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Stevan Mirković se je v zgodovino Občine Sežana zapisal kot človek, ki je v veliki meri
zaslužen za to, da Kraševcem danes iz pip priteče voda iz vodovoda. Pot ga je - kot
komandanta divizije v Postojni - na ta kamniti konec sveta zanesla decembra leta 1974. Tu je
ostal vse do svojega odhoda v Skopje, septembra 1980, kjer je prevzel naloge komandanta
5. Skopske brigade. Za tem je bil pred razpadom Jugoslavije, do svoje upokojitve, načelnik
Generalštaba Jugoslovanske ljudske armade.
Da mu tu, pri nas ni bilo dolgčas so poskrbeli tedanji sežanski občinski funkcionarji, ki so ga
ves čas njegovega tukajšnjega službovanja priganjali naj občini pomaga pri uresničevanju
načrtov.
A kljub temu smo se Stevanu Mirkoviću morali Kraševci na nek način priljubiti, saj je z vso
potrebno zavzetostjo poskrbel za izgradnjo velikega števila kilometrov vodovodnih napeljav
in sodeloval pri vzpostavitvi telefonije na Krasu. Kot bi se danes izrazili, je bil v tistem času
aktiven prav pri vseh logističnih pripravah projekta: pomagal je zbirati denar, skrbel je za
dobavo cevi in kablov, razporejal svoje vojake ter bdel nad celotno izvedbo.
Ker je bila voda tu, na Krasu, svoj čas cenjena kot zlato, mu je Občina Sežana leta 1989
prav zaradi zaslug pri gradnji brestovškega vodovoda ter vzpostavitvi telefonije na Krasu in
ob meji podelila naziv častnega občana. A mu ga je - čeprav se je Stevan Mirković upokojil
že pred izbruhom vojne v nekdanji Jugoslaviji - dve leti za tem tudi vzela.
Kljub temu pa general Mirkovič do Slovencev ni gojil zamere: pred prekopanjem in s tem
uničenjem zadnjega počivališča našega, v Trstu rojenega goriškega rojaka in prvega
slovenskega letalca Edvarda Rusjana na beograjskem Novem groblju je rešil tako, da je
stroške poravnal kar iz lastnega žepa.
Najbrž ni dovolj besed, da bi jih v zahvalo izrekli človeku, ki je v tako drugačnih časih
pomagal občini Sežana pri uresničevanju najbolj primarnih potreb. Zato je danes, ob dejstvu,
da je tudi tu na Krasu voda samoumevna dobrina, toliko težko razumeti razsežnosti dejanj, s
katerimi je Stevan Mirković naredil veliko dobrega za ljudi, ki tu ostajamo in za tiste, ki bodo
prišli za nami. In na sploh za celoten kraški prostor, ki je bil od nekdaj kraj prepletanja,
spreminjanja mej, držav in sistemov. V njem so se zamenjali različni režimi, miselnosti in
ideologije. Menjale so se različne uniforme, funkcije in ljudje. Prihajali so iz različnih krajev,
različnih narodnosti in različnih pogledov… Pa tudi naši rojaki so odhajali drugam. In kdo ve,
ali so tudi ti oni v svetu pustili tako sled, kot jo je v kamniti Kras vklesal Stevan Mirković?
Z zavedanjem pomena in plemenitosti njegove pomoči pri urejanju infrastrukture na
Krasu, župan Občine Sežana podeljuje PRIZNANJE človeku za zasluge, ki služijo
tukajšnjim ljudem. STEVAN MIRKOVIČ.
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