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Pregled objav
JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS
16.10.2018
Naslov:
Vsebina:

Glasnik občina Divača

Stran/Termin: 22

Festival Kraška gmajna
Festival Kraška gmajna seje vrnil v naše kraje, tokrat v jesenski izvedbi. Tokratna izvedba je bila tematsko
skoncentrirana na gradišča in jesenske barve kraške gmajne.

Avtor:

Boštjan Franetič

Gesla:

FESTIVAL KRAŠKA GMAJNA, KRAŠKA GMAJNA, KAŠTELIR

20.10.2018
Naslov:
Vsebina:

www.sta.si

miv/bdo

Gesla:

KAŠTELIR

Naslov:
Vsebina:

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Vlagajo v turistični potencial arheološkega najdišča nad Kortami
S prvim oktobrom je zaživel projekt Kaštelir, katerega namen je postopoma urediti istoimensko arheološko
najdišče nad Kortami, ki bi lahko v prihodnje predstavljali zanimivo turistično točko na podeželju. V
prihodnjih dveh letih bodo tako izvedli vzdrževalna in sanacijska dela, postavili pa bodo tudi turistične

Avtor:

21.10.2018

SLOVENIJA

www.kr-og.sta.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Vlagajo v turistični potencial arheološkega najdišča nad Kortami
Izola, 20. oktobra - S prvim oktobrom je zaživel projekt Kaštelir, katerega namen je postopoma urediti
istoimensko arheološko najdišče nad Kortami, ki bi lahko v prihodnje predstavljali zanimivo turistično točko
na podeželju. V prihodnjih dveh letih bodo tako izvedli vzdrževalna in sanacijska dela, postavili pa bodo

Avtor:
Gesla:
21.10.2018
Naslov:
Vsebina:

KAŠTELIR
www.regionalobala.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

KAŠTELIR NAD KORTAMI VELIK TURISTIČNI POTENCIAL: Arheološko najdišče bodo uredili
S prvim oktobrom je zaživel projekt Kaštelir, katerega namen je postopoma urediti istoimensko arheološko
najdišče nad Kortami, ki bi lahko v prihodnje predstavljali zanimivo turistično točko na podeželju. V
prihodnjih dveh letih bodo tako izvedli vzdrževalna in sanacijska dela, postavili pa bodo tudi turistične

Avtor:
Gesla:
22.10.2018
Naslov:
Vsebina:

KAŠTELIR
www.regionalgoriska.si

Stran/Termin:

KAŠTELIR NAD KORTAMI VELIK TURISTIČNI POTENCIAL: Arheološko najdišče bodo uredili
S prvim oktobrom je zaživel projekt Kaštelir, katerega namen je postopoma urediti istoimensko arheološko
najdišče nad Kortami, ki bi lahko v prihodnje predstavljali zanimivo turistično točko na podeželju. V
prihodnjih dveh letih bodo tako izvedli vzdrževalna in sanacijska dela, postavili pa bodo tudi turistične

Avtor:

Uredništvo/STA/K.K., foto: Facebook/Kaštelir Nad Kortami

Gesla:

KAŠTELIR

30.10.2018
Naslov:
Vsebina:

SLOVENIJA

www.si24.news

Stran/Termin:

SLOVENIJA

1. DAN KAŠTELIRJEV – vabilo na predstavitev projekta/novinarsko konferenco in strokovni posvet
1. DAN KAŠTELIRJEV,...

Avtor:
Gesla:

KAŠTELIR, ŠTANJEL

3.11.2018

www.napovednik.com

Naslov:
Vsebina:

Stran/Termin:

SLOVENIJA

1. dan kaštelirjev, Grad Štanjel - 7.11.18 ob 13.00
To bo prva predstavitev čezmejnega Interreg SI-HR projekta KAŠTELIR, ki se je začel 1. oktobra 2018.
Na predstavitvi projekta/novinarski konferenci boste dobili vse informacije o partnerstvu in ključnih ciljih
projekta, ki se posveča prazgodovin...

Avtor:
Gesla:
6.11.2018
Naslov:
Vsebina:

JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS, ŠTANJEL, KOMENSKI KRAS, KAŠTELIR
www.sta.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Napoved - Slovenija, 7. 11. (sreda) (dopolnjeno)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 7. novembra.

Avtor:

tep/bst/tep

Gesla:

ŠTANJEL, KAŠTELIR
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7.11.2018
Naslov:
Vsebina:

www.sta.si

Stran/Termin:

Pregled - Slovenija, 7. 11. (sreda)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 7. novembra

Avtor:

ap/ms/pa/apo/spc/pse/ako/rbi/av/mlu/jes/gm/tz/ap

Gesla:

ŠTANJEL, KAŠTELIR

7.11.2018
Naslov:
Vsebina:

www.sta.si

rr/mce

Gesla:

ŠTANJEL, KAŠTELIR

Naslov:
Vsebina:

Stran/Termin:

TV Koper

Stran/Termin: 18:40:00

Barbara Renčof

Gesla:

KAŠTELIR, JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS, ŠTANJEL, KOMENSKI KRAS

Naslov:
Vsebina:

TV Slovenija 1

Stran/Termin: 19:30:00

Barbara Renčof

Gesla:

ŠTANJEL, JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS, KOMENSKI KRAS, KAŠTELIR

Naslov:
Vsebina:

SLOVENIJA

Ohranjanje prazgodovinske dediščine
Slovenija in Hrvaška bosta tudi z evropskim denarjem oživeli prazgodovinska gradišča. Ob tem so na
gradu Štanjel predstavili izzive in priložnosti, ki jih ponujajo arheološka najdišča. V naslednjih letih pa
bodo preučili, ali so gradišča iz bronaste dobe lahko tudi turistična zanimivost.

Avtor:

8.11.2018

SLOVENIJA

Iz preteklosti za trajno prihodnost
Kakšne izzive in priložnosti ponujajo prazgodovinska arheološka najdišča? S tem vprašanjem se bodo v
prihodnjih dveh letih ukvarjali partnerji iz Slovenije in Hrvaške, ki sodelujejo v čezmejnem projektu z
naslovom Kaštelir. Posvetili se bodo arheologiji, botaniki in raziskali turistične priložnosti, ki jih ponujajo

Avtor:

7.11.2018

SLOVENIJA

S projektom Kaštelir do večje prepoznavnosti kulturne dediščine gradišč
V Štanjelu so danes pripravili prvo predstavitev čezmejnega Interreg Slovenija-Hrvaška projekta Kaštelir,
ki se posveča prazgodovinskim gradiščem in etnobotaniki za trajnostni turizem in razvoj podeželja na
območju od Krasa do Kvarnerja. S projektom želi osem glavnih in deset pridruženih partnerjev doseči

Avtor:

7.11.2018

SLOVENIJA

Radio Robin

Stran/Termin: 07:30:00

SLOVENIJA

V Štanjelu pripravili prvo predstavitev projekta Kaštelir
V Štanjelu pa so včeraj pripravili prvo predstavitev projekta Kaštelir, ki se posveča prazgodovinskim
gradiščem in Etnobotaniki za trajnostni turizem in razvoj podeželja na območju od Krasa do Kvarnerja.

Avtor:
Gesla:
8.11.2018
Naslov:
Vsebina:

ŠTANJEL, KOMENSKI KRAS, KAŠTELIR
Radio Robin

Stran/Termin: 13:30:00

SLOVENIJA

Prva predstavitev čezmejnega projekta Kaštelir
V Štanjelu so včeraj pripravili prvo predstavitev čezmejnega projekta Kaštelir, ki se posveča
prazgodovinskim gradiščem in etnobotaniki za trajnostni turizem in razvoj podeželja na območju od Krasa
do Kvarnerja. S projektom želi osem glavnih in deset pridruženih partnerjev doseči večjo prepoznavnost

Avtor:
Gesla:
8.11.2018
Naslov:
Vsebina:

JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS, ŠTANJEL, KOMENSKI KRAS, KAŠTELIR
www.primorske.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Dan, konzorcij in projekt za kaštelirje
Gradišča oziroma kaštelirji so pomemben, a še neraziskan del kulturne dediščine. O tem, kako jih
raziskovati, ovrednotiti in vključiti v turistično ponudbo, so spregovorili na včerajšnjemu Dnevu kaštelirjev v
Štanjelu, ko so podpisali pis...

Avtor:
Gesla:
8.11.2018
Naslov:
Vsebina:

ŠTANJEL, KAŠTELIR
www.robin.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Gradišča - kašteliri od Krasa do Kvarnerja bodo ponovno oživela
V Štanjelu so včeraj pripravili prvo predstavitev čezmejnega projekta Kaštelir, ki se posveča
prazgodovinskim gradiščem in etnobotaniki za trajnostni turizem in razvoj podeželja na območju od Krasa
do Kvarnerja. S projektom želi osem glavni...

Avtor:
Gesla:

JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS, KOMENSKI KRAS, ŠTANJEL, KAŠTELIR
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8.11.2018
Naslov:
Vsebina:

Primorske novice

Stran/Termin: 10

Dan, konzorcij in projekt za kaštelirje
Kulturna dediščina in razvoj turizma v 1, 4 milijona evrov vrednem projektu Kaštelir

Avtor:

Petra Mezinec

Gesla:

ŠTANJEL, JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS, KOMENSKI KRAS, KAŠTELIR

5.12.2018
Naslov:
Vsebina:

Primorske novice

Petra Mezinec

Gesla:

KAŠTELIR

Naslov:
Vsebina:

Stran/Termin: 5

SLOVENIJA

Sečnja ne sme uničiti arheološke dediščine
kosovelje Družba Slovenski državni gozdovi seka bor v bližini Kosovel)- Vaščani opozarjajo na bližino več
tisoč let starega gradišča

Avtor:

7.12.2018

SLOVENIJA

OBČINSKO GLASILO - OBČINA HRPELJE

Stran/Termin: 10

SLOVENIJA

Nov projekt Kaštelir
V okviru projekta »Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja- od
Krasa do Kvarnerja (preko Brkinov, Cičarije in Istre)«- akronim KAŠTELIR, se je v sredo, 7. novembra
2018, na Gradu Štanjel odvil čezmejni dogodek 1. DAN KAŠTELIRJEV.

Avtor:
Gesla:
10.12.2018
Naslov:
Vsebina:

ŠTANJEL, KAŠTELIR
Horizont

Stran/Termin: 20

SLOVENIJA

Štanjel: Kaštelir za kulturno dediščino gradišč
V Štanjelu so predstavili čezmejni projekt Kaštelir (Interreg Slovenija -Hrvaška), ki je namenjen
prazgodovinskim gradiščem in etnobotaniki ter naj bi prispeval k trajnostnemu turizmu in razvoju
podeželja na območju od Krasa do Kvarnerja.

Avtor:
Gesla:
14.12.2018
Naslov:
Vsebina:

KAŠTELIR, ŠTANJEL
BURJA - Glasilo občine Komen

Stran/Termin: 25

SLOVENIJA

Cezmejno povezovanje za ohranjanje in oživljanje gradišč
V oktobru seje začel čezmejni projekt Kaštelir, ki ga vodi Občina Komen ob partnerstvu Javnega zavoda
Komenski Kras, financira pa se iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja
evropskega teritorialnega sodelovanja programa Interreg SI- HR.

Avtor:

Astrid Prašnikar

Gesla:

JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS, ŠTANJEL, KOMENSKI KRAS, KAŠTELIR

4.1.2019

www.robin.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:
Vsebina:

Kraška Debela griža primer dobre prakse in turistični potencial
Debela griža je eno izmed najbolj slikovitih in najbolje ohranjenih nižinskih prazgodovinskih gradišč na
Krasu, kljub temu pa je bila do danes le deloma raziskana. V okviru zasebnega neprofitnega zavoda
Krasen Kras se v zadnjih letih izvaja čiš...

Avtor:
Gesla:
19.3.2019
Naslov:
Vsebina:

KAŠTELIR
BURJA - Glasilo občine Komen

Stran/Termin: 20

SLOVENIJA

V projektu Kaštelir nastaja nov festival
Naša arheološka prizorišča so zelo bogata, postala so del našega vsakdanjika, tako da se komaj
zavedamo njihovih dragocenosti. V okvira projekta Kaštelir, ki se izvaja v programu Interreg SIHR,
sofinanciranem iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, pripravlja Javni zavod Komenski Kras

Avtor:
Gesla:

KOMENSKI KRAS, KAŠTELIR, ŠTANJEL, JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS, ZAVOD KOMENSKI KRAS
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SLOVENIJA

16.10.2018

Glasnik občina Divača

Naslov:

Festival Kraška gmajna

Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:

Naklada: 1.700,00

Boštjan Franetič
ZGODIOLOSEJE

22

Površina/Trajanje: 272,29

Žanr: POROČILO

FESTIVAL KRAŠKA GMAJNA, KRAŠKA GMAJNA, KAŠTELIR

Festival Kraška

gmajna

Festival Kraška gmajna seje vrnil v naše kraje, tokrat v jesenski
izvedbi. Tokratna izvedba je bila tematsko skoncentrirana
na gradišča in jesenske barve kraške gmajne. V četrtek, 20.
septembra, je v prostorih promocijskokongresnega centra Pr
Nanetovh v Matavunu potekala otvoritev in sočasno okrogla

miza o gradiščih in njihovem potencialu za razvoj turizma.
Pogovor je vodil Stojan Lipolt, udeleženci omizja pa so bili
doc. dr. Katja Hrobat Virloget (Univerza na Primorskem,
Fakulteta za humanistične študije, projekt Mitski park Rodik),
Astrid Prašnikar (projekt Kaštelir), dr. Maša Sakara Sucevic

(Pokrajinski muzej Koper) in Goran Živec (Zavod Krasen Kras).
V okviru festivala je Razvojni center Divača organiziral dva dogodka,

v soboto 22. in nedeljo 23. septembra. V soboto je bil dogodek
z naslovom Jesensko lovsko poslanstvo žal odpovedan zaradi

slabega vremena, je pa nedeljski dogodek, naslovljen Pohod od
gradišča do gradišča, imel srečo z lepim vremenom. Veliko število
udeležencev seje lahko v prijetnem jutranjem hladu odpravilo

iz Zavrhka proti prostorom mlekarne Beka, kije nekoliko izven
vasi ter poskusilo njene mlečne izdelke. Pot je nato vodila mimo

škofeljskega mostu do gradu Školj, po strugi reke Reke do vasi

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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SLOVENIJA

16.10.2018

Glasnik občina Divača

Stran/Termin:

22

Gradišče in njene cerkvice ter do Matavuna.
Tam so se pohodniki okrepčali in

ogledali muzejske zbirke Parka Škocjanske
jame. Po končanih ogledih jih je avtobus
peljal nazaj na začetno točko v Zavrhek.
Pohoda so se poleg ostalih udeležili tudi
člani Društva za zdravje srca in ožilja
za Kras. Pohod je vodila izjemna
poznavalka izročila Vremske doline in
domačinka Mirjam Frankovič Franetič.
Festival je potekal vse do 14. oktobra, z
zaključkom v Lipici. Več o programu ste

-

podružnica

lahko prebrali na spletni strani www.
visitkras. info ali pa v zgibanki festivala.
To priložnost izkoriščamo za zahvalo
za vašo udeležbo na festivalu Kraška
gmajna in upamo, da bomo s temami
in dogodki v prihodnosti vzbujali vašo
pozornost, kot smo jo do sedaj.
Boštjan Franetič
si

Razvojni center
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SLOVENIJA

20.10.2018
Naslov:
Avtor:

www.sta.si
Vlagajo v turistični potencial arheološkega najdišča nad
miv/bdo

Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:
Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
KAŠTELIR

https://www.sta.si/2565138

S prvim oktobrom je zaživel projekt Kaštelir, katerega namen je postopoma urediti istoimensko
arheološko najdišče nad Kortami, ki bi lahko v prihodnje predstavljali zanimivo turistično točko
na podeželju. V prihodnjih dveh letih bodo tako izvedli vzdrževalna in sanacijska dela, postavili
pa bodo tudi turistične table, koše za smeti in drugo opremo. Izolski občinski svet je na
septembrski seji potrdil predlog rebalansa proračuna, kamor so med načrte razvojnih projektov
dodali tudi projekt Kaštelir.Projekt iz programa Interreg Slovenija-Hrvaška se je začel izvajati v
začetku tega meseca in se bo odvijal do konca leta 2021. Celotna vrednost projekta je
155.998 evrov, od tega je 133.169 evrov evropskih sredstev in 22.829 lastnih proračunskih
sredstev, so za STA pojasnili na Občini Izola.Kot so dodali, je namen projekta postopoma
urediti arheološko najdišče Kaštelir, ki bi lahko v prihodnje predstavljal zanimivo turistično
točko na podeželju.Sprejeti načrt razvojnih programov je zagotavlja le investicijska sredstva za
leto 2018, do izvedbe katerih pa v letošnjem letu ne bo prišlo, zato je bilo potrebno z
rebalansom proračuna predvideti sredstva za izvajanje strokovno tehnične podpore na
projektu ter zagotoviti kontinuiteto izvajanja aktivnosti, ki so predvidene po prijavnici projekta v
letih 2019 in 2020.V prihodnjih dveh letih bodo tako izvajali aktivnosti, ki se nanašajo na
izvedbo vzdrževalnih del na gradišču, sanacijo obstoječega suhega zidu ter obstoječe kažete,
pa tudi na izdelavo, dobavo in montažo lesenih podestov. Prav tako so v načrtu izdelava,
dobava in postavitev usmerjevalne turistične signalizacije, nabava orodij za opazovanje in
igranje, kot sta kukalo in "arheopeskovnik", ter nabava elementov urbane opreme, točneje
košev za smeti in stojal za kolesa.V okviru projekta občina predvideva tudi promocijske
aktivnosti za promocijo gradišča ter izvedbo dogodka Gradišče kot nekoč, na katerem bodo
obudili stare šege in razložili, kako so v gradišču ljudje živeli.
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SLOVENIJA

21.10.2018
Naslov:

www.kr-og.sta.si

Stran/Termin:

Vlagajo v turistični potencial arheološkega najdišča nad

Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
KAŠTELIR

https://krog.sta.si/2565138/vlagajo-v-turisticni-potencial-arheoloskega-najdisca-nad-kortami

Izola, 20. oktobra - S prvim oktobrom je zaživel projekt Kaštelir, katerega namen je postopoma
urediti istoimensko arheološko najdišče nad Kortami, ki bi lahko v prihodnje predstavljali
zanimivo turistično točko na podeželju. V prihodnjih dveh letih bodo tako izvedli vzdrževalna in
sanacijska dela, postavili pa bodo tudi turistične table, koše za smeti in drugo opremo. Izolski
občinski svet je na septembrski seji potrdil predlog rebalansa proračuna, kamor so med načrte
razvojnih projektov dodali tudi projekt Kaštelir.Projekt iz programa Interreg Slovenija-Hrvaška
se je začel izvajati v začetku tega meseca in se bo odvijal do konca leta 2021. Celotna
vrednost projekta je 155.998 evrov, od tega je 133.169 evrov evropskih sredstev in 22.829
lastnih proračunskih sredstev, so za STA pojasnili na Občini Izola.Kot so dodali, je namen
projekta postopoma urediti arheološko najdišče Kaštelir, ki bi lahko v prihodnje predstavljal
zanimivo turistično točko na podeželju.Sprejeti načrt razvojnih programov je zagotavlja le
investicijska sredstva za leto 2018, do izvedbe katerih pa v letošnjem letu ne bo prišlo, zato je
bilo potrebno z rebalansom proračuna predvideti sredstva za izvajanje strokovno tehnične
podpore na projektu ter zagotoviti kontinuiteto izvajanja aktivnosti, ki so predvidene po
prijavnici projekta v letih 2019 in 2020.V prihodnjih dveh letih bodo tako izvajali aktivnosti, ki se
nanašajo na izvedbo vzdrževalnih del na gradišču, sanacijo obstoječega suhega zidu ter
obstoječe kažete, pa tudi na izdelavo, dobavo in montažo lesenih podestov. Prav tako so v
načrtu izdelava, dobava in postavitev usmerjevalne turistične signalizacije, nabava orodij za
opazovanje in igranje, kot sta kukalo in 'arheopeskovnik', ter nabava elementov urbane
opreme, točneje košev za smeti in stojal za kolesa.V okviru projekta občina predvideva tudi
promocijske aktivnosti za promocijo gradišča ter izvedbo dogodka Gradišče kot nekoč, na
katerem bodo obudili stare šege in razložili, kako so v gradišču ljudje živeli.

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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SLOVENIJA

21.10.2018
Naslov:

www.regionalobala.si

Stran/Termin:

KAŠTELIR NAD KORTAMI VELIK TURISTIČNI

Naklada:

Avtor:

Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
KAŠTELIR

http://www.regionalobala.si/novica/kastelir-nad-kortami-velik-turisticni-potencial-arheolosko-najdisce-bodo-uredili-postopoma

DANES

JUTRI
29 °C

20 ° C

19 °C

Obalne zgodbe

13:00 NISO JE USPELI UKROTITI Pokončala je očeta svojih mladičev

13:36

:

22.10.2018

POLICISTI ZAHTEVAJO
S TOMOSOVEGA

REGIONAL
PRIPOROČA

BLOKA LETELO
STEKLO Močan veter
:

povzročal nevšečnosti
(

FOTO

)

ANKARAN BI POSTAL
POSKUSNA OBČINA
Gradnja za vojaške
:

potrebe mimo lokalne

skupnosti

POŠILJKA

PIRANSKA TRŽNICA
SPET OBRATUJE Nove
:

stojnice po navdihu
beneške arhitekture

Z

BELIM

NAZAJ POČITNIŠKI DOM

PRAHOM ZA KOPRSKO
NOVINARKO Snov ni
:

nevarna za življenje

in

zdravje

KAŠTELIR NAD KORTAMI VELIK TURISTIČNI
POTENCIAL : Arheološko najdišče bodo uredili
postopoma

SLEKLA SE JE SREDI
IZOLE Pred trgovino
vznemirjala in kričala na
mimoidoče
:

NA DEBELEM RTIČU : Ta

zaradi Cerarjeve
odločitve že tri leta čaka
na begunce

NAVDUŠENI TUDI TURISTI

KOPER ZNOVA MED PREJEMNIKI
PRIZNANJ : Titov trg očaral komisijo
( VIDEO )

S prvim oktobrom je zaživel projekt Kaštelir , katerega namen je postopoma urediti istoimensko

arheološko najdišče nad Kortami , ki bi lahko v prihodnje predstavljali zanimivo turistično točko na
podeželju. V prihodnjih dveh letih bodo tako izvedli vzdrževalna in sanacijska dela , postavili pa bodo
tudi turistične table , koše za smeti in drugo opremo.
Uredništvo/STA/K.K. , foto : Facebook/Kaštelir Nad Kortami

22.10.2018 ob 11:18

Izolski občinski svet je na septembrski seji potrdil predlog rebalansa proračuna , kamor so med načrte
razvojnih projektov dodali tudi projekt Kaštelir.

V SPOMIN NA PRVI MORNARIŠKI ODRED

PIRANSKA OBČINA PRAZNUJE : Za
češnjo na vrh torte se domov vrača
nadangel Mihael
'

'
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SLOVENIJA

21.10.2018

www.regionalobala.si

Stran/Termin:

Projekt iz programa Interreg Slovenija-Hrvaška se je začel izvajati v začetku tega meseca in se bo odvijal do konca
leta 2021. Celotna vrednost projekta je 155.998 evrov , od tega je 133.169 evrov evropskih sredstev in 22.829

lastnih proračunskih sredstev, so pojasnili na Občini Izola.

Kot so dodali , je namen projekta postopoma urediti arheološko najdišče Kaštelir , ki bi lahko v prihodnje

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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SLOVENIJA

21.10.2018

www.regionalobala.si

Stran/Termin:

predstavljal zanimivo turistično točko na podeželju.

Sprejeti načrt razvojnih programov zagotavlja le investicijska sredstva za leto 2018, do izvedbe katerih pa v
letošnjem letu ne bo prišlo, zato je bilo potrebno z rebalansom proračuna predvideti sredstva za izvajanje strokovno
tehnične podpore na projektu ter zagotoviti kontinuiteto izvajanja aktivnosti , ki so predvidene po prijavnici
projekta v letih 2019 in 2020.

prihodnjih dveh letih bodo tako izvajali aktivnosti , ki se nanašajo na izvedbo vzdrževalnih del na
gradišču, sanacijo obstoječega suhega zidu ter obstoječe kažete, pa tudi na izdelavo , dobavo in montažo lesenih

V

podestov.

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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SLOVENIJA

21.10.2018

www.regionalobala.si

Stran/Termin:

v načrtu izdelava , dobava in postavitev usmerjevalne turistične signalizacije , nabava orodij za
opazovanje in igranje , kot sta kukalo in " arheopeskovnik" , ter nabava elementov urbane opreme , točneje

Prav tako so

košev za smeti in stojal za kolesa.

V okviru projekta občina predvideva tudi promocijske aktivnosti za promocijo gradišča ter izvedbo dogodka
Gradišče kot nekoč , na katerem bodo obudili stare šege in razložili , kako so v gradišču ljudje živeli.

Tweet

Povezana vsebina
danes ob 07 04

včeraj ob 08 51

REDKA , KI POZITIVNO POSLUJE :

NENAVADNA PLAVALKA V ZALIVU
VILIŽAN : Posredovali so policisti in

:

:

Izolska bolnišnica bi zaposlovala

gasilci

19.10.2018 ob 13 39

18.10.2018 ob 20 25

DERATIZACIJA JAVNEGA
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
IZOLI : Kaj ob tem priporočajo

SKOK V BITKO V IZOLI : Socialni

:

:

občanom ?

18.10.2018 ob 15 54
:

V

demokrati z listo kandidatov za
občinski svet
15.10.2018 ob 14 23
:
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SLOVENIJA

22.10.2018
Naslov:
Avtor:

www.regionalgoriska.si

Stran/Termin:

KAŠTELIR NAD KORTAMI VELIK TURISTIČNI

Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Naklada:

Uredništvo/STA/K.K., foto: Facebook/Kaštelir Nad

Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
KAŠTELIR

http://regionalgoriska.si/novica/kastelir-nad-kortami-velik-turisticni-potencial-arheolosko-najdisce-bodo-uredili-postopoma

DANES

JUTRI
19 °C

18 ° C

11 °C

Obalne zgodbe

13:00 NISO JE USPELI UKROTITI Pokončala je očeta svojih mladičev

LE IENE RAZKRILE
ŠKANDAL V GORIŠKI

REGIONAL
PRIPOROČA

MATEJ ARČON VLOŽIL

NADŠKOFIJI Zlorabljal
:

mater samohranilko ona
pa ga je skrivaj posnela
FOTO
,

!

(

)

NAPADENA
NOVINARKA TVS

22.10.2018

13:37

:

ŽUPANSKO
:

" Vem, kdo je napadalec,
šlo je za ciljan napad ! "

BOSCAROL SELI DEL
73-LETNIK S TEŽKO

KANDIDATURO V Novi
:

Gorici se bo potegoval
že za tretji mandat

NOGO To je hitrost
kateri je divjal na
Vipavskem
:

KAŠTELIR NAD KORTAMI VELIK TURISTIČNI
POTENCIAL : Arheološko najdišče bodo uredili
postopoma

,

pri

VRAČAJO SE H
KORENINAM Goriška
:

Brda v znamenju
druženja in plesa

PROIZVODNJE V

ITALIJO Razlog tudi
Kordiševe grožnje z
:

nacionalizacijo

IZBOR 2018

LONELY PLANET PRIPOROČA : Med
10 top kraji v Evropi tudi primorski

S prvim oktobrom je zaživel projekt Kaštelir , katerega namen je postopoma urediti istoimensko

arheološko najdišče nad Kortami , ki bi lahko v prihodnje predstavljali zanimivo turistično točko na
podeželju. V prihodnjih dveh letih bodo tako izvedli vzdrževalna in sanacijska dela , postavili pa bodo
tudi turistične table , koše za smeti in drugo opremo.
Uredništvo/STA/K.K. , foto : Facebook/Kaštelir Nad Kortami

22.10.2018 ob 11:18

Izolski občinski svet je na septembrski seji potrdil predlog rebalansa proračuna , kamor so med načrte
razvojnih projektov dodali tudi projekt Kaštelir.

THESEUS

RAZISKOVALCI Z UNIVERZE V NOVI
GORICI SE LAHKO POHVALIJO : Med
predlogi izbrana vesoljska misija, v
kateri sodelujejo
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SLOVENIJA

22.10.2018

www.regionalgoriska.si

Stran/Termin:

Projekt iz programa Interreg Slovenija-Hrvaška se je začel izvajati v začetku tega meseca in se bo odvijal do konca
leta 2021. Celotna vrednost projekta je 155.998 evrov , od tega je 133.169 evrov evropskih sredstev in 22.829

lastnih proračunskih sredstev, so pojasnili na Občini Izola.

Kot so dodali , je namen projekta postopoma urediti arheološko najdišče Kaštelir , ki bi lahko v prihodnje
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SLOVENIJA

22.10.2018

www.regionalgoriska.si

Stran/Termin:

predstavljal zanimivo turistično točko na podeželju.

Sprejeti načrt razvojnih programov zagotavlja le investicijska sredstva za leto 2018, do izvedbe katerih pa v
letošnjem letu ne bo prišlo, zato je bilo potrebno z rebalansom proračuna predvideti sredstva za izvajanje strokovno
tehnične podpore na projektu ter zagotoviti kontinuiteto izvajanja aktivnosti , ki so predvidene po prijavnici
projekta v letih 2019 in 2020.

prihodnjih dveh letih bodo tako izvajali aktivnosti , ki se nanašajo na izvedbo vzdrževalnih del na
gradišču, sanacijo obstoječega suhega zidu ter obstoječe kažete, pa tudi na izdelavo , dobavo in montažo lesenih

V

podestov.

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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SLOVENIJA

22.10.2018

www.regionalgoriska.si

Stran/Termin:

v načrtu izdelava , dobava in postavitev usmerjevalne turistične signalizacije , nabava orodij za
opazovanje in igranje , kot sta kukalo in " arheopeskovnik" , ter nabava elementov urbane opreme , točneje

Prav tako so

košev za smeti in stojal za kolesa.

V okviru projekta občina predvideva tudi promocijske aktivnosti za promocijo gradišča ter izvedbo dogodka
Gradišče kot nekoč , na katerem bodo obudili stare šege in razložili , kako so v gradišču ljudje živeli.

Tweet

Povezana vsebina
danes ob 07 04

10.10.2018 ob 14 17

REDKA , KI POZITIVNO POSLUJE :

INOVATIVEN IZOLAN : Patentiral nov

:

:

Izolska bolnišnica bi zaposlovala

postopek pridelave oljčnega olja
( FOTO )

4.10.2018 ob 09 12

3.10.2018 ob 09 20

SODELOVANJE IZOLE IN ISTRE:

KOLESARSKI MARATON ZA VSE
GENERACIJE: V Izoli pester program

28.9.2018 ob 10 36

25.9.2018 ob 11 40

:

Projekt čezmejnega prevoza
življenjsko ogroženih pacientov
:

:

za

družine in tekmovanje...
:
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SLOVENIJA

30.10.2018
Naslov:

www.si24.news

Stran/Termin:

1. DAN KAŠTELIRJEV – vabilo na predstavitev

Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
KAŠTELIR, ŠTANJEL

http://si24.news/2018/10/30/1-dan-kastelirjev-vabilo-na-predstavitev-projekta-novinarsko-konferenco-in-strokovni-posvet/

SI24
30. oktober 2018

Home

»

Kultura

»

1. DAN KAŠTELIRJEV – vabilo na predstavitev projekta/novinarsko konferenco in strokovni posvet

Kultura

DAN KAŠTELIRJEV – vabilo na

1.

predstavitev projekta/novinarsko
konferenco in strokovni posvet
Spoštovani ,
v priponki pošiljamo vabilo na dogodek :

1. DAN KAŠTELIRJEV ,

ki bo v sredo ,

7. 11. 2018, s

pričetkom ob 13.uri , na Gradu Štanjel.

Tobo prva predstavitev čezmejnega Interreg SI-HR projekta KAŠTELIR , ki se je začel 1. oktobra 2018. Na

predstavitvi projekta/novinarski konferenci boste dobili vse informacije o partnerstvu in ključnih ciljih projekta ,
ki se posveča prazgodovinskim gradiščem in etnobotaniki

za

trajnostni turizem in razvoj podeželja na območju

od Krasa do Kvarnerja.

Ob koncu novinarske konference bo slovesen podpis Pisma o

nameri ustanovitve Čezmejnega konzorcija za

kaštelirje( v prilogi ) , s katerim se bodo podpisniki zavezali k vzpostavitvi enotnega čezmejnega območja ‘ dežela
kaštelirjev ’ ,srečanje pa se bo nadaljevalo sStrokovnim posvetom , na katerem se bomo podrobneje seznanili z

izzivi projekta.
Pismo bodo podpisali vsi partnerji in pridruženi partnerji projekta , k podpisu pa so povabljene tudi vse druge

primorske in nekatere istrske občine , druge institucije in nevladne organizacije , ki si prizadevajo za ohranjanje in

oživitev gradišč.

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

16

SLOVENIJA

30.10.2018

www.si24.news

Stran/Termin:

Svojo prisotnost lahko potrdite na telefonsko številko +386 ( 0) 5 731 04 50ali na e-naslov info @ kastelir.eu, za vse

dodatne informacije se lahko obrnete na vodjo projekta.

Lep pozdrav,

Astrid Prašnikar

Vodja projekta , Občina Komen

PROJEKT KAŠTELIR

A

S

T R I DP R A Š N I K A R

vodja projekta

______________________________________

+386 ( 0 ) 41 638 527 | +386 ( 0 ) 51 489 373

astrid.prasnikar@ kastelir.eu| info@ kastelir.eu
30. 10. 2018

Administrator

SPOROČILO ZA JAVNOST

V objavo : Turneja Španija-BaskijaAVTOR
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SLOVENIJA

3.11.2018
Naslov:

www.napovednik.com
1. dan kaštelirjev, Grad Štanjel - 7.11.18 ob 13.00

Avtor:

Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS, ŠTANJEL, KOMENSKI KRAS, KAŠTELIR

http://www.napovednik.com/dogodek499255_1_dan_kastelirjev

To bo prva predstavitev čezmejnega Interreg SI-HR projekta KAŠTELIR, ki se je začel 1.
oktobra 2018. Na predstavitvi projekta/novinarski konferenci boste dobili vse informacije o
partnerstvu in ključnih ciljih projekta, ki se posveča prazgodovin... Kaj: Kulturna prireditevKdaj:
sreda, 7.11.2018 ob 13.00
Kje: Grad Štanjel
Prireditelj: Javni zavod Komenski Kras
Vstopnina: Brez vstopnine To bo prva predstavitev čezmejnega Interreg SI-HR projekta
KAŠTELIR, ki se je začel 1. oktobra 2018. Na predstavitvi projekta/novinarski konferenci boste
dobili vse informacije o partnerstvu in ključnih ciljih projekta, ki se posveča prazgodovinskim
gradiščem in etnobotaniki za trajnostni turizem in razvoj podeželja na območju od Krasa do
Kvarnerja. Ob koncu novinarske konference bo slovesen podpis Pisma o nameri ustanovitve
Čezmejnega konzorcija za kaštelirje (v prilogi), s katerim se bodo podpisniki zavezali k
vzpostavitvi enotnega čezmejnega območja ‘dežela kaštelirjev’, srečanje pa se bo nadaljevalo
s Strokovnim posvetom, na katerem se bomo podrobneje seznanili z izzivi projekta. Pismo
bodo podpisali vsi partnerji in pridruženi partnerji projekta, k podpisu pa so povabljene tudi vse
druge primorske in nekatere istrske občine, druge institucije in nevladne organizacije, ki si
prizadevajo za ohranjanje in oživitev gradišč. Veseli bomo vaše udeležbe na dogodku,
priporočamo se tudi za najave in poročanje z dogodka. Svojo prisotnost lahko potrdite na
telefonsko številko +386 (0) 5 731 04 50 ali na e-naslov info@kastelir.eu, za vse dodatne
informacije se lahko obrnete na vodjo projekta. Vljudno vabljeni! Kontakt:Projekt Kaštelir,
Astrid Prašnikar+386 (0) 41 638 527astrid.prasnikar@kastelir.euinfo@kastelir.euVir: Javni
zavod Komenski Kras, Napovednik.com

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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SLOVENIJA

6.11.2018
Naslov:
Avtor:

www.sta.si
Napoved - Slovenija, 7. 11. (sreda) (dopolnjeno)
tep/bst/tep

Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:
Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: NAPOVEDNIK
ŠTANJEL, KAŠTELIR

https://www.sta.si/2570956

Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 7. novembra.
Generalna sekretarka Urada predsednika RS Nataša Kovač bo v okviru drugega kroga
posvetovanj o kandidatkah za položaj sodnice ustavnega sodišča Verici Trstenjak in Katji
Šugman Stubbs obiskala vodje poslanskih skupin DZ. Obvestila jih bo tudi o petih kandidatih
za guvernerja Banke Slovenije in se z njimi dogovorila za čas uradnih posvetovanj s
predsednikom republike v drugi polovici novembra.LJUBLJANA - Nadaljevanje pogajanj
vladne pogajalske skupine s predstavniki policijskih sindikatov o razrešitvi stavkovnih
zahtev.9.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na
kateri bodo obravnavali novelo zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti ter dopolnitev poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov
oddaje javnih naročil; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
(STA)9.30 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali pobude za začetek
postopka za oceno ustavnosti nekaterih členov in odstavkov zakona o maturi, zakona o
osnovni šoli, zakona o informacijskem pooblaščencu ter zakona o varstvu pravic do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA10.00 seja odbora DZ
za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo obravnavali predlog za sprejem
avtentične razlage nekaterih členov zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA
pet minut po koncu sledi nujna
seja odbora, na kateri bodo obravnavali pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti
nekaterih členov in odstavkov zakona o maturi, zakona o osnovni šoli, zakona o
informacijskem pooblaščencu ter zakona o varstvu pravic do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA10.15 seja komisije DS za kulturo,
znanost, šolstvo in šport, na kateri bodo med drugim obravnavali pobudo za zagotovitev
sredstev za programe v kulturi; DZ, soba 209, Šubičeva 4, LJUBLJANANOVO 10.30
novinarska konferenca poslanske skupine Levica, na kateri bo njen vodja Luka Mesec
predstavil predlog novele zakona o minimalni plači; DZ, prostori poslanske skupine, Šubičeva
4, LJUBLJANA (STA)13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali problematiko na
področju prevzemanja odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč ter predlog mnenja k
predlogu zakona o spremembi zakona o socialno varstvenih prejemkih; DZ, dvorana DS,
Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)14.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo
obravnavali predlog zaključnega računa proračuna RS za leto 2017; DZ, velika dvorana na
Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA14.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in
prostor, na kateri bodo obravnavali program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto
2019, predlog zakona o dopolnitvi zakona o voznikih, novelo gradbenega zakona in mnenje
odbora o zahtevi DS za ponovno odločanje DZ o zakonu o nepremičninskem posredovanju;
DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANAGOSPODARSTVO9.00 slovenski Inspire dan, ki ga
organizirajo ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS ter Geodetski inštitut
Slovenije, na katerem bodo predstavili projekt Harmo-Data (Harmonizacija podatkov za
čezmejno upravljanje prostora) in njegove aktivnosti, udeležence bo nagovoril državni sekretar
na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon (predstavitev projekta za medije bo približno pol
ure pred začetkom konference); Kristalna palača, BTC, Ameriška 8, LJUBLJANA9.15 osrednji
letni dogodek Foruma poslovne integritete in transparentnosti na temo mehanizmov za
obvladovanje korupcijskih tveganj v gospodarskih družbah, osrednji gost bo soavtor prvega
mednarodnega standarda za preprečevanje podkupovanja ISO 37001 Philippe Montigny; ob
10.45 bosta za izjave medije na voljo Philippe Montigny in generalni sekretar TI Slovenia Vid
Tomić; Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, LJUBLJANA9.30
poslovno-informativna konferenca o investicijskih priložnostih v Srbiji, ki jo pripravlja GZS v
sodelovanju s Srbskim poslovnim klubom Slovenija ter Stalno konferenco srbskih mest in
občin; GZS, dvorana A, Dimičeva ulica 13, LJUBLJANA13.00 odprtje sejma pohištva Ambient
Ljubljana in sejma Dom Plus s podelitvijo priznanj, nagovor bo imel ljubljanski župan Zoran
Janković (do 11.); Gospodarsko razstavišče, dvorana Galerija, Dunajska cesta 18,
LJUBLJANALJUBLJANA - Konča se vpis delnic NLB za male vlagatelje.KOPER - Na
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okrožnem sodišču ponovljena odškodninska tožba Luke Koper zoper nekdanjo upravo na čelu z
Robertom Časarjem in nekdanje nadzornike zaradi nakupa deleža v družbi TTI (ob 9.
uri).ODPADEKOPER - Na okrožnem sodišču nadaljevanje glavne obravnave v sojenju Igorju
Bavčarju in Miroslavu Golubiću zaradi obtožb o zlorabi položaja pri nakupu delnic Intereurope (ob 9.
uri).DRUŽBA9.00 odprtje posveta o upravljanju zdravstvenega sistema na podlagi podatkov, ki ga
pripravlja Planet GV, uvodni nagovor bo imel minister za zdravje Samo Fakin; ob 9.50 bo generalni
direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder spregovoril o čakalnih seznamih; ob 15.20 okrogla miza, na
kateri bodo med drugim sodelovali minister Fakin, generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj in
predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice Aleš Mikeln; ZZZS, Jakopičeva dvorana,
Miklošičeva cesta 24, LJUBLJANA (STA)9.00 predstavitev glavnih vsebinskih poudarkov Obzorja
2020 v zadnjih dveh letih izvajanja programa, ki jo pripravlja ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, uvodne nagovore pa bodo imeli minister Jernej Pikalo, namestnica generalnega direktorja DG
RTD Signe Ratso in vodja predstavništva Evropske Komisije v Sloveniji Zoran Stančič; ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, LJUBLJANA (STA)9.00 mariborski župan Andrej
Fištravec bo skupaj z Markom Soršakom - Sokijem in OŠ borcev za severno mejo predal glasbila
Centru za sluh in govor; Dijaški dom Maribor, Gosposvetska cesta 89, MARIBORNOVO 9.30 odprtje
konference z naslovom Zelena učna okolja: prednost učenja v naravi za otroke s posebnimi
potrebami, ki jo pripravlja Inštitut za gozdno pedagogiko v sodelovanju z OŠ Jela Janežiča Škofja
Loka, OŠ Ljubo Šercer Kočevje in Gozdnim inštitutom Slovenije; Škrabčeva domačija, Hrovača 42,
RIBNICA9.45 nacionalno srečanje ob 25-letnici Slovenske mreže zdravih šol v organizaciji NIJZ;
Terme Zreče, Cesta na Roglo 15, ZREČE10.00 odprtje razstave Mejni kamni, bodeča žica, stražni
stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941-1945; Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani, vhodna avla, Aškerčeva 2, LJUBLJANA10.30 novinarska konferenca s
predstavitvijo aktivnosti izgradnje in načrtov po odprtju Športno rekreacijskega centra Green Lake;
Občina Kidričevo, sejna soba, Kopališka ulica 14, KIDRIČEVO10.30 predsednik republike Borut
Pahor bo na povabilo učencev obiskal OŠ Dramlje; OŠ Dramlje, Dramlje 7 a, ŠENTJUR11.00
srečanje organizatorjev 21. Slovenskega festivala vin in Ljubljanske vinske poti - Martinovanja v
Ljubljani ter predstavnikov projekta Lidlov mladi vinar z novinarji; kavarna Lolita, Cankarjevo
nabrežje 1, LJUBLJANA11.00 s posvetom o stanju in dosežkih prostovoljstva v lokalni skupnosti ter
priložnostih za razvoj se bo začel regijski obisk v organizaciji Slovenske filantropije, Združenja za
promocijo prostovoljstva; Mestna občina Ljubljana, velika sejna dvorana, Mestni trg 1,
LJUBLJANA11.00 spominska slovesnost ob obletnici smrti Franca Rozmana - Staneta, na kateri bo
imela pozdravni nagovor županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič, slavnostni govornik
pa bo generalni sekretar Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Aljaž Verhovnik; pri
spomeniku Franca Rozmana - Staneta, Lokve pri Črnomlju, ČRNOMELJ11.00 prireditev ob
60-letnici delovanja Društva civilnih invalidov vojn Primorske, na kateri bo slavnostni govornik
državljan Evrope leta 2016 Evgen Bavčar; Mladinski center Vrtojba, Ulica 9. septembra 72,
ŠEMPETER-VRTOJBA12.00 novinarska konferenca ob izidu knjige Vikija Grošlja Najvišji vrhovi
celin; Maxi klub, Trg republike 1, LJUBLJANA13.00 novinarska konferenca s predstavitvijo
čezmejnega projekta sodelovanja Slovenije in Hrvaške Kaštelir; sledi podpis namere za ustanovitev
Čezmejnega konzorcija za kaštelirje; ob 14. uri strokovni posvet z naslovom Dežela kaštelirjev: iz
sedanjosti v preteklost za trajnostno prihodnost; Grad Štanjel, Galerija Lojzeta Spacala, ŠTANJEL15
.30 izredna seja glavnega stavkovnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije (Sviz), na kateri se bodo seznanili z dosedanjim potekom pogajanj in opredelili način
izvedbe stavke v vzgoji in izobraževanju, napovedane za december, odločali pa bodo tudi o pozivu
zaposlenih v kulturi k pridružitvi napovedanim stavkovnim aktivnostim; predvidoma ob 17. uri izjave
za medije; Sviz, Oražnova ulica 3, LJUBLJANA (STA/AVDIO)15.30 seja občinskega sveta Mestne
občine Slovenj Gradec, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o občinskem proračunu za letos ter poročilo o delu nadzornega odbora Mestne
občine Slovenj Gradec v letu 2018; Mestna občina Slovenj Gradec, sejna dvorana, Šolska ulica 5,
SLOVENJ GRADEC16.00 seja sveta UKC Ljubljana, na kateri bodo med drugim predstavili
poslovanje samostojnih klinik in ukrepe do konca leta ter obravnavali predlog razpolaganja s
počitniškimi kapacitetami in predlog za razglasitev posebnega programa za skrajševanje čakalnih
dob za endoprotezo kolka, kolena in operacijo hrbtenice za obdobje od oktobra do decembra; ob
18.45 uri izjava za medije v razstavišču UKCL; UKC Ljubljana, modri salon v 1. nadstropju, Zaloška
cesta 7, LJUBLJANA (STA/AVDIO)17.00 predavanje raziskovalca na
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Centru za mednarodne odnose FDV Marka Lovca z naslovom Kako naj se Slovenija pozicionira
znotraj EU, ki ga pripravlja Slovensko društvo za mednarodne odnose; poslovna stolpnica TR3,
konferenčna dvorana v pritličju, Trg republike 3, LJUBLJANA17.00 predstavitev knjige Tomaža
Mastnaka z naslovom Liberalizem, fašizem, neoliberalizem; Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva
ulica 7, LJUBLJANA17.00 odprtje Salona štajerskih mladih vin v Ljubljani; Festivalna dvorana,
Vilharjeva cesta 11, LJUBLJANADOPOLNJENO 18.00 podelitev nagrad in priznanj Nacionalnega
inštituta za biologijo za izjemne dosežke na področju osnovnih in uporabnih raziskav s področja
bioloških in sorodnih naravoslovnih znanosti ter uresničevanja vizij in poslanstva NIB, poimenovanih
po morskem biologu Miroslavu Zeiu, zbrane bosta nagovorila predsednik DZ Dejan Židan ter
minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo; Biološko središče, Večna pot 111,
LJUBLJANADOPOLNJENO 18.30 slovesnost v organizaciji Združenja za vrednote slovenske
osamosvojitve ob 28. obletnici odločitve o slovenski samostojnosti z naslovom Poljče 1990-2018, na
kateri bodo imeli med drugim nagovore predsednik republike Borut Pahor, predsednik Združenja
VSO Aleš Hojs in član prve demokratično izvoljene Skupščine RS 1990-1992 Slavko Kmetič; Nato
Center odličnosti za gorsko bojevanje, Poljče, BEGUNJE NA GORENJSKEMLJUTOMER Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo poslovala v Občini Ljutomer.KULTURA17.00 v
okviru razstave Saše Spačal z naslovom Zemljestik bo potekal simpozij Intra_fluks na temo
postčloveškega stanja planetarnega metabolizma v umetnosti, kulturi in teoriji; Mestni muzej
Ljubljana, Gosposka ulica 15, LJUBLJANA18.30 srečanje z mediji pred premiero baletne predstave
Valentine Turcu in Gustava Mahlerja z naslovom Smrt v Benetkah; SNG Maribor, velika dvorana,
Slovenska ulica 27, MARIBOR19.00 odprtje razstave slikarjev Janeza Kardelja in Braneta Širce z
naslovom Nenavadna dvojica; Galerija DLUL, Breg 22, LJUBLJANA19.00 odprtje razstave reške
skupine Fokus Grupa z naslovom Nevidna materija; Kulturni center Tobačna 001, LJUBLJANA19.00
odprtje razstave Helene Tahir z naslovom Poetika otroštva; Ravnikar gallery space, Prešernova
cesta 10, LJUBLJANA19.30 odprtje 29. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala - Liffe s
projekcijo dokumentarnega filma o Vladu Kreslinu Poj mi pesem, udeležil se ga bo tudi minister za
kulturo Dejan Prešiček (do 18.); Cankarjev dom, Linhartova dvorana, Prešernova 10, LJUBLJANA
(STA/AVDIO)20.00 odprtje razstave Andreja Štularja Artefakti; galerija Alkatraz, Metelkova mesto,
LJUBLJANAMEDNARODNA DEJAVNOSTDUNAJ - Minister za zunanje zadeve Miro Cerar bo na
delovnem obisku na Dunaju, kjer se bo ločeno srečal z ministrico za Evropo, integracije in zunanje
zadeve Avstrije Karin Kneissl ter s predsednikom avstrijskega parlamenta Wolfgangom Sobotko. Ob
14. uri izjavi za medije ministra Cerarja in ministrice Kneissl.telefon (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 Peter Avsenik, popoldne Alenka
Potočniktel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.sigospodarsko uredništvo:dopoldne Barbara
Dovč, popoldne Jernej Šmajdektel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.sizunanjepolitično
uredništvo:dopoldne Vesna Rakovec Bernard, popoldne Vesna Rojkotel. 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): Alen Pivkspremljate nas lahko tudi
na:Facebook: https://www.facebook.com/STA.NoviceTwitter: https://twitter.com/STA_novice
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Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 7. novembra Vlada
in tri občinska združenja so dopoldne podpisali pismo o nameri, ki višino povprečnine za
prihodnje leto določa pri 573,5 evra na prebivalca. Obenem pa so se zavezali, da bodo v roku
šestih mesecev skupaj pripravili spremembe zakonodaje, ki bi zmanjšala stroške občinam. Kot
je poudaril minister za finance Andrej Bertoncelj, je povprečnina predvidena v višini, ki
občinam omogoča izvajanje razvojnih in investicijskih nalog. Predlog bo šel še v potrditev na
vlado, v končni fazi pa bo povprečnino določil DZ z zakonom o izvrševanju državnega
proračuna.LJUBLJANA - Levica je vložila predlog sprememb zakona o minimalni plači, v
skladu s katerim bo ta prihodnje leto znašala 667 evrov neto, leta 2020 pa se bo dvignila na
700 evrov neto. Zakon, s katerim bodo iz minimalne plače izločeni tudi vsi dodatki, ima
podporo vseh koalicijskih strank, nekaj pomislekov imajo v SMC. Delodajalci so opozorili
predvsem na dosedanjo odsotnost socialnega dialoga o predlogu. V Gospodarski zbornici
Slovenije so zakonski predlog označili celo za teptanje mednarodnih dogovorov o socialnem
dialogu. Poslanska skupina SDS je medtem vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za
delo, družino, socialne zadeve in invalide. Ocenjujejo, da je sistem zagotavljanja minimalne
plače, izhodiščne plače in urejanje s kolektivnimi pogodbami zasnovan nepregledno, med
rešitvami pa vidijo uvedbo minimalnega plačila po urni postavki.LJUBLJANA - Agencija za
varstvo konkurence (AVK) je objavila povzetek relevantnih dejstev v odločanju o prevzemu Pro
Plusa s strani družbe Slovenia Broadband. Po mnenju agencije bi lahko prevzem po
dosedanjih ugotovitvah prinesel horizontalne učinke koncentracije na trgu televizijskega
oglaševanja, trgu nakupa pravic za prenos športnih vsebin in na veleprodajnem trgu dobave
otroških programov. Agencija npr. ugotavlja, da bi se s to koncentracijo združeno podjetje
lahko imelo možnost in spodbudo, da bi izvajalo vezano oziroma paketno prodajo vseh
televizijskih programov združenega podjetja. Nekdanji direktor AVK Andrej Krašek je
komentiral, da agencija pri presoji koncentracij povzetek relevantnih dejstev običajno objavi, ko
jih namerava zavrniti. Po njegovem mnenju jo lahko prepričajo le še veliki strukturni
ukrepi.LJUBLJANA - V šolskem sindikatu Sviz so za začetek decembra napovedano stavko iz
tridnevne spremenili v dvodnevno. Če se z vlado ne bodo dogovorili, bodo stavkali 5. in 6.
decembra, ne bo pa stavke 4. decembra. Kot so pojasnili, so namreč prisluhnil opozorilom
staršev, ki so izražali nezadovoljstvo in skrb ob napovedani večdnevni stavki. Na oba
napovedana dneva stavke bo Sviz organiziral tudi protestni shod pred sedežem vlade. Ločena
pogajanja so nadaljevali predstavniki vlade in policistov. Ocenjujejo, da je bil narejen
napredek. Vladni pogajalec Peter Pogačar e pojasnil, da morajo ovrednotiti vpliv predlogov
posameznih skupin na druge, in ocenil, da lahko prihodnji teden naredijo pomemben korak
naprej.DUNAJ - Zunanji minister Miro Cerar se je na delovnem obisku v Avstriji sestal z
avstrijsko kolegico Karin Kneissl. Potrdila sta dobre dvostranske odnose ter se zavzela za
krepitev sodelovanja na področju kulture. Cerar je izpostavil pričakovanje, da bo vlada na
Dunaju zagotovila povečanje finančnih sredstev za slovensko narodno skupnost v Avstriji ter
izpolnila dane obljube. Na prvem obisku v kakšni od sosednjih držav se je sestal tudi s
predsednikom avstrijskega parlamenta Wolfgangom Sobotko.TRST - Krovni organizaciji
slovenske manjšine v Italiji, Slovenska kulturna gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih
organizacij (SSO), sta predstavnikom slovenske oblasti poslali spomenico, v kateri sta
opozorili na nekatera odprta vprašanja. Hkrati sta napovedali, da bosta spomenico poslali tudi
ključnim predstavnikom italijanske države.HELSINKI - Predsednik SDS Janez Janša je v
govoru na kongresu evropske desnosredinske stranke EPP izpostavil pomen enotnosti za
obrambo temelja evropske civilizacije pred notranjimi in zunanjimi grožnjami. "Kombinacija
obeh groženj trenutno predstavlja najhujšo nevarnost za evropsko civilizacijo od razpada
Sovjetske zveze," je opozoril.LJUBLJANA - Generalna sekretarka urada predsednika republike
Nataša Kovač je v okviru drugega kroga posvetovanj obiskala vodje poslanskih skupin DZ in
preverila, katera od dveh kandidatk za ustavno sodnico uživa zadostno podporo poslancev. Na
podlagi tega se bo predsednik republike Borut Pahor odločil, katero bo predlagal DZ v
izvolitev.CELJE - Delovno sodišče v Celju je razveljavilo februarski sklep o imenovanju
Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

22

SLOVENIJA

7.11.2018

www.sta.si

Stran/Termin:

Margarete Guček Zakošek za direktorico celjske bolnišnice. Kot je za STA povedal odvetnik Igor
Inkret, ki zagovarja Branka Gabrovca, ki je prav tako kandidiral za direktorja celjske bolnišnice, je bil
sklep o imenovanju Guček Zakoškove nezakonit.MARIBOR - V blokovskem naselju na Ulici bratov
Greifov v Mariboru je nekaj po 15. uri prišlo do eksplozije v enem od stanovanj. Policisti so takoj
zavarovali kraj dogodka zavarovali, gasilci so evakuirali stanovalce, nevarnosti pa ni več. Vodja
intervencije Primož Osojnik je po ogledu prizorišča potrdil, da naj bi prišlo do eksplozije zemeljskega
plina pri štedilniku v enem od stanovanj, zaradi česar so morali evakuirati 32 stanovanj. V eksploziji
je bila po njegovih besedah ena oseba huje poškodovana, štiri pa lažje.LJUBLJANA - Tudi uradno
se je v Cankarjevem domu s projekcijo dokumentarca Poj mi pesem o Vladu Kreslinu v režiji Mirana
Zupaniča začel 29. Ljubljanski mednarodni filmski festival. Tekmovalni program Perspektiv, v
katerem bo prikazanih deset filmov v boju za nagrado vodomec, je po besedah programskega
direktorja Simona Popka precej komunikativen, s filmi, ki predstavljajo satirične preslikave realnosti,
v programu pa še najbolj izstopa prisotnost močnih in upornih ženskih likov. Festivalske nagrade
bodo podelili 17. novembra, poleg v Ljubljani pa si bo filme do 18. novembra mogoče ogledati še v
Mariboru, Novem mestu in Celju.ŠTANJEL - V Štanjelu so pripravili prvo predstavitev čezmejnega
Interreg Slovenija-Hrvaška projekta Kaštelir, ki se posveča prazgodovinskim gradiščem in
etnobotaniki za trajnostni turizem in razvoj podeželja na območju od Krasa do Kvarnerja. S
projektom želi osem glavnih in deset pridruženih partnerjev doseči večjo prepoznavnost dediščine
gradišč.

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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SLOVENIJA

7.11.2018
Naslov:
Avtor:

www.sta.si
S projektom Kaštelir do večje prepoznavnosti kulturne
rr/mce

Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:
Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
ŠTANJEL, KAŠTELIR

https://www.sta.si/2571440

V Štanjelu so danes pripravili prvo predstavitev čezmejnega Interreg Slovenija-Hrvaška
projekta Kaštelir, ki se posveča prazgodovinskim gradiščem in etnobotaniki za trajnostni
turizem in razvoj podeželja na območju od Krasa do Kvarnerja. S projektom želi osem glavnih
in deset pridruženih partnerjev doseči večjo prepoznavnost dediščine gradišč. Projekt, ki se je
začel letošnjega oktobra, bo trajal 30 mesecev, njegova vrednost pa znaša 1,4 milijona evrov.
Iz evropskih sredstev bodo zanj pridobili 1,2 milijona evrov.Projekt bo povezal gradišča na
večjem območju od Krasa preko Brkinov in vse do Istre in Kvarnerja. Na tem območju je sedaj
poznanih preko 600 gradišč, nekatera med njimi so postavili tudi 2000 let pred začetkom
našega štetja; samo v Občini Komen, ki je vodilna partnerica projekta, je poznanih kar 28
gradišč.Redka med njimi so bila raziskana, med poznanimi in ohranjenimi gradišči je denimo
Debela griža nad Volčjim gradom, večina pa je je zaraščenih in nepoznanih, zato je rdeča nit
projekta zaščita te kulturne dediščine.S kulturno dediščino gradišč povezujejo v projektu
naravno dediščino botanike, saj želijo raziskati in obuditi poznavanje in uporabnost različnih
rastlin, ki rastejo na tem območju.Ne le spoznavanje preteklosti, partnerji v projektu se
zavedajo tudi velikega turističnega potenciala. Gradišča in njihova sporočila izpred več tisoč let
bodo domačinom ponudila neko dodano vrednost, s katero bodo na Kras in v ostale kraje
privabili večje število obiskovalcev. Obenem bo lokalno prebivalstvo ozaveščala o pomenu
tovrstne kulturne dediščine.Ob zaključku današnje predstavitve so podpisali pismo o nameri
ustanovitve čezmejnega konzorcija za kaštelirje (gradišča), s katerim se bodo podpisniki
zavezali k vzpostavitvi enotnega čezmejnega območja "dežela kaštelirjev". Srečanje se je nato
nadaljevalo s strokovnim posvetom, na katerem so se prisotni podrobneje seznanili z izzivi in
cilji projekta.Pismo so podpisali vsi partnerji in pridruženi partnerji projekta, k podpisu pa so v
prihodnje povabljene tudi vse druge primorske in nekatere istrske občine, druge institucije in
nevladne organizacije, ki si prizadevajo za ohranjanje in oživitev gradišč.

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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SLOVENIJA

7.11.2018
Naslov:
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

TV Koper
Iz preteklosti za trajno prihodnost
Barbara Renčof
PRIMORSKA KRONIKA

Stran/Termin:

18:40:00

Naklada:
Površina/Trajanje: 00:02:03

Žanr: DIALOGIZIRANO POROČILO

KAŠTELIR, JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS, ŠTANJEL, KOMENSKI KRAS

//OBVESTILO O PRISPEVKU//
Kakšne izzive in priložnosti ponujajo prazgodovinska arheološka najdišča? S tem vprašanjem
se bodo v prihodnjih dveh letih ukvarjali partnerji iz Slovenije in Hrvaške, ki sodelujejo v
čezmejnem projektu z naslovom Kaštelir. Posvetili se bodo arheologiji, botaniki in raziskali
turistične priložnosti, ki jih ponujajo gradišča iz bronaste dobe v današnjem času.
Izjave:
ASTRID PRAŠNIKAR (vodja čezmejnega projekta Kaštelir),
POLONA ABRAM (direktorica Javnega zavoda Komenski Kras),
ROBERT MEDICA (županja Občine Lanišče na Hrvaškem).
Ključne besede: Astrid Prašnikar, Komenski Kras, Štanjel, Izola, Univerza na Primorskem
V kolikor želite magnetogram, nam sporočite.

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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SLOVENIJA

7.11.2018
Naslov:
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

TV Slovenija 1
Ohranjanje prazgodovinske dediščine
Barbara Renčof
SLOVENSKA KRONIKA

Stran/Termin:

19:30:00

Naklada:
Površina/Trajanje: 00:02:05

Žanr: DIALOGIZIRANO POROČILO

ŠTANJEL, JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS, KOMENSKI KRAS, KAŠTELIR

//OBVESTILO O PRISPEVKU//
Slovenija in Hrvaška bosta tudi z evropskim denarjem oživeli prazgodovinska gradišča. Ob tem
so na gradu Štanjel predstavili izzive in priložnosti, ki jih ponujajo arheološka najdišča. V
naslednjih letih pa bodo preučili, ali so gradišča iz bronaste dobe lahko tudi turistična
zanimivost.
Izjave:
Astrid Prašnikar (vodja mednarodnega projekta Kaštelir),
Polona Abram (direktorica Javnega zavoda Komenski Kras),
Roberta Medica (županja Občine Lanišče na Hrvaškem)
V kolikor želite magnetogram, nam sporočite.
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SLOVENIJA

8.11.2018
Naslov:

Radio Robin

Stran/Termin:

V Štanjelu pripravili prvo predstavitev projekta Kaštelir

Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

07:30:00

Naklada:
Površina/Trajanje: 00:01:20

LOKALNE NOVICE 07:30

Žanr: DIALOGIZIRANO POROČILO

ŠTANJEL, KOMENSKI KRAS, KAŠTELIR

//OBVESTILO O PRISPEVKU//
V Štanjelu pa so včeraj pripravili prvo predstavitev projekta Kaštelir, ki se posveča
prazgodovinskim gradiščem in Etnobotaniki za trajnostni turizem in razvoj podeželja na
območju od Krasa do Kvarnerja. Na tem območju je sedaj poznanih preko 600 gradišč, samo v
občini Komen, ki je vodilna partnerica projekta.
Izjave:
INGRID PRAŠNIKAR (vodja projekta Kaštelir)
POLONA ABRAM (direktorica zavoda Komenski Kras)
V kolikor želite magnetogram, nam sporočite.

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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SLOVENIJA

8.11.2018
Naslov:

Radio Robin

Stran/Termin:

Prva predstavitev čezmejnega projekta Kaštelir

Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

13:30:00

Naklada:
Površina/Trajanje: 00:01:30

LOKALNE NOVICE 13:30

Žanr: DIALOGIZIRANO POROČILO

JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS, ŠTANJEL, KOMENSKI KRAS, KAŠTELIR

//OBVESTILO O PRISPEVKU//
V Štanjelu so včeraj pripravili prvo predstavitev čezmejnega projekta Kaštelir, ki se posveča
prazgodovinskim gradiščem in etnobotaniki za trajnostni turizem in razvoj podeželja na
območju od Krasa do Kvarnerja. S projektom želi osem glavnih in deset pridruženih partnerjev
doseči večjo prepoznavnost dediščine gradišč.
Izjave:
ASTRID PRAŠNIKAR (vodja projekta)
POLONA ABRAM (direktorica Javnega zavoda Komenski Kras)
V kolikor želite magnetogram v celoti, nam sporočite.

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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28

SLOVENIJA

8.11.2018
Naslov:

www.primorske.si

Stran/Termin:

Dan, konzorcij in projekt za kaštelirje

Naklada:

Avtor:

Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
ŠTANJEL, KAŠTELIR

https://www.primorske.si/Primorska/Srednja-Primorska/Dan-konzorcij-in-projekt-za-kastelirje

Gradišča oziroma kaštelirji so pomemben, a še neraziskan del kulturne dediščine. O tem, kako
jih raziskovati, ovrednotiti in vključiti v turistično ponudbo, so spregovorili na včerajšnjemu
Dnevu kaštelirjev v Štanjelu, ko so podpisali pis... Gradišča oziroma kaštelirji so pomemben, a
še neraziskan del kulturne dediščine. O tem, kako jih raziskovati, ovrednotiti in vključiti v
turistično ponudbo, so spregovorili na včerajšnjemu Dnevu kaštelirjev v Štanjelu, ko so
podpisali pismo o nameri za ustanovitev Čezmejnega konzorcija za kaštelirje....
kaštelirgradiščaštanjelprojekt čezmejnega sodelovanja hrvaška slovenija ŠTANJEL > Vodilni
partner projekta Kaštelir - celo ime je Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni
turizem in razvoj podeželja ...

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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SLOVENIJA

8.11.2018
Naslov:

www.robin.si
Gradišča - kašteliri od Krasa do Kvarnerja bodo ponovno

Avtor:

Naklada:

Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS, KOMENSKI KRAS, ŠTANJEL, KAŠTELIR

http://www.robin.si/index.php/lokalno/dobre-novice/item/5110-gradisca-kasteliri-od-krasa-do-kvarnerja-bodo-ponovno-ozivela

Poslušaj v živo

Oceni ta prispevek

velikost pisave

( 0 glasov)

DOBRE
NOVICE

Gradišča kašteliri od Krasa do Kvarnerja
bodo ponovno oživela
IZPOSTAVLJENO

od Redaktor
V

objavljeno November 08 , 2018

Štanjelu so včeraj pripravili prvo predstavitev čezmejnega projekta Kaštelir , ki se posveča prazgodovinskim

gradiščem in etnobotaniki za trajnostni turizem in razvoj podeželja na območju od Krasa do Kvarnerja.

S

projektom želi osem glavnih in deset pridruženih partnerjev doseči večjo prepoznavnost dediščine gradišč.
Vodja projekta Astrid Prašnikar :

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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SLOVENIJA

8.11.2018

www.robin.si

Stran/Termin:

Na tem območju je sedaj poznanih preko 600 gradišč , samo v Občini Komen , ki je vodilna partnerica projekta,

je poznanih kar 28 gradišč. Projekt prinaša ureditev vrha gradu Štanjel , kjer bodo uredili posebno informativno

točko, je povedala direktorica Javnega zavoda Komenski Kras Polona Abram

Ob zaključku predstavitve so podpisali pismo o nameri ustanovitve čezmejnega konzorcija za kaštelirje

(gradišča ), s katerim se bodo podpisniki zavezali k vzpostavitvi enotnega čezmejnega območja " dežela

kaštelirjev" . Projekt, ki se je začel letošnjega oktobra, bo trajal 30 mesecev , njegova vrednost pa znaša 1 , 4

milijona evrov. Iz evropskih sredstev bodo zanj pridobili 1 , 2 milijona evrov.
Prebrano 0 krat

Nazadnje urejano na 0, 08.11.2018 13 : 22
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SLOVENIJA

Primorske novice

8.11.2018
Naslov:

Dan, konzorcij in projekt za kaštelirje

Avtor:

Površina/Trajanje: 403,62

PRIMORSKA

Gesla:

10

Naklada: 21.000,00

Petra Mezinec

Rubrika/Oddaja:

Štanjel

Stran/Termin:

Žanr: POROČILO

ŠTANJEL, JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS, KOMENSKI KRAS, KAŠTELIR

Kulturna dediščina in razvoj turizma v 4 milijona evrov vrednem projektu Kaštelir
1,

konzorcij
in projekt za kaštelirje
Dan,

Gradišča oziroma kaštelirji so pomemben, a bi zajemala veliko število niso bili tako poraščeni.
Vendar pa so zelo pomembni
kaštelirjev na tem območju,
še neraziskan del kulturne dediščine. O
za nas, našo zgodovino
je
poudarila
Prašnikarjeva.
tem, kako jih raziskovati, ovrednotiti in
Na Krasu, v Brkinih, Čičeriji,
ali identiteto. Okolje, v
vključiti v turistično ponudbo, so
Istri in na Kvarnerju jih je
živimo, postane del
spregovorili na včerajšnjemu Dnevu
nas.
več kot 500.
kaštelirjev v Štanjelu, ko so podpisali pismo
Eden od ciljev projekta je
o nameri za ustanovitev Čezmejnega
Veliko možnosti
tudi vzpostavitev
za raziskovanje
čezmejnega itinerarija.
konzorcija za kaštelirje. Z oktobrom se je
"Rastline so okno v
začel tudi 1, 4 milijona evrov vreden projekt
O življenju v gradiščih v preteklost. Rastline, ki so
Kaštelir.
danes okrog nas, so ljudje
železni in bronasti dobi
Petra Mezinec
vključen tudi Štanjel. Ureditev
katerem

botaničnega

danes

Gledanice v turistično
partner projekta točko pomeni veliko pridobitev
Kaštelir - celo ime je
za Štanjel, je prepričan
Valter Ščuka, ki
gradišča in
za trajnostni
začasno opravlja funkcijo
in razvoj podeželja od župana komenske občine.
Krasa preko Brkinov, Čičerije Občina je tokrat prvič vodilni
in Istre do Kvarnerja - je
partner v okviru programa
občina Komen. Poleg nje v
Interreg Slovenija še
Hrvaška.
projektu
sodelujejo
Občina Izola, Univerza v
Kot je povedala vodja projekta
Mariboru, Inštitut za raziskave,
Astrid Prašnikar, bodo
v sklopu 4 milijona
razvoj in strategije
družbe, kulture in okolja, evrov vrednega projekta
Javni zavod Komenski Kras, oživili še tri gradišča, in sicer
Istarska županija, Občina
v Kortah nad Izolo,
Mali Lošinj, Občina Lanišče Rašpor v občini Lanišče na
ter Park prirode Učka.
Hrvaškem in Osot na Malem

Vodilni

Prazgodovinska

etnobotanika

turizem

1,

Oživili bodo

štiri gradišča
"Zadovoljen

sem,

da je v

projekt kot bivše gradišče

Lošinju.
"Glavni cilj je v 30 mesecih,
kolikor traja projekt,
vzpostaviti Deželo kaštelirjev,
novo čezmejno destinacijo

trajnostnega turizma, ki

vemo malo. V njih naj bi
na območju, ki ga pokriva
projekt, živelo 120. 000 ljudi,
je povedal Darko Darovec
iz Inštituta za raziskave,
razvoj in strategije družbe,
kulture in okolja. "Kar nekaj
vemo o pogrebnih ritualih.
Ohranili so se sakralni objekti
gradišč. Ti so bili praviloma
izven gradišč. Po
teorijah naj bi z njimi
določali meje. Malo vemo
o iniciacijskih in
obredih.
Na vprašanje, zakaj so
prazgodovinska gradišča v
Sloveniji tako slabo raziskana,
je odgovorila Maša
Sakara Sučevič iz Pokrajinskega
muzeja Koper:
"Kaštelirji so precej
od današnjega časa.
Veliko se jih je raziskovalo
ob koncu 19. stoletja in na
začetku 20. stoletja, ko še
nekaterih

poročnih

500
gradišč je bilo na
območju Krasa,

Brkinov, Čičerije,
Istre in Kvarnerja

gotovo uporabljali. Materialnih
ostankov je res ostalo
malo, a

toliko več

nematerialne

dediščine je ostalo
v obliki znanja o rastlinah
v ustnem izročilu, je
povedal Mitja Kaligarič z
Univerze v Mariboru.

oddaljeni

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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SLOVENIJA

8.11.2018

Primorske novice

Stran/Termin:

10

Zdaj čezmejni projekt,

nato

še

konzorcij

Ob tej priložnosti so včeraj
v Štanjelu podpisali tudi
pismo o nameri za ustanovitev

Čezmejnega

konzorcija

za kaštelirje. Predvidoma
ga bodo ustanovili
čez leto in pol.

Poleg devetih projektnih
partnerjev projekt podpira
še deset pridruženih
na včerajšnjem
pa so podporo projektu
in turističnemu razvoju
kaštelirjev izrazili še
minister za kohezijo Marko
Bandelli, Dimitrij Pur iz
programa Interreg Slovenija
- Hrvaška in
Ksenija
Naglec z ministrstva
partnerjev,
dogodku

Kovačec

za kulturo.

Eno od štirih gradišč, ki se jim bodo v okviru projekta posvetili, je tudi območje Gledanice« na vrhu

Štanjela.

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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SLOVENIJA

8.11.2018

V

Primorske novice

Stran/Termin:

10

Štanjelu so včeraj projekt Kaštelir predstaviti predstavniki devetih partnerjev iz Slovenije in Hrvaške.

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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SLOVENIJA

Primorske novice

5.12.2018
Naslov:

Sečnja ne sme uničiti arheološke dediščine

Avtor:

Površina/Trajanje: 638,17

PRIMORSKA

Gesla:

5

Naklada: 21.000,00

Petra Mezinec

Rubrika/Oddaja:

kosovelje

Stran/Termin:

Žanr: POROČILO

KAŠTELIR

Družba Slovenski državni gozdovi seka bor v bližini Kosovel)

Sečnja ne sme

-

Vaščani opozarjajo na bližino več tisoč let starega gradišča

uničiti

arheološke dediščine
Dušan Luin iz Kosovelj je pred tednom slišal
žaganje v borovem gozdu ob starem
gradišču in se zbal, da ga bodo delavci
uničili. Pozval jih je, naj ne rušijo zaščitenih
zidov, pristojne ustanove pa, naj ukrepajo,
preden bo prepozno. Ko smo stvari preverili,
se je izkazalo, da je imela družba Slovenski
državni gozdovi soglasje zavoda za varstvo
kulturne dediščine za gradnjo vlak za
spravilo lesa, ne pa za sečnjo.

Petra Mezinec
Na sekanje borovcev pri vasi
Kosovelje nas je opozoril

Dušan Luin, predstavnik
vasi Kosovelje v Krajevni
skupnosti Pliskovica. "Pred
tednom dni sem se sprehajal
po Pliskini poti. Slišal sem,
da se v borovem gozdu v
Gradini na veliko žaga. Ko
sem prišel do obzidja Starih
Šanc, sem videl dva velika
stroja za podiranje dreves v
akciji, neposredno ob gradišču,
pravi Luin.
Gradišče Stare Šance z
območjem

v

Gradina je vpisano

Register

kulturne

dediščine.

Gre za

prazgodovinsko

gradišče,

najverjetneje

iz železne dobe, z delno

ohranjenim

obrambnim

okopom. Natančen obseg
gradišča ni znan, od njega
lahko danes vidimo le z
mahom prerasel zid.
"Delavca sta se ob mojem
opozorilu ustavila, jaz pa
sem opozoril vse pristojne

institucije, naj preverijo, ali
je sečnja v skladu z zakonom.
Delavca sta mi namreč

povedala, da so nameravali
podreti nekaj zidov Starih
Šanc, da bi lahko požagali in

odpeljali debla z območja
gradišča, je še povedal Luin
in dodal: "Poleg tega pa smo

vaščani na kosoveljske bore,
kot temu območju pravimo,

navezani. Vem, da lastnik ni

dolžan obvestiti ljudi,
bi bilo to prav.

vendar

Odstranili le en zid, ki
popravili

ga bodo

na kateri je Luin
opazil delavca, je v lasti
družbe Slovenski državni

Parcela,

da
gozdovi. "Informacija,
naj bi delavci nameravali
uničiti nekaj zidov, ne drži.
Odstranili smo le mejni zid
med državno in občinsko
parcelo, za kar smo dobili
soglasje občine. Ob
zaključku

del bomo zid z istimi

kamni postavili v prvotno
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SLOVENIJA

5.12.2018

Primorske novice

Stran/Termin:

5

sečnjo smo res
nismo
vedeli, da
pričeli, saj
potrebujemo soglasje tudi
za sečnjo. Ko smo to izvedeli,
smo zaprosili za še eno
soglasje in ga v petek že
pridobili. Prav tako si bo
območje znova ogledal
so še povedali v
družbi. Ali se bodo dela
začela takoj, je odvisno od
ugotovitev arheologa in vremena.
Eden od pogojev
za varstvo kulturne
je tudi, da je vleka in
zbiranje lesa mogoče le, ko
so tla zamrznjena ali suha,
da so vplivi na arheološke
ostaline minimalni.
heolog.

S

arheolog,

zavoda

dediščine

tem mestu je Dušan Luin pred tednom dni zagledal delavca v vozilih
Prišla sta do notranjega zidu gradišča, ki je poraslo z mahom.
Na

je pojasnila Suzana
Rankov iz družbe Slovenski

stanje,

državni gozdovi.
Poudarila je, daje odločbo
za sečnjo izdal Zavod za gozdove
Slovenije. V njej je za

posek predvidenih 2. 236
metrov črnega bora,
ki ga je zaradi starosti

kubičnih

potrebno

posekati na območju

89 hektarja, od tega je
46 hektarja v lasti države.

42,
9,

splošnih omejitev
pa je na Krasu še majhen
donos pri sečnji gozda. Vse
to je razlog, da se gozd stara
in propada. Na tem območju
je predviden končni posek
črnega bora, ki ga že narava
"Poleg

sama izloča. Po poseku ne

načrtujemo novih pogozditev,
pričakujemo pa, da bodo
črni bor nadomestili listavci,
kot so mali jesen, črni
gaber in hrast, je pojasnil
Milan Race, vodja sežanske
enote Zavoda za gozdove
Republike Slovenije.
Kritičen je do omejitev, ki
otežujejo sečnjo lesa v že
tako težkih okoliščinah:
tem primeru je morala
družba plačati arheologa,
kar pomeni še dodaten
strošek. Pravila morajo biti
"V

enaka za vse, tudi za

domačine

oziroma fizične osebe,
ki bi morali prav tako

Stare Šance del

za

odstranjevanje dreves.

plačati arheologa, kar pomeni
dvig stroškov. Vsaka
ustavitev sečnje je dodaten
strošek in pomeni, da se lahko
tudi dokončno ustavi, kar
pa je škoda za vse.

Eno soglasje so imeli,
drugega ne
Za posege na zaščitenem
območju pa so v družbi Slovenski

državni gozdovi
tudi soglasje
za varstvo kulturne
"Marca nam je zavod
odobril gradnjo vlak za
spravilo lesa. Pri gradnji je
bil ves, čas prisoten tudi ar¬
potrebovali

Zavoda
dediščine.

projekta Kaštelir
Stare Šance se kot gradišče v
neposredni bližini Pliskine
poti pridružujejo projektu
Kaštelir, je povedala vodja
projekta Astrid Prašnikar.
"Projekt je namenjen
in širjenju znanja o
kaštelirjih oziroma gradiščih.
V preteklosti se je
gradiščem naredilo veliko
škode. Ne nujno zavestno,
velikokrat tudi pomotoma.
Tako vidim tudi ta primer.
Zadovoljna sem, da ni bila
gradišču narejena škoda.
V sklopu projekta bodo
uredili pot do kosoveljskega
gradišča, postavili informativno
tablo in ga vključili v
ponudbo Pliskine poti.
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SLOVENIJA

7.12.2018
Naslov:

OBČINSKO GLASILO - OBČINA HRPELJE KOZINA
Nov projekt Kaštelir

Gesla:

10

Naklada: 1.960,00

Avtor:
Rubrika/Oddaja:

Stran/Termin:

Površina/Trajanje: 539,51

AKTUALNO

Žanr: POROČILO

ŠTANJEL, KAŠTELIR

Nov projekt Kaštelir

s5

V okviru projekta »Prazgodovinska gradišča in etnobotanika
za trajnostni turizem in razvoj podeželja od Krasa
do Kvarnerja (preko Brkinov, Cičarije in Istre)«
akronim
KAŠTELIR, se je v sredo, 7. novembra 2018, na Gradu Štanjel
odvil čezmejni dogodek DAN KAŠTELIRJEV.
Dopoldanske ure so bile namenjene sestanku projektnih
partnerjev, v popoldanskem času pa so projektni partnerji
projekt predstavili strokovni* znanstveni in širši javnosti.

TiVl

ua^ir^ JJU3VFWi3fl,

H

HBVAlkA

SLOVENIJA - HPVATSKA

Hrvaške s širšega območja Primorske, Istre ter Kvarnerja
ter 22 drugih institucij, torej skupaj preko 50 podpisnikov.

1.

1.

Sledil je slavnostni podpis namere za ustanovitev

CEZMEJNEGA

KONZORCIJA ZA KAŠTELIRJE - GRADIŠČA,
kar bo tudi eden izmed najpomembnejših načrtovanih
dosežkov projekta. Namero so podpisali projektni in
pridruženi partnerji, trinajst občin iz Slovenije in ena iz

se udeležili: Marko Bandelli, nekdanji minister
brez resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in
kohezijo, drugi predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter predstavniki
Organa upravljanja, Interreg Slovenija Hrvaška,
predstavniki Ministrstva za kulturo RS, več županov iz Slovenije
in Hrvaške, med njimi naša županja Saša Likavec
Svetelšek, drugi predstavniki občin, državnih, strokovnih

Dogodka so
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SLOVENIJA

7.12.2018

OBČINSKO GLASILO - OBČINA HRPELJE KOZINA

Stran/Termin:

10

skupne izzive, ki čakajo partnerje v času izvedbe projekta
in po njem.
Povzetek projekta
KAŠTELIR, projekt Programa sodelovanja Interreg Slovenija
- Hrvaška, se aktivno izvaja od 10. 2018.
Rdeča nit projekta KAŠTELIR so ostanki gradišč (kaštelirjev),
te danes prezrte kulturne dediščine, ki izhaja iz
obdobja (iz bronaste in železne dobe iz 2.
in X, tisočletja pr. n. št. Njihova presenetljiva gostota na
širšem območju Primorske, Istre in Kvarnerja priča o skupnih
naravnih danostih in skupni zgodovini ter enovitosti
tega območja v prazgodovini. Z zaraščanjem gradišč,
lokalnega prebivalstva ter izgubo tradicije in
s starodavno preteklostjo pa se izgublja tudi znanje o
takrat rastočih rastlinah tega območja in njihovi uporabi.
Zato je glavni namen projekta aktivno ohranjanje dediščine
gradišč, in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito,
oživitvijo ter promocijo. S projektom se želi obuditi tudi
starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo tako predstaviti
za sodobni čas, da bo služila trajnostnem čezmejnem
turizmu, razvoju podeželja in sonaravnemu ravnanju
1.

prazgodovinskega

izseljevanjem

povezav

ter drugih javnih in zasebnih institucij skupaj približno
100 udeležencev. Odziv in zainteresiranost za podpis namere
za ustanovitev omenjenega ČEZMEJNEGA KONZORCIJA
kažeta na to, da sta zanimanje in pripravljenost
deležnikov za sodelovanje in povezovanje izredno velika,
saj bodo v projektu obravnavane aktualne vsebine tako s
področij naravne in kulturne dediščine kot z njima povezanimi
možnostmi trajnostnega turizma. Vse navedeno je
dobra popotnica ob začetku projekta. Na popoldanskem
strokovnem posvetu so priznani strokovnjaki iz Slovenije
in Hrvaške predstavili vsebinska področja projekta ter

z okoljem.

PROJEKT KAŠTELIR

Astrid Prašnikar, vodja projekta
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SLOVENIJA

10.12.2018
Naslov:

Horizont

Stran/Termin:

Štanjel: Kaštelir za kulturno dediščino gradišč

Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

20

Naklada: 7.000,00
Površina/Trajanje: 111,94

/

Žanr: POROČILO

KAŠTELIR, ŠTANJEL

Kaštelir za kulturno
Štanjel:
vv
f 1 VV
dediščino gradišč
I#

V Štanjelu so predstavili čezmejni projekt Kaštelir
(Interreg Slovenija -Hrvaška), ki je namenjen prazgodovinskim

gradiščem in etnobotaniki ter naj bi prispeval
k trajnostnemu turizmu in razvoju podeželja
na območju od Krasa do Kvarnerja. Povezati nameravajo
gradišča na večjem območju od Krasa prek
Brkinov in vse do Istre in Kvarnerja. Na tem območju
je poznanih več kot 600 gradišč, nekatera med njimi
so postavili tudi 2000 let pred našim štetjem. Samo v
Občini Komen, ki je vodilna partnerica projekta, je
poznanih kar 28 gradišč. Redka med njimi so bila
med poznanimi in ohranjenimi gradišči je
Debela griža nad Volčjim gradom, večina pa je zaraščenih
raziskana,

in nepoznanih.

kulturno dediščino gradišč povezujejo naravno
dediščino botanike, saj želijo raziskati in obuditi
poznavanje in uporabnost različnih rastlin, ki rastejo
na tem področju. Gradišča in njihova sporočila izpred
več tisoč let bodo domačinom ponudila dodano
s katero bodo na Kras in v druge kraje privabili
S

vrednost,

več obiskovalcev.
1,

Vrednost projekta, ki bo trajal 30 mesecev, znaša
milijona evrov. Iz evropskih sredstev bodo zanj

4

pridobili

1,

2

milijona evrov.
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SLOVENIJA

14.12.2018
Naslov:
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

BURJA - Glasilo občine Komen

Stran/Termin:

Cezmejno povezovanje za ohranjanje in oživljanje
Astrid Prašnikar

25

Naklada: 1.400,00
Površina/Trajanje: 395,26

/

Žanr: POROČILO

JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS, ŠTANJEL, KOMENSKI KRAS, KAŠTELIR

mww

Cezmejno povezovanje za ohranjanje

in oživljanje gradišč

r

Si

IT

niiefie^
Hi
w

SIHR

i**S

SLOVENIJA
HRVAŠKA
SLOVENIJA - HRVATSKA

Evropska unija
Europska unijo

Evropski sklad 23 regionalni razvoj
Europski fond ta rcgiorutm raivo1

V oktobru

seje začel čezmejni projekt Kaštelir, ki ga vodi Občina
Komen ob partnerstvu Javnega zavoda Komenski Kras, financira
pa se iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja
evropskega teritorialnega sodelovanja programa Interreg SI HR.
Rdeča nit najrazličnejših dejavnosti so ostanki gradišč (kaštelirjev)
iz bronaste in železne dobe. Njihova presenetljiva gostota na širšem
območju Primorske, Istre ter Kvarnerja priča o skupnih
danostih in skupni zgodovini ter enovitosti tega območja
v prazgodovini. Z zaraščanjem gradišč, izseljevanjem lokalnega
prebivalstva ter izgubo tradicije in povezav s starodavno preteklostjo
se izgublja tudi znanje o takrat rastočih rastlinah tega območja
in njihovi uporabi. Zato je glavni namen projekta aktivno
ohranjanje dediščine gradišč z njihovim ovrednotenjem, zaščito,
oživitvijo ter promocijo. S projektom se želi obuditi tudi starodavno
povezanost ljudi z rastlinami in jo tako predstaviti za sodobni
čas, da bo služila trajnostnemu čezmejnemu turizmu, razvoju
in sonaravnemu ravnanju z okoljem.
V okviru tega projekta s širšim podnaslovom 'Prazgodovinska
gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja
od Krasa do Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije in Istre)' se
je v sredo, 7. novembra 2018, na Gradu Štanjel odvil čezmejni
naravnih

podeželja

dogodek Dan kaštelirjev.
Dopoldanske ure so bile namenjene premu sestanku projektnih

partnerjev, v popoldanskem času pa predstavitvi pred strokovno,
znanstveno in širšo javnostjo. Sledil je slavnostni podpis namere
za ustanovitev Čezmejnega konzorcija za kaštelirje
gradišča,
s katerim so se podpisniki zavezali k petim področjem skupnih
prizadevanj: vzpostavitvi enotnega čezmejnega območja »dežela
kašte«,
strokovni zaščiti in večji prepoznavnosti dediščine
gradišč v javnosti, ozaveščanju lokalnih skupnosti in njihovih
prebivalcev, oblikovanju trajnostne izobraževalne in ozaveščevalne
ponudbe za različne ciljne skupine obiskovalcev in vključevanju
arheološke in naravne dediščine v turistične in druge
poslovne dejavnosti, ki lokalnemu okolju prinašajo gospodarsko
spodbudo. Namero so podpisali projektni in pridruženi partnerji,
trinajst občin iz Slovenije in ena iz Hrvaške, s širšega območja
Primorske, Istre ter Kvarnerja, ter 22 drugih institucij, torej skupaj
preko 50 podpisnikov.
Dogodka so se udeležili: Marko Bandelli, takratni minister brez
resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, drugi
predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko ter predstavniki Organa upravljanja Interreg
Hrvaška, predstavniki Ministrstva za kulturo RS,
Slovenija
več županov iz Slovenije in Hrvaške, drugi predstavniki občin,
državnih, strokovnih ter drugih javnih in zasebnih inštitucij - skupaj
približno 100 udeležencev. Odziv in zainteresiranost za podpis
namere za ustanovitev omenjenega čezmejnega konzorcija
kažeta na to, da sta zanimanje in pripravljenost za sodelovanje
in povezovanje izredno velika, saj bodo v projektu obravnavane
aktualne vsebine tako s področij naravne in kulturne dediščine
kot z njima povezanimi možnostmi trajnostnega turizma. Vse
je dobra popotnica ob samem začetku projekta.

navedeno

1.

Besedilo: Astrid Prašnikar, vodja projekta
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SLOVENIJA

www.robin.si

4.1.2019
Naslov:

Stran/Termin:

Kraška Debela griža primer dobre prakse in turistični

Naklada:

Avtor:

Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Gesla:

KAŠTELIR

http://www.robin.si/index.php/lokalno/zanimivosti/item/5326-kraska-debela-griza-primer-dobre-prakse-in-turisticni-potencial

Poslušaj v živo

Oceni ta prispevek

velikost pisave

( 0 glasov)

Kraška Debela griža primer dobre prakse in
ZANIMIVOSTI

turistični potencial
od Vanja Trkman

objavljeno Januar 04, 2019

Debela griža je eno izmed najbolj slikovitih in najbolje ohranjenih nižinskih prazgodovinskih gradišč na Krasu ,

kljub temu pa je bila do danes le deloma raziskana.

V

okviru zasebnega neprofitnega zavoda Krasen Kras se v

zadnjih letih izvaja čiščenje in arhitekturno vrednotenje gradišča.

V

Kosovelovem domu v Sežani si bo od

danes naprej mogoče ogledati rezultate , predstavljajo namreč potujočo razstavo Prazgodovinsko gradišče

Debela griža

Z

skrivnostna naselbina. Goran Živec , ustanovitelj zavoda Krasen Kras :

nedavnim vpisom veščine suhozidne gradnje na Unescov seznam in projektom Kaštelir

gradišča ki ga vodi

komenska občina, ima Debela griža velim turistični potencial , še meni:

Prav s tem pristopom pa bi lahko v prihodnje spoznavali tudi druga bližnja gradišča.

Prebrano 1 krat

Javascript

is

required to use Joomla Social Comments and SharingJoomla module for Social media integration , Joomla

Social Comments and Sharing

share

and comment on Joomla site to social media: Facebook , Twitter , LinkedI , Vkontakte ,

Odnoklassniki
Tweet

prejšnji

Na obisku: Božički na motorju

NAZAJ NA VRH
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SLOVENIJA

19.3.2019
Naslov:

BURJA - Glasilo občine Komen
V projektu Kaštelir nastaja nov festival

Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:

20

Naklada: 1.400,00
Površina/Trajanje: 217,66

/

Žanr: POROČILO

KOMENSKI KRAS, KAŠTELIR, ŠTANJEL, JAVNI ZAVOD KOMENSKI KRAS, ZAVOD

V projektu Kaštelir nastaja nov festival
a! liiteireg
SLOVENIJA - HRVAŠKA
\v

Evropska unija

Evropski sklad la regionalni ra/voj

Naša arheološka prizorišča so zelo
bogata, postala so del našega vsakdanjika,
tako da se komaj zavedamo njihovih

dragocenosti. V okvira projekta

Kaštelir, ki se izvaja v programu

Interreg

sofinanciranem iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni
pripravlja Javni zavod Komenski
Kras pestro dogajanje z glasbenimi
dogodki in številnimi spremljevalnimi
prireditvami, ki bodo na umetniški in
raziskovalni način odstirale našo davno
preteklost. Prvo leto bosta kot prizorišči
SIHR,

razvoj,

najbolj izpostavljena Volčji grad in

Štanjel, v naslednjih letih

pa,

upamo,

tudi druge navdihujoče lokacije po
vaseh Občine Komen. Med osrednjimi
gosti festivala bo slovenski skladatelj in
arheolog Lojze Lebič, ki bo prav v času
prireditev praznoval 85letnico rojstva,
program pa bodo napolnili tudi številni
drugi domači in tuji ustvarjalci.
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Konec avgusta bo z nami delil svojo glasbo in misli Lojze Lebič.
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