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bra je odlično uspela, udeležilo se je je 
več kot 20 dijakov. Udeleženci so tudi s 
praktičnim delom spoznali značilnosti 
animiranega filma: različne tehnike, po-
trebne materiale za animacijo in opremo 
za snemanje. Ustvarili so domiselne krat-
ke animacije, ki so objavljene na spletni 
strani šole (http://www.ss-sezana.si/sss/).

Konec novembra pa se je v Mladinskem 
centru Podlaga odvila prva projekcija v 
seriji dokumentarnih filmov. Na sporedu 
je bil dokumentarno-igrani film Plastik 
fantastik. Pod režijo se je podpisal mladi 
inženir gozdarstva in dobitnik študentske 
Prešernove nagrade Uroš Robič, ki se je 
po neuspelih poskusih iskanja službe v 
svojem poklicu zaposlil kot smetar. Ob 
tem je posnel film o plastiki. Dogodek je 
med občinstvo ponesel sporočilo o eko-
loškem ravnanju z odpadki ter v času ve-
likega porasta brezposelnosti spodbudo 
mladim k ustvarjalnosti in aktivnem dr-
žavljanstvu. Po ogledu projekcije je sledil 
zanimiv pogovor z režiserjem.

Besedilo: Nina, Franja, Alenka in Samo
Slika: Nina Ukmar

NAPOVEDUJEMO:

Animiran film PERZEPOLIS
Petek, 20. december 2013, ob 15. uri (v Kosovelovem domu Sežana). 
Vstopnina: 2 EUR.
Filmu sledi pogovor (Zavod VIZO; pogovor vodi Rok Govednik)

Dokumentarni film THE UNSEEN IRAN (Še nevideni Iran)
Petek, 17. januar 2014, ob 15. uri (MC Podlaga)
Vstopnine ni.
Dokumentarni film, ki je nastal kot mladinska pobuda, prihaja izpod rok dijakov 
Gimnazije Ledina in Gimnazije Bežigrad ter pretresa medijske podobe in resnično 
dojemanje Irana oseb, ki so z njim tesno povezane. Navdih za snemanje je resnična 
ljubezenska zgodba med Slovenko Nežo in Irancem Hoseinom, ki je tudi rdeča 
nit dokumentarca. Po filmu bo sledil pogovor z režiserjem Juretom Dostalom ter 
iranska razvada – črni čaj.
V sklopu dokumentarnega filma bomo 10. januarja 2014 izvedli tudi delavnico 
kritične pismenosti z naslovom Moč informacij. Z obema dogodkoma želimo 
pod žaromet postaviti sprejemanje in vrednotenje informacij ter problematiko ste-
reotipov in predsodkov.

Ogled filma IME MI JE LI 
Petek, 7. februar 2014, ob 15. uri (v Kosovelovem domu Sežana). 
Vstopnina: 2 EUR.
Filmu sledi pogovor (Zavod VIZO; pogovor vodi Tomaž Gregorc).

Filmšuli se lahko pridruži kdor koli in kadar koli – na posameznih projekcijah. 
Vabljeni!

Erasmus intenzivni program: Sežana–Oviedo–Split
V razpisu Vseživljenjsko učenje 2013 

je Šolski center Srečka Kosovela Sežana, 
Višja strokovna šola, uspel pridobiti dota-
cijo za Erasmus intenzivni program z na-
slovom Stone in picture and shape, na-
menjen profesorjem in študentom treh 
sodelujočih institucij (ŠC Srečka Kosovela 
Sežana, Višja strokovna šola, Escuele de 
arte de Oviedo, Umjetnička akademija sa 
Splita). 

V prvi polovici oktobra smo izvedli pro-
gram, ki je bil več kot intenziven, saj so 

se študentje treh dežel s področja foto-
grafije, grafičnega oblikovanja, oblikova-
nja materialov in kiparstva v dveh tednih 
spopadli s številnimi koncepti in pristopi 
enajstih različnih profesorjev, s ciljem 
oblikovati turistične spominke. Trčila sta 
tržni in umetniški koncept, povzročila 
vihar in obogatila ustvarjanje študentov 
z neprecenljivo življenjsko izkušnjo. Delo 
so izvajali v mešanih skupinah oz. parih, 
ki so imeli za cilj oblikovati ter dokumen-
tirati nastajanje izdelkov – turističnih 
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spominkov. Začelo se je z možgansko 
nevihto in pridobivanjem vtisov iz okolja, 
nadaljevalo z analizo vtisov, prelivanjem 
vtisov na papir ali lovljenjem vtisov v 

objektiv, razvijanjem konceptov, spod-
bujanjem, usmerjanjem idej, povezova-
njem, argumentiranjem in nenazadnje 
tudi vmesnim sproščanjem z enakomer-

nimi udarci ob braški kamen, sprehodom 
ob morju ter zabavnim pogovori v angle-
ščini Erasmus. Delali so je v povprečju 12 
ur dnevno. Iz delavnice je bilo slišati zvok 
brusilk in drugih orodij. Dogajanje so sne-
mali, fotografirali, obdelovali fotografije, 
montirali, pisali prispevke za blog, izbi-
rali fotografije, uredili fotografski studio, 
fotografirali studijske fotografije, skrbeli 
za reportaže ter delali na terenu. Večerna 
druženja so študente povezala. Bila so 
tudi tematsko obarvana s slovenskim in 
španskim večerom ter pravo bračko po-
jedino kot zadnjo večerjo.

Nastalo je ogromno izdelkov, ki pome-
nijo doseganje in tudi preseganje vseh 
zastavljenih ciljev projekta. Predstavitev 
rezultate projekta z razstavo nastalih del 
smo si ogledali v sredo, 20. novembra 
2013 na sedežu Višje strokovne šole v 
Sežani.

Besedilo: Maja Prešeren

Jesenski MC Podlaga
Kot jesen preliva svoje barve, tako so se 

od oktobra do novembra v MC Podlagi 
(Zavod ŠTIP) prelivali tudi dogodki: od 
prostovoljstva do evropskih tematik, pa 
od kulturnega dogajanja do družbeno in 
trajnostno angažiranih akcij. Burja v pod-
zemlje že kliče zimo, ki pa napoveduje, 
da bo v Mladinskem centru tudi v mrzlih 
dneh toplo vzdušje!

V septembru se je MC Podlaga znašel 
na zemljevidu dogodkov, ki so se v So-
cialnem tednu 2013 pod sloganom Za-
kaj še za – upaš?, odvili po vsej Sloveniji. 
Prostovoljstvo kot oblika aktivnega in 
kreativnega državljanstva pri soustvar-
janju in spreminjanju družbe ter s tem 

tudi sebe, ostaja ena osrednjih aktivno-
sti mladinskega centra preko katerih se 
mladi vključujejo v neformalno učenje. 
Dogodka, ki smo ju pripravili v ta namen, 
sta bila tako povezana s to tematiko. Prvi 
je bil namenjen predstavitvi možnosti 
prostovoljnega dela v Sežani ter projekta 
»Vrt na Povšetovi«. Drugi pa se je odvil v 
obliki delavnice »Potuj, pomagaj, spozna-
vaj«, kjer so udeleženci skozi interaktivne 
naloge izvedeli zanimive nasvete kako 
pristopiti do delodajalca in napisati izvi-
ren življenjepis ter unovčiti svoje izkušnje 
iz neformalnega učenja. Oba dogodka 
smo pripravili v sodelovanju z Zavodom 
Voluntariat.

Oktober je tudi v naše konce prinesel 

Simbiozo – projekt računalniškega opi-
smenjevanja, ki ga je koordinirala E-šola 
Sežana. Svoje znanje s tečajniki so delili 
tudi nekateri prostovoljci iz Podlage. Ker 
smo Podlagovci naklonjeni različnim 
oblikam prostovoljstva, smo v svoje vr-
ste novembra povabili prav »posebne 
goste«. Poleg prostovoljcev primorska 
enota Društva Tačke pomagačke, so se 
v naših prostorih srečali štirinožni prija-
telji iz Krasa, Brkinov, obale in goriške. Na 
prijetnem dogodku so nam prostovoljci 
predstavili aktivnosti, ki jih s pomočjo 
svojih terapevtskih psov izvajajo v vrtcih, 
šolah, knjižnicah, domovih upokojencev, 
varstveno delovnih centrih, bolnišnicah 
itd. Ker je vodnikov in terapevtskih psov Trenutek metalskega koncerta v fotografskem 

objektivu. Slika: Matej Čebulec.

V družbi Tačk Pomagačk. Slika: Franja Čok.
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