Med seboj se muzeji ločijo po
Zago.
je,
tem, kako pripovedujejo zgodbe.
predstavi skupna ponudba
matičnega Krasa. "Soška fronta je Klasični muzeji so bolj tihi, z
del kraške zgodovine in identitete. zastekljenimi vitrinami, bolj
Hkrati pa lahko nudi dobro
sodobni pa vključujejo
za
mlade generacije.
lekcijo
rekonstrukcijo bitk, uporaba
Pomembno je, da jim pošljemo
tehnologij pa omogoča popolno
doda
pravo, pozitivno sporočilo,
vključenost obiskovalcev, pravi
Chiara
Beccalli. Take primere
profesor. Kras ima velik
najdemo na severu Francije in v
potencial, saj sodobni turist vse
Belgiji. "Želim si, da bi po
bolj ceni kvaliteto, zgodovino in
končani obletnici na Krasu
iskrenost. "Gre za popolnoma
postavili muzej, kjer bi se
nasprotje množičnega turizma.
obiskovalec lahko eksponatov
dotikal. Želim si, da bi bila
zgodba o prvi svetovni vojni
razumljiva vsakemu, ki bi muzej
obiskal, pravi Beccallijeva.
Vsekakor, je še prepričana, bi
morali zgodbe iz Soške fronte
pripovedovati ostanki na terenu.
Mogoče, pravi profesorica, bi
zgodbo res najbolje povedale
kaverne.

PETRA MEZINEC

21

SLOVENIJA

20.9.2013 Primorske novice

Stran/Termin:
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Prva svetovna vojna je prinesla morijo, kakršne svet dotlej še ni videl, stoletje kasneje pa zgodovinske
dogodke lahko izkoristimo za promocijo svojega kulturnega premoženja, ocenjujejo poznavalci
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Stran/Termin:

7
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Študenti turistično oživljajo spodnji Kras, kjer so se bile hude bitke Soške fronte

"WellKomen,

vaša prijazna destinacija"

vaša prijazna destinacija" je eden
"VVellKomen,
od sloganov, ki ga kraškim turističnim
delavcem ponujajo udeleženci prvega
mednarodnega študentskega tabora. 19
študentov različnih smeri iz primorske in reške
univerze je sicer za glavni izziv 17dnevnega
tabora postavilo umestitev južnega - kraškega
dela Soške fronte v turistično ponudbo.
KOMEN

Študenti so

sedemnajst

dni a predavanjih
in delavnicah spoznavali
11

perspektivna, a še premalo
prisotna, je študentka Tina

Rupnik strnila vtise.

materialne n nesnovne
ostaline na Krasu odvijajočega
se največjega spopada
na gorskem območju v
celotni zgodovini človeštva,
ki je bil tudi največji spopad
na Slovenskem, saj je na celotni
fronti skupaj zahteval
kar 300. 000 padlih vojakov.

Študentje so med drugim
ugotovili, daje na Krasu premalo

Ostaline vo jne
kot turistični izziv

nerazvita.
Pri nadaljnjem razvoju

ko smo dobili
strokovne
teoretične
različne
na
obravnavano
poglede
smo na terenu in ob
34
druženju z domačini
smo opravili tudi anketo)
prišli do ugotovitev, da je ta
tema lokalno zelo turistično

dober položaj Komenskega
Krasa v srednji Evropi, dobro
povezavo z večjimi mesti,
naravne vire (kamen, jame)
in dobro ohranjene kulturne
in zgodovinske
(tudi iz prve svetovne
To omogoča
vojne).

"Ob

tem,

obdobje,

(s

nastanitvenih

objektov

v regiji (lani je bilo na
območju komenske občine
le 175 registriranih ležišč),
da so turistične znamenitosti
slabo poudarjene, prometna

signalizacija slaba,
turistična infrastruktura pa
turizma

pa bi morali poudariti

spomenike
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razvoj različnih vrst turizma
v vseh letnih časih.

Iz slovenščine
v hrvaščino
z angleščino
Zaključke tabora, ki jih
bodo izdali tudi v pisni obli¬

ki, so

Stran/Termin:

pripravili v obliki izhodišč
za turistični razvoj.

Tadeja Jere Lazanski,
na Univerzi na

prorektorica

s

turizma,

kotje turizem iskanja

ter da spletejo
korenin,
mrežo medsebojnih znanstev
za naprej, je povedala

smo

si

pomagali

z

angleščino,

je povedal študent

Primorskem.

Domagoj Rakič.

"Skoraj enako pomembno je,

da se študentje seznanjajo
pri nas novimi oblikami

7

začetnim preprekam
so premagali tudi

Kljub

jezikovne

probleme.
in hrvaščina si
vseeno nista toliko različna
"Slovenščina

jezika,

če

pa vseeno ni šlo,

Štanjel lahko zaživi
le kot del celote
Prihodnje leto na spodnjem
Krasu pripravljajo
iz dvanajstih
študentov
prihod
držav, ki so bile nekoč v
celoti oziroma delno v
ko je
"Medtem
letošnji tabor organizirala
naša občina v sodelovanju z
Univerzo na Primorskem,
naj bi bile v prihodnjih letih
nosilke tudi Občine
AvstroOgrski.

MirenKostanjevica,

Doberdob,

Sovodnje

in

DevinNabrežina,

pa je dobre obete

nanizal komenski
župan Danijel Božič.
nekaj letih naj bi v naši
občini obnovili in uredili dve
ali tri vojaške točke za
in taborjenja. Kot je
tudi ena od potrditev tega
za naprej
"V

obiskovalce

tabora,

bi ta ponudba,

povezana

sosednjimi občinami,
Štanjel bolje ovrednotila
in osmislila tudi kot turistični
kraj, je še dodal župan.
BOGDAN MACAROL
s

Študenti so na poletnem taboru spoznavali vojaško zgodovino spodnjega Krasa
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