
 
 

PODROBNA PREDSTAVITEV OKROGLE MIZE                                                                                      

»ZA KAKOVOSTNO PRENOVO KRAŠKIH VASI«  

Lokacija: Osnovna šola Dutovlje 

Datum: 23.5.2022 

Opomba: Prepis besedila je nastal iz zvočnega posnetka, za katerega je organizator Kulturno-razvojno 

društvo Venček pridobil soglasje vseh prisotnih na okrogli mizi. Zvočni zapis hrani organizator dogodka 

v arhivu.  

 

UVODNI NAGOVOR PREDSEDNIKA DRUŠTVA VENČEK OB ODPRTJU OKROGLE MIZE 

– TOMAŽ NOVAK 

Spoštovani gostje arhitekti, spoštovana ravnateljica Osnovne šole Dutovlje, spoštovani župan občine 

Komen g. Erik Modic, župan občine Sežana g. David Škabar in g. Erik Modic, spoštovani krajani Dutovelj 

in ostali občani Občine Sežana, spoštovani vsi ostali pomembni vabljeni gostje lokalnih oblasti in iz 

gospodarstva, predstavniki medijev, lepo pozdravljeni in hvala, da ste se odzvali našemu povabilu na 

odprto okroglo mizo ZA KAKOVOSTNO PRENOVO KRAŠKIH VASI, v organizaciji Kulturno razvojnega 

društva Venček v okviru Tedna ljubiteljske kulture. 

Kulturno razvojno društvo Venček iz Dutovelj gradi svoje poslanstvo na spodbujanju aktivnega 

delovanja na področju kulture in umetnosti. Še posebej si prizadevamo za zaščito in valorizacijo 

kulturne dediščine ter ohranitev kulturne identitete in tradicije Krasa. Ker nam je mar. 

Modernizacija na vseh področjih našega življenja nam postavlja izzive v razmišljanju o naši skupni 

prihodnosti in o naših konkretnih dejanjih v prostoru, v naravi, v hiši in pri delu. Zavedamo se, da so 

odtisi preteklosti v kamnu in prostoru nekaj kar moramo spoštovati, graditi pa za prihodnost. 

S to okroglo mizo, s pogovorom s strokovnjaki in skupaj z vami, drago občinstvo, želimo graditi most - 

zavedanje o pomenu kvalitet skupnega prostora bivanja. To naj temelji na ohranjanju skupnih vrednot 

in prizadevanjih za kakovostno življenje vseh nas. Svoj kraj imamo radi, zato radi delamo za skupno 

dobro kraja in ljudi. Vabimo vas, da se nam v naših prizadevanjih pridružite. 

Ob tej priložnosti bi se rad v imenu Društva Venček iskreno zahvalil vsem sodelujočim govornikom, ki 

so potrdili sodelovanje v programu te okrogle mize in so pripravljeni z nami deliti svoje neprecenljivo 

znanje in bogate izkušnje. Iskrena zahvala tudi gospe Mirandi Novak, ravnateljici Osnovne šole Dutovlje 

skupaj z ostalimi sodelavci šole, ki so odprto in v sodelovalnem duhu sprejeli našo pobudo za 

organizacijo dogodka v naši Osnovni šoli. 

Strokovni program bo vodila gospa Milena Marega, arhitektka z dolgoletnimi izkušnjami aktivnega 

vključevanja javnosti pri načrtovanju prenov javnih prostorov. Za različne občine je izvedla številne 

posvetovalne delavnice in sodelovala pri pripravi nacionalnih smernic in priporočil ter posvetovalnih 

procesov z deležniki. 

Gospa Marega prepuščam vam besedo in vodenje okrogle mize. 


