Burja
GLASILO OBČINE KOMEN

Letnik 6, Številka 2

Poštnina plačana pri pošti 6223 Komen

SEPTEMBER 2011

Štanjel,:26. 8. 2011 :
Štanjel
Otvoritev festivala Dnevi stare glasbe 2011
Plesalke Compagnia del Bontempo s koreografijo
plesov iz 15. stoletja

Utrinek srednjega
veka v Štanjelu
OTVORITVENI VEČER FESTIVALA DNEVI STARE GLASBE 2011 V ŠTANJELU
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V petek, 26. avgusta 2011, se je Grad Štanjel z glasbo, s plesom,
petjem in z rokodelskimi mojstri vrnil v srednjeveški čas. Topel
avgustovski večer je bil zaznamovan z otvoritvijo festivala Dnevi
stare glasbe 2011.

Foto: Branko Sosič

Ustvarjalno središče Abram iz Pedrovega nad Branikom je v sodelovanju z Občino Komen pripravilo otvoritev festivala s popoldanskim in večernim dogajanjem v duhu srednjega veka. Da
se je srednjeveški utrip stopnjeval vse do otvoritvenega koncerta, so v popoldanskih urah poskrbeli mojstri starih obrti s prikazom rokodelskih spretnosti, ki so se odzvali povabilu Rokodelske
delavnice Vitez. Videli smo lahko oblikovalce stekla, vitražev, obdelovalce kamna in tiste, ki svoje ideje žgejo v les. Razstavljavke iz sosednje Italije so na les slikale ikone. Obiskovalci pa so si
lahko na stojnicah ogledali tudi, kako se izdeluje stare igrače. Na
štanjelskem gradu so se poleg rokodelcev predstavili še domači
ponudniki s svojimi izdelki.
Prav na ta dan je v Štanjelu svoja vrata odprla Rokodelska delavnica Vitez, ki bo obiskovalce vsak konec tedna pozdravila iz
vhodnega grajskega stolpa. Otvoritev so v srednjeveškem slogu
z razgrnitvijo zastav izvedli župan Občine Komen, g. Danijel Božič, direktor Obrtnega centra restavratorstva – Ocra, d. o. o., g.
Stanko Vitez, ter kustosinja Goriškega muzeja, ga. Inga Miklavčič
Brezigar.
Od 16. ure dalje so bila odprta vsa razstavišča v starem Štanjelu.
V Grajžarjevi hiši je svoje grafike razstavljala domača ustvarjalka
Vlasta Markočič, v Storževi galeriji pri Stanarjevih pa je bila na
ogled razstava likovnih del Antona Rupnika. Stalna zbirka Lojzeta

Spacala je bila odprta dlje, kot je to običajno v poletnih mesecih.
Izjemoma so si lahko obiskovalci brezplačno ogledali razstavo slik
ex tempora ob lanski žetvi sivke Vtisi Krasa ter občudovali lep razgled s Stolpa na vratih. V prvem nadstropju Kvadratnega stolpa se
je predstavila Akademija za srednjeveške študije Jaufre Rudel iz
Gradišča pri Soči. Prikazana so bila srednjeveška oblačila, glasbila,
srednjeveška kulinarika ter njihovo delovanje. V tretjem nadstropju pa je podjetje Alukomen d. d. iz Komna razstavljalo muzejsko
opremo skupaj z likovnimi deli umetnika Petra Abrama.
Vrhunec petkove otvoritve je bil večerni koncert glasbenega ansambla Dramsam iz sosednje Gorice, ki se že skoraj 30 let ukvarja z raziskovanjem in izvajanjem predbaročne glasbe in plesa.
Ansambel so spremljale plesalke Compagnia del Bontempo iz
Gradišča pri Soči s plesom Gibanje planetov in duha v koreografijah plesov 15. stoletja.
Večer se je, kot se za tak srednjeveški dogodek spodobi, zaključil s predstavitvijo in pokušino jedi, kakršne so v takratnih časih
okušali na grajskih dvorih. Predstavitev jedi je potekala v okolju
Kraške hiše in galerije pri Valetovih v pripravi Akademije za srednjeveške študije Jaufre Rudel iz Gradišča pri Soči. Pri predstavitvi so sodelovali kraški vinarji.
Druženje se je v prijetnem vzdušju nadaljevalo še dolgo v noč,
ko so bakle v Štanjelu ugasnile in tako sklenile večer, ki je vse
obiskovalce prepričal, da je grajski Štanjel pravi kraj za tovrstne
prireditve.
Besedilo: Helena Kosmina in Marijana Furlan (TIC Štanjel)
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vsako nedeljo izpred cerkve v Štanjelu
Ura:
14.30 – v zimskem času (marec),
15.30 – v poletnem času (od aprila do konca oktobra).
Turistično vodenje vključuje ogled Gradu Štanjel, Galerije Lojzeta Spacala, cerkve sv. Danijela, Kraške hiše, Stolpa na vratih in
Ferrarijevega vrta. Ogled poteka približno 90 minut.
Cena ogleda za odrasle znaša 4 EUR na osebo, za otroke 3 EUR
na osebo (v ceno je všteta vstopnina v Galerijo Lojzeta Spacala
in ogled Kraške hiše).
Organizacija in informacije: TIC Štanjel +386 (0)5 769 00 56,
+386 (0)41 383 986
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Urnik:

torek–petek: 11.00–14.00,
sobota, nedelja: 10.00–17.00,
ponedeljek: zaprto.
Za napovedane skupine tudi izven urnika.
Galerija Lojzeta Spacala v obnovljenem delu Gradu Štanjel hrani
stalno zbirko slik in grafik Lojzeta Spacala.
V Kraški hiši je urejena etnološka zbirka v dveh nadstropjih.
Informacije: Galerija Lojzeta Spacala: +386 (0)5 7690197; e-mail:
gradstanjel@guest.arnes.si
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Urnik: 		
torek–nedelja: 10.00–18.00
		
ponedeljek: zaprto
Stolp na vratih je eden od dveh vhodnih stolpov v Štanjel, v katerem je urejena galerija s priložnostnimi razstavami in trgovina
s spominki. Informacije: Nassa desella, d. o. o., Štanjel 6a, 6222
Štanjel, Tel.+386 (0)5 7690018, GSM: +386 (0)31 522188, Nassa.
desella@siol.net
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Rokodelska delavnica VITEZ vam ponuja, da se s starimi tehnikami in z naravnimi materiali naučite izdelovati raznovrstne predmete, primerne tako za darila kot tudi za okraševanje vašega
doma. Trenutno so napovedane delavnice, kjer se bo izdelovalo
jaslice in pomanjšane replike kraške skrinje.
Za več informacij: OCRA, Obrtni center restavratorstva, gsm: 031
828 823, www.ocra.si

Praznovanja, prireditve, ogledi, izleti, osmice ...
Je kaj zanimivega za vas?
Ta rubrika je namenjena predstavljanju javnih prireditev, ogledov,
izletov, osmic in drugih javnih dogodkov v Občini Komen in v njeni
bližnji okolici.
Organizatorje prireditev ali dogodkov zato prosimo, da v svojih napovedih navedejo podatke o sami prireditvi/dogodku, kot so: kraj,
prostor, datum, trajanje, kratek opis, kontaktne številke ...
Uredništvo Burje ne odgovarja za morebitne nevšečnosti, ki bi lahko
nastale zaradi napačnih, nepopolno sporočenih prirediteljevih podatkov ali zaradi morebitnih nesporočenih sprememb.
Vsako napoved sporočite po elektronski pošti na naslov tic.stanjel@
komen.si ali po telefonu na številko 05 7691014 (TIC Štanjel).
Uredništvo

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Goriška, Delovni center Kras, prireja 10-urni tečaj OSNOVE
PRIDELAVE PO BIOLOŠKO-DINAMIČNI METODI V VRTNARSTVU, VINOGRADNIŠTVU IN SADJARSTVU pod
vodstvom univ. dipl. inž. Franke Ozbič.
Prvo predavanje bo v petek, 30. septembra 2011, ob 18.
uri v društvenih prostorih v Volčjem Gradu, ostala srečanja pa se bodo nadaljevala ob petkih v mesecu oktobru,
to je 7., 14., 21. in 28. oktobra 2011, prav tako ob 18. uri
na isti lokaciji.
Potrebno se je predhodno vpisati na tel. št. 040695040 ali
po e-pošti na naslov ivana.venier.stancich@amis.net.
Z obiskom naših predavanj za začetnike boste pridobili
najosnovnejše informacije o biodinamiki, ki je danes najbolj cenjena sonaravna metoda obdelave zemlje in pridelave zdrave hrane. Seminar obsega pet sklopov predavanj,
in sicer ⁄
ter
Predavateljica je za obravnavane
teme pripravila tudi pisno gradivo.
Naj vam zaupamo, da boste po opravljenem seminarju lahko postali naš član in se vključili v številne dejavnosti Društva
Ajda Goriška, s čimer si boste zagotovili pogoje za pridelavo
in predelavo hrane, ki je takšne kakovosti, da nas ne samo
prehranjuje, ampak tudi zdravi. Vljudno vas vabimo, da se
udeležite našega seminarja. Veselimo se srečanja z vami.

Burja
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ŠTUDENTJE IN DIJAKI
POZOR!

MePZ Devin – Rdeča zvezda, MePZ Gorjansko,
Shipyard Town Jazz Orchestra in Alba Nacinovich

V DISPANZERJU MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA V
ZDRAVSTVENEM DOMU SEŽANA VAM

se bodo predstavili na celovečernem koncertu,
na katerem bodo izvajali skladbe enega največjih
ameriških jazz skladateljev
Duka Ellingtona.

V OBDOBJU AVGUST–DECEMBER 2011
NUDIMO 25 % POPUST
NA ZDRAVNIŠKI PREGLED
ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL.
CENA PREGLEDA ZNAŠA 25 EUR.
NAROČITE SE LAHKO NA
TEL. ŠT. 05/7311408
VSAKO SREDO OD 15. DO 19. URE.

Koncert bo
v soboto, 17. septembra 2011, ob 20. uri
na grajskem dvorišču v Štanjelu,
v primeru slabega vremena
pa v dvorani v Kobjeglavi.
Vljudno vabljeni!

Burja

Koncert sponzorira Občina Komen.

PREGLEDI SO MOGOČI VSAK DELOVNI DAN
OD 7. DO 14. URE, OB SREDAH PA OD 15. DO 20. URE.
VABLJENI!
				

GEODELA

ugodne geodetske storitve
Želite:
٭določiti mejo parcele
٭razdeliti parcelo
٭graditi, adaptirati
٭pridobiti hišno številko
٭izdelati etažni načrt
٭vpisati nepremičnino
v kataster, zemljiško knjigo
٭spremeniti boniteto, površino
in znižati davek na zemljiščih...?
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kontakt: Marko Breščak
tel. (041) 28-38-29
-

e-mail: info@geodela.si
internet: www.geodela.si
Ulica 1.maja 4, Sežana

Tretjič iz
Gorjanskega na Triglav
Bil je petek, 12. avgusta 2011, ko smo se Kraški gadje iz Gorjanskega podali na že tretji
pohod iz Gorjanskega na Triglav.
Tudi letos je skupina štela osem članov (Matejka Madon, Cveto Stanonik,Vojko Marušič,
Zvone Gec, Martin Ličen, Jurij Ličen, Ervin
Pegan in Marijan Zega) in tudi letos se je
naša pot začela v Sesljanu na obali Tržaškega
zaliva ter se, kot je že v navadi, nadaljevala
nekoliko drugače kot prejšnje leto. Letošnji
pohod je bil nekaj posebnega, saj smo k sodelovanju povabili vse primorske župane z
obeh strani nekdanje meje v prostoru med
Jadranom in Triglavom in katerih občine so
se nahajale na naši poti. Odziv je bil presenetljiv. Odzvali so se vsi župani: dva zamejska
(Devin - Nabrežina in Zgonik) ter župani Komna, Mirna - Kostanjevice, Šempetra pri Gorici, Nove Gorice, Goriških brd, Kanala ob Soči
ter županja Kobarida, ki so na dogovorjenem
kraju v svoji občini podpisali listino o prijateljstvu in sodelovanju med naštetimi občinami
in ki smo jo kot štafeto nosili s seboj.
Devinski je bil prvi, ki je na listino pritisnil
timbro in skupaj z nami tankal morsko vodo
za žegnanje Aljaža. Nadaljevali smo skozi Nabrežino, Trnovco, kjer je našo pobudo podprl
zgoniški župan, skozi Gorjansko, Ivanji Grad
in Trstelj, kjer smo se za tisto noč dali v livel.
Naslednji dan ob ranem jutru nas je pri
spomeniku Braniteljev zahodne meje na
Cerju že čakal župan Mirna - Kostanjevice.
Po opravljenem protokolu in ogledu stolpa
smo se spustili v Miren ter med sadovnjaki
in koruznimi polji prišli do Šempetra. Na placu nas je čakal šempetrski, na Trgu miru na
železniški postaji v Novi Gorici pa mestni župan. Postajalo je vroče in sonce je nesramno
pripekalo, ko smo okrog poldan po železni-

ških tirih drsali mimo Solkana na Sabotin po
grebenu do Vrhovelj v Goriških brdih. Dan
smo po dolgi in naporni poti končali pozno
zvečer v Planinski koči na Koradi, kjer nas je
pričakal predstavnik briške občine, ki nas je
po opravljenem obredu pocrtal s kozarcem
briške peneče rebule.
Tretji dan se je ravno danilo, ko smo zapustili kočo na Koradi ter skozi Lig in Kambreško ob enajstih prispeli na Srednje, kjer smo
imeli srečanje s kanalskim glavarjem. Dan se
je prevesil v drugo polovico, ko smo v soncu
brez krjance pod grebenom Kolovrata šteli
italijanske asfaltne kilometre.
Na koncu Kolovrata se je pot spustila proti
Livku in spet smo teptali našo slovensko zemljico. Ko smo z Livka začeli nabirati višinske
metre tja proti Matajurju, je bilo že pozno
popoldne in vročina je popustila. Na planini Idrsko smo si dali duška s kislim mlekom,
skuto in sirom. S planine še dobra urica in
tisto noč so nas v goste sprejeli zamejski Beneški Slovenci v svoji koči pod Matajurjem.
Četrti dan. Ob osmih zjutraj smo že imeli
randi s kobariško županjo, ki nas je, tako za
korajžo, čez Drežnico spremljala na vrh Krna.
Ta dan nas je na pobočju Krna dobila ploha,
pravzaprav kar dve. Razen tega, da se je fejst
ohladilo, dežja ni bilo niti za solato na vrtu.
Ko smo peti dan zjutraj še v temi odprli vrata
zavetišča na Krnu, nas je pričakal za tisti letni
čas skoraj peklenski mraz. Tudi prvo jutranje
sonce, ki nas je obsijalo na Batognici, mu tisti trenutek ni moglo do živega. Na prelazu
Bogatin, kjer je med vojnama potekala meja
med Italijo in Kraljevino Jugoslavijo, je bil
ravno čas za kosilo. Sonce je že spet zgubilo
krjanco. V Koči pod Bogatinom smo si privoščili eno forte marendo in čez slabe tri ure
dan zaključili v koči pri Triglavskih jezerih.
Šesti dan. Skupaj s peščico pohodnikov –

obrtnikov, s katerimi smo se dan poprej dobili v koči, smo tisto jutro naskočili Zelnarco,
Tičarco, gore nad Triglavskimi jezeri ter se
čez Hribarice spustili na Dolič.
Zgodaj popoldne smo že bili na Planiki. Čakalo nas je presenečenje. S svojo prisotnostjo
sta nas počastila prvi komenski župan Jože
Adamič in sedanji Danijel Božič. Skupaj smo
osvojili očaka, na vrhu razvili občinske zastave, z morsko vodo krstili Aljaža, ožigosali
listine, natepli novinca v naših vrstah ter čez
Planiko in Vodnika sestopili na Pokljuko.
In na koncu. Hvala Občini Komen, Pekarni
Kras Gorjansko, trgovini Alternativa Sport
Sesljan, Zavarovalnici Triglav, Davorin Adamič, s. p., gostilni Ošterija Branik, podjetju
Zega, d. o. o., Obrtnim zbornicam Sežana
in Nova Gorica, Planinskemu društvu Nova
Gorica
in vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali.
Hvala tudi vsem županom za sodelovanje,
še posebej našima dvema za pozornost. Iskrena zahvala tudi vaščanom Gorjanskega in
prijateljem za veličasten sprejem.
Besedilo: Marijan Zega, Planinska sekcija
Kluba Kraški gadje
Foto: Jure Ličen

Neurje v Brestovici pri Komnu
30. julij 2011
V soboto, 30. julija 2011, se je med 11. in 13. uro nad Brestovico pri
Komnu in njenimi zaselki zneslo neurje z izjemno količino padavin
in z nekaj zrni toče. Toča na srečo ni povzročila večje gmotne škode.
Po podatkih meteorologov je tako v tem času padlo približno 60 mm
vode na m². V tem času je bila celotna vas, predvsem pa njene najnižje ležeče točke, popolnoma zalite z vodo, ponekod celo do višine
0,5 m, odvisno od samega terena. Povečini pa so bila vsa polja, vinogradi, vrtovi, ceste in ponekod celo dvorišča prekrita z veliko količino

vode, ki je z veliko hitrostjo drla čez zidove vrtov in preko cest proti
območju kraškega požiralnika – Dolence jame v zgornji Brestovici.
Le-ta se je znašla v velikih težavah. Jama se je namreč kljub številnim
predhodnim opozorilom prisojnih služb zamašila na predelu, kjer je
nameščena železna rešetka, s kamenjem, vejami in blatom in tako
preprečila iztek vode v jamo, to pa je povzročilo velike poplave in s
tem tudi veliko škodo na poljih z vrtninami in po vinogradih.
Istočasno so se ob neurju pojavili hudourniki in na več mestih ceste
Gorjansko–Brestovica pri Komnu iz določenih makadamskih poti, ki
se stikajo z glavno cesto, na cestišče nanesli večje količine peska, kamenja in zemlje, ki so kasneje ovirale promet vozil.

Vaščani Brestovice so nemudoma obvestili PDG Komen in Cestno
podjetje Sežana o nastalem problemu. Ti so nam takoj priskočili na
pomoč in nam pomagali očistiti vse ceste in odtočne jaške. Vsem se
prav lepo zahvaljujemo za izkazano dobro voljo in pomoč.
Ob tem vaščani Brestovice menimo, da je potrebna čimprejšnja sanacija kraškega požiralnika Dolenca jama in nekaterih makadamskih
poti, da s tem preprečimo nadaljnje, morda še hujše posledice ob
morebitnih neurjih.
Besedilo in foto: VS Brestovica pri Komnu, zanjo Vido Antonič

