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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. Vse zapisano je predmet moralnih in 

materialnih pravic govornikov zato je prepovedano razmnoževati, kopirati, prepisovati ali nadalje uporabljati vsebino tega 

dela, po posameznih delih ali kot celoto, brez predhodnega dovoljenja avtorja in hkrati organizatorja dogodka Kulturno-

razvojnega društva Venček.  

 

RAZPRAVA 2. DEL 

Milivoj Štemberger, Predsednik Krajevne skupnosti Pliskovica:  

Kot Pliskovica imamo srečo, da cesta ne gre skozi vas in imamo obvoznico. Imamo večji problem in še 

kakšna druga vas na Krasu in se ga ne zavedamo. To, da nas je vedno manj in da smo vedno bolj stari. 

Ko sem bil jaz otrok nas je bilo 350. Pred 12 leti, ko sem prevzel Krajevno skupnost nas je bilo še 230, 

danes nas ni niti 190. Po eni strani je naša Pliskovica zelo opevana, imamo hostel, imamo kmečke 

turizme, imamo Pliskino pot. Res se trudimo vsi skupaj, da bi nekaj naredili, vendar nam vedno manj 

ratuje. Če se ne bomo zavedali lokalna skupnost in tudi država, da je treba tem vasem in tem ljudem, 

ki so tu ostali še malo pomagati, je lahko ne vem koliko znanja, ne vem koliko strokovnjakov. Treba je 

izhajati iz avtohtonih vasi, primorskega Krasa. Tu bi morali ljudem pomagati- mogoče je to tema za 

drugo delavnico. Moj oče je pred 70-80 let nazaj tolkel kamen za en liter vina na dan in en krožnik 

mineštre. Večinoma vsi kamnoseki na Krasu. Če rabiš danes en portal moraš iti h kamnoseku in to drago 

plačati. Morda je tudi to vzrok, ker je draga stvar, da se tega ne naredi in se vstavljajo plastična okna. 

Tu bi morali pomagati s sredstvi za obnovo. Če ne bomo na temu delali je škoda, da se o prenovi 

pogovarjamo. Hvala.  

 

Milena Marega, arhitektka:  

To je tudi apel državi, da se vključi v razvojne projekte.  

 

Dr. Robert Peskar, Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, glavni konservator: 

Poudarjam, da je Slovenija lani za kulturno dediščino namenila rekordnih 7 milijonov evrov, državnega 

denarja. Prejšnja leta pa po par stotisoč evrov. Kakšno leto tudi ne nič. Naša ocen je, da bi potrebovali 

od 20 do 30 milijonov javnega denarja na leto. To je polovica potem pa še druga polovica od lastnikov, 

kar pomeni skupaj na letni ravni 40 do 50 milijonov evrov. To bil približno potreben znesek, da bi lahko 

izvedli posege restavriranja, konzerviranja in podobno. Za enkrat pa pri ključnih odločevalcih, politikih, 

to je drobiž za Slovenijo, vendar ne pride do tega. Lastnikov kulturne dediščine je 150.000 torej je kar 
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veliko volilno telo. Vendar tudi pred volitvami razprave o kulturni dediščini ni bilo. Ta glas bi se lahko 

začel slišati in se pojavljati v medijih.  

 

Mojca Gec, domačinka:   

Zelo pozdravljam to okroglo mizo in hkrati obžalujem, da ni bila organizirana že prej, preden se je v 

Dutovljah sploh začelo delati. Bi pa rada rekla, kraška arhitektura je pomembna. Pomembni smo tudi 

mi, domačini, Kraševci. Brez nas, Krasa ne bo. Moja družina je lastnica nepremičnine v tistem 

čudovitem zoožanju, ki ga je gospod prej predstavil, ko se vzpenjamo v vas Dutovlje. Čudovita je, če 

tam ne živiš, oz. če tam ne živijo tvoji potomci. Stroka bi morala stopiti na stran domačinov, ki si želijo 

ostati in obnove. Nikakor ne moderno arhitekturo, kraško ampak tako, da bomo v njej lahko živeli, da 

bo dostopna. Da lahko zapelješ na dvorišče z avtomobilom in da ne vztrajamo pri neki obnovi tako kot 

je bila nekoč, ker je to za domačina nefunkcionalno. Mi si želimo obnove in tako kot je rekel gospod 

prej, vsak si želi z obnovo narediti nekaj dobrega.  

 

Prof. Maruša Zorec, predavateljica na Fakulteti za arhitekturo:  

Prenova ne pomeni zamrznitve v času. Prenova mora omogočati predvsem, da v dediščini živijo. To se 

da narediti na različne načine. Zato je potrebno imeti arhitekte, ki znajo spoštovati, kaj dediščina zares 

predstavlja. Te kvalitete je treba najprej prepoznati. Pogosto, tudi v vašem primeru ne gre za lokalno 

zaščiteno dediščino. V večini primerov gre za elemente, ki nimajo statusa zaščite. In te so najbolj 

ogrožene. Če jih ne prepoznamo, jih lahko hitro izgubimo. Kot dediščina tudi nimajo veliko možnosti 

za sofinanciranje. Lani je bilo omogočeno financiranje 7 milijonov evrov za lastnike, ki so imeli 

spomenike lokalnega pomena. V vaši skupnosti bi morali imeti nekoga, ki vam pri tem pomaga. To so 

predstavniki ZVKD, da se to sodelovanje okrepi, kot pomoč krajanov in tudi boljše zaščite. Kljub vsemu 

bi bila kritična do tega kar se je v Dutovljah zgodilo, ker se vaši predstavniki niso dovolj angažirali. Da 

bi od arhitektov, če so tukaj sploh bili, zahtevali boljše rešitve. In vi bi jih lahko od države tudi dobili 

plačane. Lahko bi imeli zgornji trg tlakovan v kamnu. Dolgoročno upam, da tam ne boste imeli 

parkirišča. Izkoristila bi to priložnost, da vas vprašam, kje si vi ta javni prostor sploh želite? Ker, ko sva 

se s Sašo peljala skozi Dutovlje, so bili vsi ti prostori zaparkirani. Ali je to ta kotiček, ki ste ga vi prej 

omenjali ali je to prostor pred cerkvijo, ali je to prostor pred trgovino, ali na drugi strani ceste? Povsod 

je danes parkirišče. Jaz vem župan, da razmišljate o drugih lokacijah. Je pa tudi priložnost, da se te 

parkirne površine dolgoročno tlakujejo z bolj občutljivim materialom. Pri enem od objektov smo 

namreč že opazili, da kanaleto. Dobro je, da ni pločnikov skozi celo vas in se prostor razlije do hiš. Ni 

potrebno, da je vse asfaltirano in nekdo od stanovalcev, si je to tlakoval s kockami. To je preprost 

material. Svetovala bi, da si dobite lokalnega arhitekta, ki bi pomagal z nasveti kot občini in skupnosti 

in povezoval, vse to kar si želite imeti. Ti mehanizmi, na nivoju države žal niso sistematizirani. Z javnim 

prostorom se, da identiteto zelo močno graditi in vzpostavljati.  

V Dutovljah, absolutno priložnosti so še, da se popravi to kar je bilo narejeno. Mogoče s kakšno 

ozelenitvijo zidu, drevo ste že posadili in promet umakniti. Sem optimistična, vendar bi se vrnila v 

prostor in popravila. Kar je pri prenovi ključno so razmerja. Pomembna so razmerja, med starim in 

novim. Tu je cesta preglasila staro, kar so vrednosti prostora. Zato bi veljajo uravnotežiti ta razmerja.  
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Danilo Antoni, arhitekt 

Rad bi delil pozitivno izkušnja v smislu stari prebivalci, novi prebivalci, sežanski župan, v partnerstvu 

suhozidne gradnje organiziramo delavnice obnove suhozidov. Ko organiziramo delavnico vsi 

prihajajo, ni potreben denar. Velikokrat se zgodi, da imamo razpis, kjer celo občina zasebnike 

financira. Naše delavnice vključujejo vse tipologije prebivalcev, tudi turiste. V 5-ih, 7-ih letih smo 

obnovili veliko zidov. Če vzpostavimo pameten način, se bo dalo obnoviti in projektirati v sodelovanju 

z domačini, ker se potem prostor prepozna na lažji način. Narejeno mora biti na subtilen način. 

Funkcionalnost je bila tudi v naši stroki pojem. Tudi naša stroka se spreminja in bo morala prevzeti 

odgovornost za bolj konstruktivno vlogo.  

 

Vojka Žgavec Clemenz, domačinka iz Tomaja 

Navezala se bom na vse kar je bilo danes povedano. Moram pa povedati eno mojo srčno trditev, ne 

postavljam se na nobeno stran, ker bi bilo nekonstruktivno. Tukaj smo vsi zato, da bomo obrnili stvari 

na boljše. Moj oseben pogled zelo blizu in zelo daleč, obenem. Iskreno  priznanje organizacijskem 

odboru tega srečanja, kajti to srečanje in te debate ne bi bilo, če sem prav obveščena, če peščici ljudi 

ne bi bilo mar, da se o tem začnemo pogovarjati. Mislim, da se nismo zbrali  zato, da poiščemo eno in 

edino resnico. Vsi gospodje in tudi gospe, ste strokovnjaki na tem področju, ste povedali, da ni ene in 

edine zveličavne resnice. In velikokrat je bil tukaj omenjen mojster  g. Fabiani, pa bi ga kar citirala. G. 

Fabiani je jasno podčrtal in poudaril, da je prostor neizmerna vrednota, vsak ki vanj posega se mora 

zavedati tega, da je vsak poseg neponovljivo dejanje. Gospe in gospodje, strokovnjaki, govorili ste o 

možnostih popravka. To mi je zelo všeč, ker dajete nek most neko upanje. Ampak, kar se poseže v 

prostor ne moreš več popraviti. In danes poslušamo o multidisciplinarnosti. Še vedno prevladujejo 

discipline: arhitekti in spomeničarji, če jih lahko tako imenujem. Tukaj so tudi socialni antropologi, 

urbanisti, krajinski arhitekti in tudi sociologi, ki so povezani z arhitekturo in urbanizmom.  Na prvem 

mestu pa domačini. Domačini in tudi stroka, smo videli danes, nismo enotni. Ampak ne glede na to, 

ali smo iz Tomaja ali iz Dutovelj ali iz  »Placa« nas povezuje ena stvar, sem smo prišli, ker nam je tukaj 

lepo. Ni lahka. Jaz se počutim tukaj domačinka in nobeden mi ne bo dajal  »pašaporta«. Ampak mi 

smo investicijo kot svojo usodo zaupali občini. In če nas ta občina iz naše lastne usode izključuje,  s to 

občino nekaj ni prav. In še enkrat iskrene komplimente temu organizacijskemu odboru, ne bom 

komentirala kaj so strokovne odločitve, ker sem premajhna, ampak iskrene komplimente temu 

odboru, ki  ne drži, da se ni odločil, da ne bo urgiral, ker ne drži, da se ni pravočasno in premalo 

energično oglašal, ki ne drži, da se ni povezal z ožjo in širšo stroko. Drži pa, da je bil premalo slišan. Ne 

govorim, da imajo oni prav. Drži pa, da niso bili slišani. Moja osebna izkušnja je bila, da sem 

komunicirala ravno tako kot občanka občine Sežana z občino Sežana in predlagala, kaj bi lahko 

znotraj evropskega razpisa za obnovo za naravno in kulturno dediščino  prijavili v vasi Tomaj nisem 

bila upoštevana. Dobila sem en splošen odgovor, ki ni služil ničemur. Denar je šel, razpis je šel.  

Živimo dalje in živimo v občini, ki nas ne sliši. Jaz mislim, da s tem načinom, ko se nekdo oglasi ne 

delamo mostov. Sem prepričana, da mi vsi hočemo nekaj dobrega. Vsekakor je dobro, da se 

poslušamo, da se razumemo, da se povabimo k dialogu. Še nekaj bi rada poudarila, mi navadni 

smrtniki, nismo plačani, da bomo spremljali razpise, nismo obveščeni o vseh priložnostih, zato imamo  

uradne javne institucije, ki so financirane tudi iz naše glavarine. Ne zdi se mi pošteno in strokovno, da 

smo tako omaloževani in tako spregledani, tudi takrat ko ne služimo denar za svoj lastni »tokvin« 

ampak za narodno dobro, za splošno dobro. Da smo zasmehovani, kaznovani in spregledani. In lep 

pozdrav organizacijskemu odboru, čestitam za to hrabrost in so tudi nas Tomajce obvestili in 

seznanili, kaj nas pravzaprav čaka. Hvala. 
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Milena Marega, arhitektka: 

Hvala za jasen apel, ker želite bi slišani, o vsem kar se občanov tiče. Želim ostati nevtralna. Danes je 

župan tukaj, to pomeni, da je poslušal. Prosim, da se ne vrnemo nazaj, ampak da gledamo naprej.  Ali 

se lahko zavežete, pred vsemi temi ljudmi, ki danes žrtvujejo svoj čas, se lahko zavežete k 

pravočasnemu in kakovostnemu vključevanju ljudi, takrat ko bo šlo za Dutovlje, za prenovo. Zdaj 

vidite, da velika volja je, želja je.  

 

Župan občine Sežana, David Škabar:  

Prej je gospod lepo omenil. Projekt nastaja veliko let. Jaz sem župan 3 leta. O teh stvareh o katerih 

danes govorimo, to bi moralo nastajati 5, 6 let nazaj. Ko je z državo podpisana pogodba, ko je denar v 

proračunu, ko je investicija v teku, se je ne da več zaustaviti. Da se jo ustaviti ampak izvajalec bo 

»spokal kufre in bo šel« in bi gradbišče ostalo ne vem do kdaj. Za naprej, če bodo projekti še po kateri 

od vasi, v Tomaj. V Tomaju smo bili na predstavitvi. To je idejna zasnova, ki naj bi bila optimalna 

glede varnosti pešcev in prometa. Možne so tudi druge. Vsaka, ki bi bila sprejemljiva, da ne bi bilo 

treba širiti ceste ne bo tako optimalna. Pločniki ne bodo tako široki. Planirano je 1,6 metra. Arhitekti 

to dobro veste, tako, da se lahko srečata dva, dve mamici z vozički oz. dva invalidska vozička. Lahko bi 

šlo tudi na en meter, ampak ne bo tako optimalno.  

Jasna Čuk Rupnik, domačinka Dutovlje:  

Da bi se vsi spomnili. Leta 2018 je občina izdala celostno prometno strategijo in tam so Dutovlje 

predstavljene na način, da so avtomobil, pešec in kolesar enakovredni. Takrat se je odstopilo od 

obvoznico. Na prvo mesto je potrebno dati obvoznico mimo Tomaja in Dutovelj. Moje nadaljevanje 

pogovora je na to, kar je obelodanila gospa predsednica KS Dutovlje. Mene na zboru krajanov ni bilo, 

izvedela pa sem, da naj bi se  zaščitilo mrliško vežico pred burjo in vročino. Potem sem pa razmišljala 

kolikokrat sem bila na pokopališču na Plečnikovih Žalah. Kolikokrat v vežicah sem bila z dežnikom na 

soncu in kolikokrat sem bila zalita od dežja in vetra. Potem sem šla v Sežano pogledati dva čudovita 

prostora. Ena je aleja pred bolnišnico na železne vrvi, kot so v Dutovljah in na drugi strani prostor 

pred Kosovelovim domom, na podoben način, ker to so dela Matjaža Garzarollija, kako je v tem  času 

nekaj neskončno čudovitega. Ker so tam zasadili glicinijo, ki zdaj cveti. Pozimi pa se vidijo veje kot 

čipka. Če bi imele Dutovlje glicinijo ali neko drugo ovijalko, ne bi bil problem vročina. Burja pa bi 

ostala in si ne predstavljam kako se zaščititi na Krasu pred burjo razen z zidom. Želim, da se v 

Dutovljah o teh stvareh pogovarjamo, da ne bo prišlo do tega, da Krajevna skupnost želi, da se tam to 

pa to naredi in zaprosi predlog, zdaj pa to naredite.  

 

Jožko Čuk, domačin Dutovlje:  

Sem zelo zadovoljen, ko slišim to diskusijo in sem pozitivno presenečen nad prisotnimi kolegicami in 

kolegi. Namreč, jaz sem prepričan, da je na Krasu dovolj vsebinskega in metodološkega znanja za 

obravnavo teme zaščite Krasa  v tistem kulturno-civilizacijskem pogledu, da imamo dovolj naših ljudi, 

ki se znajo povezovati. Ta pobuda je nastala zaradi tega, ker so se odločitve iz občine navzdol izvajale 

brez presežnega znanja v polju ljudi, ki imajo dovolj znanja, vendar niso v sistemu odločanja. Prišlo je 

tudi do velikega konflikta, ker veliko ljudi smatra, da odločitve, ki so bile že sprejete imajo posledice, 

ki določajo naše življenje za 100 let. Veliko ljudi, predvsem mladih, se s tem ne bodo strinjali. Mi 

izhajamo iz tega, da je treba pri tako občutljivi temi kot je kultura v krajini in plemenitosti prostora, 

vključiti veliko ljudi, da je potrebno spoštovati temeljni princip dialoga. Veliko je ljudi, da znajo to 
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tako povedati, da se razumemo. Poudarjam, nikoli ne bomo enotni. Sistem je pluralen in naša 

dolžnost je, da se poslušamo, da damo vsakemu na kulturni ravni, da izrazi svoje mnenje. Da skušamo 

resnično razumeti. Drugo je potem kako se sprejmejo odločitve, ali jo sprejmeš ali jo zavrneš. Treba je 

gledati z dolgoročnim pogledom in pa celovito. To kar je Vojka govorila. S celotnim, sociološkim, 

družboslovnim znanjem iti na tako radikalne spremembe in pa posegati kot se tukaj sprejema. Zato si 

želimo, da bi skupaj z vami strokovnjaki, ki ste že vodili take posvete po Sloveniji in so bile uspešne, 

da bi nekaj takega naredili tudi v Dutovljah. In to kar je motilo našo civilno pobudo je to, da se 

premalo vključujejo teme ostalih Krajevnih skupnosti. Občina Sežana in Kras imata veliko Krajevnih 

skupnosti. To kar smo mi doživeli se zdaj dogaja v Tomaju, dogaja se tudi drugod, če se stvari ne bodo 

odprto, kulturno in civilizacijsko dosegale, z dialogom in pa razumevanjem ter s spoštovanjem 

človeškega dostojanstva, vsakega človeka.  

 

Župan občine Sežana, David Škabar:  

Spet se moram oglasiti. V letu 2018 je bilo v Dutovljah javna predstavitev projekta, ureditve Placa v 

Dutovljah.  

 

Jožko Čuk, domačin Dutovlje:  

Prosim, ni bilo, samo pločniki.  

 

 Župan občine Sežana, David Škabar:  

Takrat so Dutovci zahtevali, da je cesta izravnana s pločniki. Prvotni projekt je bil, da je cesta vkopana 

in pločniki visoki 12 cm. Dutovci so živeči na Placu so rekli, da rabijo Plac za parkirat, »Šemenjak«, 

trgovina. Takrat je mitnica še stala, sedel si poleg mene. Potem smo šli k »Šemenjaku« skupaj nekaj 

spit. Kar se Tomaja tiče, je bila sedaj prva predstavitev in zadeva se bo razvijala dalje. Saj nismo rekli, 

da bo tako kot je pokazano. Idealno bi bilo tako z vidika varnosti in prometa, vse drugo so 

kompromisi. In se bomo pogovarjali naprej.  

 

Milena Marega, arhitektka:  

Na splošno je na lokalni in na nacionalni ravni v Sloveniji vključevanje javnosti na prenizkem nivoju. 

Dokler je taka masa ljudi, ki ima drugačne poglede. To pomeni, bi bila samokritična, ni bilo dovolj 

razprave. Interes, ki vlada v Dutovljah, bi se kot županja zavezala, da bom odprla prostor za več 

dialoga, v različnih fazah projektiranja.    

 

Župan občine Komen, Erik Modic:  

Jaz sem tukaj gost in se ne bom spuščal v konkretno zadevo v Dutovljah. Govoril bom splošno o Krasu 

oz. Komenskem Krasu, ki velja še za nekoliko drugačen  kot Sežana. Pliskovica, Dutovlje je bolj 

podoben našim krajem, Sežana pa je urbano območje in ima neko drugo logiko. Vrnil bi se 10 nazaj. 

Nataša Kolenc je omenila priročnik Kraška hiša, takrat je bil namen ustanoviti Center za arhitekturo 

Krasa, da bi pomagali ljudem, kako iskati cenejše rešitve, ki so skladne s kraško arhitekturo.  Žal 
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nismo uspeli in zadeva ni zaživela. Cilj je bil, da bi ponujali enkrat do dvakrat na mesec svetovanje, ne 

samo investitorjem temveč tudi arhitektom, ker žal ugotavljamo, da tudi arhitekti ne obvladajo 

kraške arhitekture. In to kar sedaj doživljamo po Krasu je katastrofa, ko vidim kot župan kaj pride v 

hišo. Eni so odlični drugi so pa pod vsako kritiko. To nam primanjkuje. Bi se vrnil sedaj v sedanjost in 

bližnjo prihodnost. Bolj optimistično. V tem mandatu nam je uspelo 4 občinam ustanoviti skupno 

turistično organizacijo. Jaz sem prepričan, da v naslednjem mandatu, da bi razširili občinsko službo 

tudi za urbanizem. Mi imamo ta problem. Mi imamo enega urbanista in je preobremenjen. Kaj šele, 

da bi svetoval ljudem. Mestna občina Ljubljana ima 30 urbanistov. Tam ni problem, se usede 5 

urbanistov in se uskladijo. S kom bo usklajevala naša urbanistka? Če bi imeli močno medobčinsko 

službo bi te izzive lahko skupaj reševali in tudi svetovali prebivalcem. To pomeni, da država 

sofinancira in bi na ta način pridobili eno zaposlite, ki jo financira država in bi razvijal prostor skladno 

z našimi željami. Jaz sem prepričan, da nam bo to uspelo v prihodnjem mandatu.   

 

Marjan Mateta:  

V imenu vasic, po Vrheh, vidim ogromno razpadajočih hiš. Zdaj, ko bo tudi nova vlada, ki govori o 

obdavčitvi nepremičnin, da bi skupaj nastopili, ker niso vse nepremičnine enake garsonjeram v 

Ljubljani. Da bi davčno ali na nek način razbremenjevali opuščene stavbe v naselbinskih dediščinah. 

Če sem danes prav slišal je okrog 150.000 volivcev. To bi morala biti priložnost, da se na nek način 

bistveno bolj intenzivno dela na tem področju. Tudi skozi te stvari. Zdaj je pa še nekaj. Ko govorimo o 

sončnih elektrarnah. To ne sodi v naselbinske dediščine in je treba poiskati druge načine. Novi Štanjel 

ja, v stari Štanjel ne. Kar se tiče, kar je gospod Antoni, predlagal, čim več kamenja. Jaz bi takoj podprl 

idejo, ampak sem takoj pomislil, čim rečeš procentualno potem bo vsak gledal ali kamen nekje sodi 

ali ne. Smotrno bi bilo, da bi se arhitekti sprehodili po teh vaseh za tri dni, pogledali vedute, in bi 

rekli, tu je 120% kamna, tu je 0 %, da bi prišli.  

 

Dušan Jovanovič: 

Pomembno je zadovoljstvo. Zadovoljstvo je v enostavnosti.  Enostavnost je tudi v tem, da najdemo 

čim ožji izbor materialov. Enostavnost je tudi v iskanju dobrega koncepta, materialov in filozofije. 

Kras ni akvarel, Kras ni oljna slika, Kras ni freska. Po moje tudi ne glinena skulptura. Najbližje se mi zdi 

kamnita zadeva, torej kamnito obdelovanje kamenja. To je čisto druga filozofija kot dodajanje pri 

glini. Pri kamnu moraš imeti pri odvzemanju bolj dodelan koncept. Mi moramo imeti v glavi tri 

različne materiale: kamen, pietra, stone. Mi moramo dobiti v glavo infekcijo kamna in se obnašat s 

tem. To je zelo enostavno. Še enkrat, bodimo enostavni. V enostavnosti je inovacija, je srčnost, je 

poštenost in vse ostalo. Drugega pa ne rabimo tukaj.  

 

Doris Orel, domačinka Tomaj:  

Meni se je zdel ta večer zelo zanimiv in koristen. Prej se je oglasila gospa, ki je rekla, da bi vseeno 

pričakovala, da bi stroka prišla nasproti ljudem. Veste, veliko mladih, ki bi adaptiralo, obnovilo hiše, 

se ustavijo zaradi malenkosti. Npr. prej je bil porton širok 1,8 metra, zdaj bi ga naredili 2 metra. 

Včasih zgubijo voljo do tega. Jaz sem povedala le za en primer, malenkost. Druga zadeva, lepo mi je 

ko je gospod župan rekel, da smo se srečali v Tomaju enkrat, da se bodo ta vaša srečanja nadaljevala, 

da se bo predebatiralo. Ker je bilo zahtevano, da naj Krajevna skupnost poda svoje mnenje, ena 

najpomembnejša točka, da pričakujemo, da bomo sodelovali, predebatirali, se usklajevali, 
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preštudirali, in to na vseh nivojih, pri načrtovanju, pri delih, pri porabi materiala. Mogoče smo malo v 

prednosti, ker je v Dutovljah nastalo kar je in da so Dutovci fajn ljudje. In mogoče je v tej zadevah 

prišlo do zapleta tudi zaradi Covida-19, da bi se stvari predstavljale. Vendar bi bilo prav, da bi bili 

ljudje obveščeni točno kaj se bo delalo. Težko je povzeti eno mnenje kraja. Na zboru krajanov nas je 

bilo veliko. Določeno je bilo z dvigom roke, da so v Tomaju potrebni pločniki. Imamo Kot predstavniki 

vasi smo dobili veliko pripomb in predlogov na projekt, ki naj bi jih upoštevali. Od takih, ko ne bi 

delali prav popolnoma nič v Tomaju, niti pločnika niti širili ceste, so imeli svoje argumente. Pa tudi 

takih, so imeli pripombe, tistih, ki so ob cesti v katere bi se posegalo s to infrastrukturo, da bi bila 

široka cesta in maksimalno široki pločniki. Je zelo težko. Pričakujem, da nam bo mogoče  že danes 

uspelo nekaj malega dogovoriti. Da bi organizirali takšno srečanje oz. delavnico. To si želimo in 

upamo, da nas bodo na občini tudi podprli, da bi se nekaj dobrega naredilo za našo vas. Mogoče še 

nekaj težjega kot v Dutovljah, ker dobro poznate ožine v Tomaju in so hiše levo in desno. Bodimo 

optimisti, danes se je pokazalo, da se lahko tudi v Dutovljah kaj popravi, kar bi bilo precej dražje kot 

če bi bil asfalt.  Dajmo reči, da bo šlo v redu in v pozitivni smeri naprej. Pričakujem, da bomo v 

Tomaju našli eno dobro rešitev.  

 

Milena Marega, arhitektka:  

Do dobrih rešitev je možno priti le z dialogom. Tudi ko so mnenja popolnoma raznolika je potrebno 

delati na dialogu. Da se pride do nekih rešitev, ki še vedno ne bodo vsem všeč. Vendar tudi tistim, ki 

jim ne bo všeč bodo razumeli, zakaj so bile te rešitve sprejete.  
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