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Prikličimo otroštvo,
prisluhnimo šumečim borom,
pomežiknimo soncu,
odženimo oblake,
odprimo vrata sreči,
ki je v vsakemu od nas.
(Ana Godnik)

Vesele božične in novoletne
praznike za smel korak v prihodnost!
		
		

župan Danijel Božič
s sodelavkami in sodelavci

Poklonili smo se žrtvam vseh vojn
Dogodek 11. 11. ob 11. uri v Škrbini je postal že tradicija
med ljudmi, ki obujajo spomine na preteklost in odpirajo
rane. Zato, da bi ohranili mir, strpnost in utrdili spoznanje
– vojne nikjer in nikoli več.
Tudi letos je postanek ob spominski plošči padlim in pogrešanim padalcem na domačiji Fakinovih v Škrbini združil
množico ljudi s Primorske, Tržaškega in od drugod. Ker so
se padalci urili v vrstah zaveznikov, so vsako leto na slovesnosti tudi predstavniki britanskega in ameriškega veleposlaništva v Sloveniji. Da je slovesnost zaživela, gre zahvala
takratnemu tajnemu agentu britanske misije Johnu Earlu,
ki kljub letom in telesni izčrpanosti v Škrbini nikoli ni odsoten in vselej nagovori udeležence. Njegovo sporočilo je bilo
letos vpeto v potrebno varčevanje: »Ne varčujmo pa v poštenih
in strpnih odnosih z ljudmi,« nam je dejal, »za mir in napredek
se borimo.«
Osrednji govor smo letos zaupali nečaku pogrešanega
padalca Josipa Dolenca Igorju Dolencu iz Trsta. Dolenc
nam je razgrnil življenjsko zgodbo velikega rodoljuba, zavednega Slovenca, borca za delavske pravice, ki pa jih nikoli
ni dočakal. Nasprotno, najprej je dočakal preganjanje fašistov, zatem pa največje nezaupanje osvoboditeljev. Izginil
je neznano kam, svoboda ga ni sprejela v svoje naročje. In
takih zgodb je veliko. Na nas je, da jih sprejmemo kot del
vsake vojne, kot del krivic, ki ne kličejo po maščevanju, terjajo pa odkrivanje in predstavljanje resnic, da bi nam bila
vest mirnejša.
Kulturni del programa v Škrbini so prispevali člani Pihalnega orkestra Komen s trobilnim kvartetom, izjemen je bil

solist Goran Ruzzier – pevec, ki ga srečujemo že v opernih
hišah v sosednji Italiji. Iz Italije so prišli dijaki Jadranskega
zavoda združenega sveta iz Devina – dijaki, predstavniki
Angležev, Američanov, Italijanov in Slovencev so recitirali
pesmi nekaterih najbolj znanih pesnikov.
Spominski postanek in poklon obdobju, ko je na naših
tleh delovala zavezniška uprava, smo za tem, ob 13. uri,
imeli ob spominski plošči v Komnu. Letos mineva 15 let,
kar smo to ploščo postavili člani Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 KO Komen. Pri obeh dogodkih je svoja
videnja dogodkov sporočil tudi župan Danijel Božič.
Besedilo: Ana Godnik
Foto: Polona Makovec
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Psi lajajo, karavana gre dalje …

No, pa ga imamo, novega predsednika države namreč. Po vseh
peripetijah med volilno kampanjo, prizanesljivih nasmehih z ene
in druge strani, razni »žlahti« iz ozadja smo Slovenci končno iz
brali. Zdi se, da ima večina med nami globoko v sebi še vedno
zakoreninjeno percepcijo o predsedniku še iz časov prejšnjega
sistema, percepcijo predsednika, ki lahko s svojo besedo premika
gore. To se odraža tudi v načinu izvolitve predsednika države, kar
je v očitnem protislovju z v ustavi določenimi pristojnostmi. Pred
sednik države je namreč izvoljen neposredno, kar mu daje izrazito
politično legitimiteto, ki pa je bistveno okrnjena z zelo majhnimi,
v ustavi določenimi pristojnostmi in omejena le na protokolarno
predstavljanje države.
Podobno sliko nam nudi še ena institucija naše države, ki je v veliki
meri dediščina preteklega sistema – državni svet. V novembru so
bile izvedene volitve v državni svet, predstavniško telo zastopnikov
delovnih in socialnih (funkcionalnih) in lokalnih (teritorialnih) inte
resov. Člani državnega sveta so bili izvoljeni za dobo petih let. Tudi
v tem primeru so pristojnosti in način izvolitve določeni v ustavi.
Sprejem Ustave RS leta 1991 je za novonastalo državo pomenil
enega bistvenih korakov na poti v nov družbeni red, vrednostno
prenovo družbe, ki bi temeljila na novih političnih in etičnih vre
dnotah. Vsekakor pa velja poudariti, da načela, zapisana na mr
tvem papirju, še ne pomenijo tudi napredka v razmišljanju in de
lovanju ljudi – pravo politično in pravno kulturo. Ustavno zapisano
določilo, da je Slovenija demokratična republika ter pravna in so
cialna država, še ne pomeni, da to tudi dejansko drži. Ustava nam
torej ne zagotavlja, da živimo v demokratični, pravni in socialni
državi, temveč bi si morali k temu prizadevati vsi in to vsak dan. Ali
smo nove, ustavnopravne vrednote ponotranjili in v skladu z nji
mi živimo in delamo? Žal nam podoba današnje družbe pogosto
krat kaže prav žalostno sliko. Nekatere skupine, ki bi nam morale s
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Naklada: 1.400 izvodov
Glasilo brezplačno prejmejo gospodinjstva v Občini Komen. Glasilo raznaša Pošta
Slovenije. V primeru, da glasila ne prejmete na dom, se obrnite na pošto v Komnu ali
Štanjelu in jim sporočite, da glasila niste prejeli. Glasilo dobite brezplačno tudi na občini
v Komnu, na voljo je tudi v elektronski obliki na spletni strani občine www.komen.si.
Odgovorna urednica: mag. Andreja Štok
Uredniški odbor: Tanja Bratina Grmek (pomočnica odg. urednice), Ana Godnik, Helena
Uršič, Mojca Železnik Buda
Lektoriranje: Tanja Bratina Grmek (razen oglasnih sporočil)
Priprava za tisk: DTP Studio Sežana, Čeh Damjan, s. p., Partizanska 82, 6210 Sežana
Tisk: Print Luin, Dušan Luin, s. p., Sveto 58, 6223 Komen
Informacije v zvezi z izdajo občinskega glasila dobite na tel. št. 05 7310 452.
Vabljeni, da svoje prispevke (članke in slikovno gradivo) za naslednjo številko pošljete
v elektronski obliki na e-naslov burja@komen.si najpozneje do 25. februarja 2013. K
posameznemu članku priložite največ dve fotografiji v čimboljši resoluciji.
Vabimo tudi vse fotografe ali fotografe kar tako, da nam pošljejo tematske fotografije
za objavo na naslovnici. Digitalni posnetki naj bodo v čimboljši resoluciji. Poslanih
posnetkov v slabi resoluciji ne bomo objavili.
Naslednja številka občinskega glasila izide marca 2013.
Fotografiji na naslovnici:
zimski pogled proti Devici Mariji Obršljanski, foto: Valter Makovec

svojim vrednostno pozitivnim zgle
dom kazati pravo pot, velikokrat v
mislih in dejanjih sledijo negativ
nim vzorcem, kar vzbuja v poveza
vi s prakso v stilu Divjega zahoda v
takšnih posameznikih in skupinah
materialistične, oblastne in egocen
trične težnje. Kot pravi dr. Miro Cerar
v Zborniku referatov in razprav št.
2/2009 Izvori slovenske Ustave iz
leta 2009, se pomanjkanje pravne in
politične kulture izraža npr. »v šibki
zavesti nosilcev oblastnih položajev
o lastni odgovornosti do ljudstva in do drugih ustavnih vrednot
(pogosto gre pri tem tudi za njihov infantilni strah pred osebnim
prevzemanjem odgovornosti za svoja oblastna ravnanja), v ne
spoštljivem odnosu do državnih institucij, v primitivnem oziroma
vulgarnem vedenju nekaterih predstavnikov politične in drugih
družbenih elit ter nenazadnje v relativno velikem družbenem ne
zaupanju v nosilce pravne in politične moči.«
V jesenskem času so velika območja države prizadele poplave in
bolj kot se bližamo koncu leta, bolj se zdi, da ta vremenska ujma
ne bo edina, ki ji bomo priča v prihodnjih dneh, tednih in mese
cih po celotni državi. Le upam lahko, da bo predsednik države v
tem primeru v polnosti izkoristil svojo pristojnost, ki ni zapisana v
Ustavi RS, in to je, da bo v teh časih s svojim pozitivnim zgledom
povezal državljane in jim s svojim lastnim spoštljivim odnosom do
funkcije, ki so mu jo s tolikšno vero zaupali državljani, poštenostjo
in integriteto, nudil oporno točko.
Kot je že davno napisal Srečko Kosovel: »V današnji temni čas ko
rupcije, prodanosti, mrtvila, sleparije, bolezni, krivice, želodčarstva
sije svetloba od človeka, ki stoji.« (S. Kosovel: #Pravica, 2012, str. 8)

Foto: J. Štok

Uredniški uvodnik

In naj sklenem z dobro željo za prihajajoče leto 2013. Naj bo iskre
no, zdravo in polno drobnih radosti!
mag.

Andreja Štok

,
odgovorna urednica

Nekaj vremenskih
O božiču zeleno, o veliki noči sneženo.
Tepežki dan 28. 12. oblačen, k letu ne boš lačen.
Če je na Pavla jasno nebo, dobra bo letina – stari pojo.
(15. januar)
Če prosinec ne zmrzuje, ne sneži, rad sušec to nadomesti.
Če je februarja pretoplo, smo v aprilu za pečjo.
Če na svečnico deži, se kmalu pomlad oglasi.

Burja
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Županov uvodnik

Spoštovane občanke in občani!

H koncu gre leto, ki se ga bomo spominjali
po stiskah, naraščanju brezposelnosti in re
vščine, nenehnih grožnjah mogočnih in po
smehljivosti tistih, ki so se objestno okoristili
z narodovim premoženjem.
Zapomnili si ga bomo tudi po naši vztraj
nosti, veri v boljše in človeka nepopustljivi
sili, ki nas pelje skozi razpenjene valove pro
ti utolaženi gladini. V občini smo izgubili še
nekaj delovnih mest in v sosednjih občinah
je podobno. Obeti za prihodnje leto so ne
prijazni. Težko je na hitro izvleči voz iz blata.
Še posebej tako velikega, ki sega čez dobršen del Evrope. Ker smo
doma na robatem Krasu, vajeni skromnosti in trdega dela, ne objo
kujemo časov, temveč iščemo pot iz neprihodnosti.
Občina na zaposlovanje neposredno ne more vplivati, hitimo pa z
vzpostavitvijo boljše in donosnejše ponudbe v Štanjelu. Zaenkrat
dokončne odločitve še ni. So naložbeniki, ki bi vzeli celoten grad in

Dobro je vedeti
Občinska uprava Občine Komen
Telefon: 05/73 10 450
Fax: 05/73 10 460
Spletna stran: www.komen.si
E-pošta: obcina@komen.si
Uradne ure:
ponedeljek in petek od 8.00 do 12.00 ure
sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 15.00 do 17.00 ure
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača,
Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana
Telefon: 05/73 10 141
E-pošta: soou@sezana.si
Uradne ure:
ponedeljek in petek od 7.30 do 11.00 ure
sreda od 7.30 do 11.00 ure in od 12.00 do 16.00 ure
Krajevni urad Komen
Telefon: 05/76 68 510
Uradne ure: torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure
Za nujne primere se obrnite na sedež Upravne enote v Sežani,
tel. št. : 05/73 12 700.

Burja

Policijska pisarna Komen
(v prostorih Krajevnega urada Komen, Komen 86)
Telefon:
05/76 68 122
Uradne ure:
sreda od 14.00 do 17.00.

Nov cenik oglasnega prostora
v komenskem občinskem glasilu Burja

Knjižnica Komen
Komen 118, 6223 Komen
Telefon: 05/76 68 580
E-pošta: knjiznica.komen@siol.net
Delovni čas:
torek in petek od 11.00 do 18.00 ure
sreda od 8.00 do 14.00 ure

Občinski svet Občine Komen je na 13. redni seji 17. oktobra 2012
sprejel nov cenik oglasnega prostora v Burji:

Zdravstvena postaja Komen
Splošna ambulanta Komen
Telefon: 05/76 68 506
Lekarna Komen
Telefon: 05/73 11 790
Delovni čas:
ponedeljek od 8.30 do 15.30 ure
torek, četrtek in petek od 8.00 do 15.00 ure
sreda od 9.00 do 18.00 ure
Zbirni center Komen
Obratovalni čas: torek od 9.00 do 13.00 ure
		
četrtek od 14.00 do 18.00 ure
		
sobota od 9.00 do 13.00 ure
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zadružni dom in vse skupaj preoblikovali v hotel visoke kategorije. So
ponudniki, ki bi vzeli v najem grajsko restavracijo, Spacalovo galerijo,
zgornji palacij, Natalijino hišo, Ferrarijev vrt in še kaj, kar bi pripomoglo
k celovitejši ponudbi, in vse skupaj pustili dostopno obiskovalcem. Ta,
druga pot ima v Občinskem svetu Občine Komen več naklonjenosti.
Hitimo s pripravo programa za vzpostavitev dveh, treh zgodovinskoturističnih točk na območju soške fronte, ki se bodo dopolnjevale s
ponudbo občin Spodnjega Krasa.
Prostorska dokumentacija(OPN) je v Ljubljani prestala prvo sito in do
bili smo jo v popravke in spremembe. Ko bomo to postorili, jo bodo
še enkrat pregledali, ugotovili, ali smo spoštovali zahteve ministrstev
in njihovih služb, in nato bi moral dokument veljati. Morda čez leto.
Priprave za vzpostavitev podjetniške cone v Komnu so, vsaj kar se
tiče papirjev, v polnem teku in tudi odkupi zemljišč potekajo po na
črtih.
Cona za informacijske tehnologije ob nekdanjem Mejnem prehodu
Gorjansko bo čakala na dokončno veljavo že omenjenih prostorskih
dokumentov.
Prihodnjo pomlad naj bi nam država, vsaj takšna so zagotovila, v po
sest ali upravljanje vrnila Ferrarijev vrt in odstopila ali prodala zgrad
bo na gorjanskem mejnem prehodu, ki je že dodobra izropana.
Uredili smo veliko kolovozov in poti; tudi cesto od Štanjela do Podla
sov in cesto od Brij do križišča proti Škofom. Zaključena so dela pete
faze izgradnje komunalne opreme v Komnu. V Štanjelu je prenovlje
na cesta mimo Polja z novo meteorno kanalizacijo ter s pločnikom.
Še veliko drugega je bilo narejenega v tem letu in to kljub skrom
nemu proračunskemu denarju. Po vseh vaseh, kjer so vaški odbori
dejavni, je bilo veliko postorjenega.
Gradbeno dovoljenje za prenovo ter dozidavo vrtca v Komnu že
imamo in sedaj potekajo postopki za izbor izvajalca del.
Ne ostane nam drugega, kot da tudi v prihodnjem letu delamo z
vedrino, veseljem in s prepričanjem, da bomo s tem prispevali k bolj
šemu. Tisti, ki nas strašijo in nam iz dneva v dan grozijo in pretijo, naj
bodo v svoji togoti neuspešni.
Prijetno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, vesele bo
žične in novoletne praznike in nato z zvrhano mero radoživosti v
leto 2013.
Danijel Božič, župan

Zavetišče Oskar Vitovlje
Telefon: 05/ 30 78 570
Najdba zapuščene (brez skrbnika) ali izgubljene živali

Burja

Dimenzije oglasnega prostora
1/1 stran

180 x 250 mm
88 x 250 mm (pokončno)
1/2 strani
185 x 124 mm (ležeče)
1/3 strani 185 x 82 mm (ležeče)
88 x 124 mm (pokončno)
1/4 strani
185 x 60 mm (ležeče)
87 x 57 mm (pokončno)
1/8 strani
185 x 28 mm (ležeče)
1/16 strani 88 x 30 mm (ležeče)

Barvni
oglas
(brez DDV)

Barvni
oglas
(z DDV)

300

360

200

240

170

204

125

150

70

84

50

60

mag. Andreja Štok, odgovorna urednica
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Novice iz občinske uprave

Volitve predsednika Republike Slovenije
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je razpisal voli
tve predsednika RS za Martinovo nedeljo, tj. 11. novembra 2012.
Na ta dan se je v 2. volilno enoto, v Volilno enoto Postojna, v 6.
volilni okraj, tj. v Volilni okraj Sežana, na volišča odpravilo 10.222
volivcev, kar predstavlja 47,50 % volilnih upravičencev (skupaj
21.520 volilnih upravičencev v volilnem okraju). V volilnem okra
ju je največ glasov prejel Borut Pahor (4.892 ali 48,64 %), sledil je
Danilo Türk (3.684 glasov ali 36,63 %), najmanj glasov pa je prejel
Milan Zver (1.482 ali 14,73 %).
V Občini Komen je 14 volišč in v volilni imenik je vpisanih 3.003
volivcev. Na volitvah 11. novembra 2012 je svoj glas oddalo
1.719 volivcev, kar predstavlja 58,93 % udeležbo. Največ glasov
je prejel Borut Pahor (901 ali 54,41 %), sledil je Danilo Türk (444
ali 27,42 %), najmanj glasov pa so volivci zaupali Milanu Zveru
(338 ali 18,16 %).
Najvišja udeležba je bila na volišču v Tomačevici (71,32 %), naj
nižja pa na volišču v Štanjelu (51,58 %). Borut Pahor je bil tisti
kandidat za predsednika republike, ki je prejel najvišje število
glasov na vseh štirinajstih voliščih v občini, najvišji odstotek
na volišču v Svetem (59,22 %), najnižji pa na volišču v Kodretih
(41,18 %). Kandidat Danilo Türk je najvišji odstotek glasov prejel
na volišču v Hruševici (32,84 %), najnižjega pa na volišču, kjer
so glasovali volivci s stalnim prebivališčem v Kobjeglavi in Tu
pelčah. Najvišji odstotek glasov je kandidat Milan Zver prejel na

volišču v Kodretih (27,06 %), najnižjega pa na volišču v Hruševici
(8,96 %).
Glede na to, da nobeden od kandidatov v prvem krogu ni prejel
več kot 50 % glasov, je bil v nedeljo, 2. decembra 2012, izveden
drugi krog volitev, na katerem sta se pomerila kandidata, ki sta v
prvem krogu prejela najvišje število glasov: Danilo Türk in Borut
Pahor.
Tako se je na volišča v 2. volilni enoti, v 6. volilnem okraju od
pravilo manj ljudi kot v prvem krogu, saj je bila volilna udeležba
le 42,66 % (9.186 volivcev). Največ glasov je prejel Borut Pahor
(6.201 ali 69,02 %) pred Danilom Türkom (2.783 ali 30,98 %).
V Občini Komen je na štirinajstih voliščih svoj glas oddalo 1.570
volilnih upravičencev (54,21 %). Volilna udeležba se je na vseh
voliščih, razen dveh (Brje pri Komnu, Brestovica), znižala, najnižja
je bila na volišču v Štanjelu (45,45 %), najvišja na volišču v Kobje
glavi (60,93 %).
Največ volivcev (1.192 ali 78,01 %) je svoj glas oddalo za Boru
ta Pahorja. Za Danila Türka je glasovalo 336 volivcev (21,98 %).
Boruta Pahorja so z najvišjim deležem glasov podprli volivci na
volišču v Kobjeglavi (90,55 %), z najmanjšim pa na volišču v Hru
ševici (67,19 %).
Besedilo: mag. Andreja Štok, občinska uprava

Volitve v Državni svet Republike Slovenije
V sredo, 21. novembra 2012, je v Sežani potekal volilni zbor vo
lilnega telesa, ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki lokalnih in
teresov. Na volilnem zboru 16. volilne enote, ki obsega občine
Divača, Ilirska Bistrica, Hrpelje - Kozina, Komen, Pivka, Postojna
in Sežana so elektorji za člana državnega sveta izvolili Jerneja
Verbiča. Funkcijo člana Državnega sveta RS bo opravljal nasle
dnjih pet let.
Državni svet RS ima 40 članov, ki so nosilci socialnih, gospodar
skih, poklicnih in lokalnih interesov. Sestavljajo ga štirje pred
stavniki delodajalcev, štirje predstavniki delojemalcev, štirje
predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, šest
predstavnikov negospodarskih dejavnosti in dvaindvajset pred
stavnikov lokalnih interesov. Člani državnega sveta niso izvoljeni
neposredno, temveč preko posrednih volitev v interesnih orga
nizacijah oziroma lokalnih skupnostih po volilnih telesih (preko
elektorjev). Volilna pravica ni splošna, temveč posebna, kar po
meni, da je pogojena glede na pripadnost posamezni interesni
skupini oziroma lokalni skupnosti. Predstavnike delodajalcev
tako volijo gospodarske zbornice in združenja delodajalcev,
predstavnike delojemalcev reprezentativni sindikati, predstav
nike kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev pa poklicne
organizacije kmetov, poklicne organizacije obrtnikov in poklic
ne organizacije drugih samostojnih poklicev. Predstavnike ne
gospodarskih dejavnosti volijo poklicne organizacije s področja
šolstva, raziskovanja, zdravstva in sociale.
Predstavnike lokalnih skupnosti izvolijo lokalne skupnosti. Slo
venija je razdeljena na 22 volilnih enot, v vsaki volilni enoti se
oblikuje volilno telo, ki ga sestavljajo člani predstavniškega or
gana lokalne skupnosti, če se člani Državnega sveta RS volijo v

volilni enoti, ki obsega območje ene lokalne skupnosti, oziroma
izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti, če se člani Državnega
sveta RS volijo v volilni enoti, ki obsega območje dveh ali več
lokalnih skupnosti, predstavnike izvolijo njihovi predstavniški
organi.
Predstavnike lokalne skupnosti in elektorje izvolijo predstavniški
organi na tajnem glasovanju.
Po Zakonu o državnem svetu lahko vsaka lokalna skupnost pre
dlaga po enega kandidata za člana Državnega sveta RS, vsaki
občini pripada eno elektorsko mesto, na vsakih 5000 dopolnje
nih prebivalcev pa še po eno.
Občinski svet Občine Komen je na 13. redni seji s tajnim glaso
vanjem izvolil enega elektorja, tj. Stojana Kosmino, ni pa določil
nobenega kandidata za člana Državnega sveta RS. Elektorji so
na volilnem zboru 21. novembra 2012 tako izbirali med dvema
kandidatoma – dosedanjim državnim svetnikom Jernejem Ver
bičem (predlagatelja Občinski svet Občine Pivka in Postojna) ter
Petrom Boršićem (predlagatelja Občinski svet Občine Hrpelje –
Kozina in Divača).
Besedilo: mag. Andreja Štok, občinska uprava
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Seznanite se z delom Občinskega sveta Občine
Komen ter obiščite spletno stran www.komen.si

Pomembnejši sklepi in splošni akti, sprejeti na 13. redni seji,
17. oktober 2012:
-	 Sklep o seznanitvi s poročilom o načrtovanih vlaganjih Elektro
Primorske v obnovo elektroomrežja na komenskem Krasu,
-	 Sklep o seznanitvi s poročilom o izvajanju projekta Oskrba s
pitno vodo Obale in Krasa,
-	 Sklep o seznanitvi s poročilom o praznjenju greznic v naselju
Tomačevica in z načrtom praznjenja greznic v Občini Komen,
-	 Sklep o seznanitvi s poročilom o pregledu priključkov na jav
no kanalizacijsko omrežje v naselju Komen,
-	 Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvajanju gospodar
ske javne službe Urejanje in vzdrževanje pokopališč v Občini
Komen za leto 2011,
-	 Sklep o soglasju k Splošnim pogojem poslovanja v zvezi z iz
vajanjem lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdr
ževanja pokopališč v Občini Komen,
-	 Sklep o seznanitvi z letnim poročilom o izvajanju gospodar
skih javnih služb Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v
Občini Komen za leto 2011,
-	 Sklep o soglasju k predlogu cene storitve Pomoč družini na
domu za november in december 2012,
-	 Sklep o sprejemu Pravilnika o spremembah pravilnika o pla
čah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov v predlaganem besedilu,
-	 Sklep o sprejemu cenika oglasnega prostora v občinskem gla
silu Burja,
-	 Sklep o soglasju k imenovanju predstavnice ustanoviteljic in
predstavnic uporabnikov v svet zavoda Kosovelova knjižnica
Sežana,

-	 Sklep o izvolitvi predstavnika lokalne skupnosti v volilno telo
za volitve člana državnega sveta,
-	 Sklep o upoštevanju neto tlorisne površine pri obračunu ko
munalnega prispevka,
-	 Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna za I. polle
tje 2012,
-	 Sklep o sprejemu odloka o rebalansu proračuna za leto 2012.

Pomembnejši sklepi in splošni akti, sprejeti na 14. redni seji,
21. november 2012:
-	 Sklep o sprejemu Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in
izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen v prvi obravnavi,
-	 Sklep o sprejemu Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja
zavetišča za zapuščene živali v predlagani vsebini in obliki v
prvi obravnavi,
-	 Sklep o sprejemu Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen
v prvi obravnavi,
-	 Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto
2013,
-	 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2013,
-	 Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju Magdalene Svetina
Terčon za direktorico javnega zavoda Kosovelova knjižnica Se
žana.

Srečanje s predstavniki jadranskih univerz
Občino Komen so v torek, 13. novembra 2012, obiskali pred
stavniki jadranskih univerz. Obisk Občine Komen je bil del pro
grama druge ALUm konference (Adriatic linked universities) z
naslovom Thinking Peace with ALUm. Na pogovoru z županom
Danijelom Božičem je bilo izpostavljeno sodelovanje med Ob
čino Komen in Univerzo na Primorskem pri organizaciji poletne
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šole, pri čemer je bil dan poudarek na projektu enotnega Krasa
in oživljanja kulturne dediščine in turizma. V okviru obiska so si
udeleženci ogledali pokopališče iz prve svetovne vojne v Gor
janskem, cerkev sv. Tilna v Svetem ter stari del Štanjela.
Združenje ALUm deluje kot mreža vključenih univerz ter zdru
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žuje osem univerz: Univerzo Illyria iz Tirane (Albanija), Univerzo
LUM Jean Monnet iz Italije, Univerzo Megatrend iz Srbije, Uni
verzo Mediteran iz Črne gore, Univerzo Iliria s Kosova, Univerzo
South East European University iz Tetova (Makedonija), Univer
zo iz Reke (Hrvaška) in Univerzo na Primorskem. Univerze so na
prvi, ustanovni konferenci združenja ALUm maja 2012 v Bariju
podpisale medsebojni sporazum o sodelovanju na področju

znanosti in izobraževanja s ciljem oblikovanja skupnih študijskih
programov in raziskovalnih projektov s poudarkom na značilno
stih Jadranske regije.
Besedilo: mag. Andreja Štok
Foto: Polona Makovec

Poleti večje zanimanje za avtobusno
povezavo med Štanjelom in Devinom
Minila je jesen in prišla je že zima, a mi se še vedno radi spomi
njamo poletnih dni. Tudi letos smo jih popestrili z avtobusnim
prevozom med dvema grajskima naseljema, med Štanjelom in
Devinom.
Občina Komen v sodelovanju z Občino Devin - Nabrežina ter
pod pokroviteljstvom Zadružne kraške banke je omogočila, da

so se potniki za res majhno ceno preprosto zapeljali »čez mejo«,
se morda ustavili v eni izmed vasi ali se zapeljali na kopanje v
Sesljanski zaliv. In tudi letos sta oba gradova potnikom ponudila,
da si lahko ogledajo njune lepote po znižani ceni, vendar veli
kega zanimanja ni bilo. Smo pa veseli, da se je letos za tovrstne
izlete odločilo kar dobrih 100 potnikov več. Številko prepeljanih
potnikov se je tako od zadnjega konca tedna v juniju pa do kon
ca avgusta ustavilo pri številki 450. To morda kaže na to, da ni
mamo veliko časa za daljše izlete in si konce tedna raje popestri
mo s sprehodi ali z ogledi v naši okolici. Še vedno prevladujejo
tisti potniki, ki se z avtobusom peljejo na osvežitev na morje. Ni
ga čez sprostitev v morju, kjer je edina skrb ta, da ujameš zadnji
avtobus, ki iz Sesljana pelje ob 19. uri.
Verjamemo, da je takšna povezava v poletnih mesecih tista pra
všnja in ker smo letos opazili porast zanimanja, se bomo tudi
v prihajajočem letu potrudili z organizacijo prevoza. Drage ob
čanke, dragi občani, imejte v mislih, da s tovrstnim načinom pre
voza ne prihranite samo goriva, ampak pripomorete k čistejše
mu okolju in spoznate obmejne kraške vasi.
Besedilo: Marijana Furlan,
TIC Štanjel

Predstavitev Krasa in Brkinov
na 44. Barkovljanki
V letošnjem letu se je ponovno pričela sestajati neformalna skupi
na za koordinacijo turistične destinacije Kras in tako smo Občine
Komen, Sežana, Miren - Kostanjevica, Divača in Hrpelje - Kozina
ter Park Škocjanske jame in Kobilarna Lipica združili moči ter se
predstavili na spremljajočem programu 44. Barkovljanke v Trstu.
Za celotno koordinacijo je poskrbel Tom Ločniškar iz Mladinske
ga hotela Pliskovica. V tednu med 10. in 14. oktobrom pa smo
se predstavile vse občine ter v lično urejen šotor povabile še

gostince in ostale ponudnike, ki so si
želeli predstavitve na tako množičnem
dogodku, kot je Barkovljanka.
V petih dneh se je zvrstilo kar nekaj
ponudnikov. Le-ti so pripravili nov
zemljevid s popusti, ki je bil prav ob
tej priložnosti tudi premierno pred
stavljen. Veliko zanimanja so poželi
gostinci z ročno rezanim kraškim pršu
tom, odlično so šla v promet tudi br
kinska jabolka. Pred šotorom so zaple
sale nekatere folklorne skupine iz naših
krajev, Casino Lipica pa je za zabavo poskrbel z mizo Black Jacka.
V dneh regate se je v Trstu zbrala nepregledna množica ljudi.
Z upanjem, da smo pri obiskovalcih pustili dober pečat, pa se
bomo tja vrnili tudi naslednje leto.
Besedilo: Marijana Furlan, TIC Štanjel
Foto: Ester Mihalič
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Turistično informacijski center Štanjel
v letu 2012

Leto se počasi končuje in že lahko potegnemo črto pod turistič
no sezono 2012.
Konec oktobra 2011 se je Turistično informacijski center Štanjel
iz prostora pri pošti preselil v zgornji palacij v gradu. Veliko je
bilo tistih, ki so se spraševali, kako se bo obnesla nova lokacija,
če bomo še beležili takšen obisk, kot je bil v preteklih letih. Že v
prvih mesecih se je izkazalo, da je bila odločitev o selitvi pravilna.
Z veseljem ugotavljamo, da se je obisk povečal v vseh mesecih,
z izjemo avgusta, čemur pa je verjetno botrovalo vreme, saj s
tropskimi temperaturami štanjelskim sprehajalcem ni bilo ravno
naklonjeno. Letošnji obisk pisarne je tako že do novembra pre
segel lanskoletni obisk.
In kaj zanima naše obiskovalce oziroma po čem sprašujejo? Ve
lika večina prosi za prospekt Štanjela, veliko pa je tudi takih, ki bi
se radi v naših krajih okrepčali ali kupili steklenico rujnega. In če
smo v spodnji pisarni oddali veliko zemljevidov, se je to z novo
lokacijo spremenilo. Odkar nas lahko obiskovalci obiščejo v pri
jetno opremljeni pisarni, smo lahko prepričani, da si Štanjel tudi
ogledajo in se na lastne oči prepričajo, na kako lepem koncu
Slovenije živimo.
Dober glas o Štanjelu, komenski občini in o Krasu nasploh pa je
šel v nemško govoreče dežele. Velika večina nedeljskih gostov
prihaja iz sosednje Italije, počasi pa se bomo morali naučiti tudi
francoščine ter jezikov Vzhodne Evrope. Z velikim zanimanjem
si Kras ogledujejo turisti iz Velike Britanije, ki vsi po vrsti hvalijo
našo naravo in mir, ki jim ga v domačem okolju primanjkuje.
Vodja Turistično informacijskega centra Štanjel Helena Kosmina
se bo tudi v letu 2013 skupaj s študenti trudila komenski Kras
predstaviti tako doma kot v tujini, da bodo naše kraje odkrili tudi
tisti, ki za Kras do sedaj še niso slišali.
Besedilo: Marijana Furlan,
TIC Štanjel

Na podlagi 9. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »urejanje in vzdrževanje pokopališč«
je Komunalno stanovanjsko podjetje, d. d., po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Komen sprejelo naslednje

Splošne pogoje poslovanja v zvezi z izvajanjem javne službe
»urejanje in vzdrževanje pokopališč«
Vsebina
1. Prevzemanje dejavnosti »urejanje in vzdrževanje poko
pališč«
2. Razmerja med izvajalcem pogrebnih storitev, naročni
kom pogreba in upravljavcem
3. Merila za oddajanje, pripravo in vzdrževanje grobov
4. Splošna določila

1.

Prevzemanje dejavnosti „urejanje in vzdrževanje pokopališč”

1.1. Na podlagi koncesijske pogodbe med Občino Komen
in Komunalno stanovanjskim podjetjem, d. d., sklenjene
dne 25. septembra 2009 št. 354-14/2009-1, je Komunalno
stanovanjsko podjetje, d. d., izvajalec lokalne gospodar
ske javne službe „urejanje in vzdrževanje pokopališč“.
1.2. Javna služba „urejanje in vzdrževanje pokopališč“ obsega:
•
upravljanje pokopališč kot objektov javne infrastrukture,
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vzdrževanje urejenosti zelenih površin, poti in ostalih
objektov na pokopališču,
čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega na poko
pališču,
vzpostavitev in vodenje pokopališkega katastra,
oddajanje grobnih prostorov v najem,
vzdrževanje reda in miru na pokopališču, kolikor ne gre
za izvrševanje javnih pooblastil,
vzdrževanje mrliških vežic in ostale pokopališke infra
strukture,
vodenje katastra komunalnih naprav na pokopališčih, v
kolikor ne gre za izvrševanje javnih pooblastil,
izdelavo predloga programa urejanja in obnove ter širi
tve pokopaliških objektov in naprav,
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi aktivnosti ob dne
vu spomina na mrtve,
izdajanje soglasij za postavitev nagrobnih spomenikov
oziroma za druga kamnoseška ali zidarska dela,
opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom, tem
odlokom in odlokom o dejavnosti javne službe,
zaračunavanje storitev (najemnine, vpisnine, soglasja,
potrdila ...) ter
druge storitve v zvezi z urejanjem in vzdrževanjem poko
pališč.

1.3. Izvajalec javne službe ima na celotnem območju občine
na podlagi koncesijske pogodbe iz točke 1.1:
•
izključno oziroma posebno pravico opravljati javno služ
bo »urejanje in vzdrževanje pokopališč«,
•
dolžnost uporabnikom zagotavljati kvalitetno in konti
nuirano izvajanje javne službe v skladu s predpisi in
v javnem interesu.
1.4. Izvajalec je po pooblastilu Občine Komen (kot koncen
denta) edini in izključni izvajalec javne službe na celo
tnem območju občine.
2.

Razmerja med izvajalcem pogrebnih storitev, naročnikom pogreba in upravljavcem

2.1. Lokalno gospodarsko javno službo »izvajanje pogrebnih
storitev« izvajajo s strani občine pooblaščeni izvajalci.
2.2. Mesto pokopa določi upravljavec v dogovoru s stranko
in z izvajalcem pogrebnih storitev.
Izvajalec pogrebnih storitev oziroma plačnik pogrebnih
storitev je dolžan upravljavcu najmanj en dan pred pred
videnim pokopom sporočiti okvirni čas pogreba.

odprte od 8. do 19. ure, v poletnem času (od 1. 5. do 30.
10.) pa od 7. do 21. ure.

2.3. Izvajalec pogrebnih storitev oziroma plačnik pogrebnih
storitev je dolžan upravljavcu sporočiti vse potrebne po
datke za sklenitev najemne pogodbe za grobni prostor
in vnos podatkov v pokopališki kataster oziroma v prime
ru, da gre za pokop v obstoječo grobnico, vse podatke za
vnos podatkov v pokopališki kataster.

•

Izvajalec pogrebnih storitev oziroma plačnik pogrebnih
storitev je dolžan upravljavcu obvezno posredovati na
slednje podatke:
podatke o pokojniku (ime in priimek, datum rojstva, da
tum smrti, potrdilo o prijavi smrti, datum pokopa …),
podatke o najemniku grobnega prostora, kjer bo poko
pan pokojnik,
številko grobnega prostora.

3.

Merila za oddajanje, pripravo in vzdrževanje grobov

•
•

3.1. Prostore z obstoječimi grobovi, za katere še ni sklenjena
najemna pogodba, in prostor za nov grob se daje v na
jem za določen čas, tj. za najmanj 10 let. Po preteku te
dobe se lahko najemna pogodba podaljša. Najmanj dva
meseca pred potekom najemne pogodbe mora upra
vljavec pisno obvestiti najemnika o prenehanju veljavno
sti pogodbe in ga opozoriti na posledice, če pogodbe ne
bi podaljšal. Če pogodbeni stranki najemne pogodbe ne
podaljšata oziroma niti ne skleneta najemne pogodbe za
prostor z obstoječim grobom, je najemnik oziroma dose
danji koristnik groba dolžan odstraniti robnike, spome
nik in drugo opremo groba v roku 60 dni po preteku in
razveljavitvi najemne pogodbe oziroma v roku 60 dni po
pisno podani zahtevi upravljavca. Če tega ne stori, stori
to upravljavec na najemnikove stroške oziroma stroške
koristnika groba, grob oziroma prostor za grob pa lahko
odda drugemu najemniku.
3.2.
•
•
•
•
•
•

Sestavine najemne pogodbe so:
oseba najemnega razmerja,
trajanje najema oziroma uporabe groba,
polje, vrsta, zaporedna številka in velikost groba,
način plačevanja letne najemnine,
obveznost najemnika glede urejanja groba,
ukrepi v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe.

Izvajalec pogrebnih storitev je dolžan upravljavca obvesti
ti tudi o uporabi mrliške vežice, in sicer najmanj en dan
pred predvideno položitvijo pokojnika v mrliško vežico.
Mrliško vežico je izvajalec pogrebnih storitev dolžan po
uporabi očistiti in urediti v stanje, kot je bilo pred uporabo.

3.3. Pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške
pokopa oziroma svojci pokojnika. Če ni nikogar, ki bi
prevzel vlogo najemnika, je najemnik občina. V primeru
spora med več osebami, odloči o najemniku upravljavec.
Pravico do najema groba je mogoče prenesti na druge
ga samo pismeno na podlagi izjave.

Na pokopališčih, kjer je urejeno čuvanje umrlega v mrli
ških vežicah, so le-te v zimskem času (od 31. 10. do 30. 4.)

3.4. Najemnik lahko najemno pogodbo za grob odpove, in
sicer za naslednje koledarsko leto, vendar je dolžan pla
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čati najemnino do konca mirovalne dobe, ki traja 10 let
od pokopa. Mirovalna doba ne velja za žarne grobove.

3.5. Ali bo naročnik pokopa z upravljavcem sklenil najemno
pogodbo ali ne, se mora dogovoriti ob izvedbi pokopa.
3.6. V kolikor se naročnik odloči, da ne bo sklenil najemne
pogodbe za grob, je dolžan poleg stroškov pokopali
šča plačati tudi 50 % izračunanega prispevka za stroške
vzdrževanja pokopališča v enkratnem znesku v višini
10-letne najemnine, in sicer po ceni, ki je bila veljavna v
letu pokopa.
3.7. Najemnik, ki z upravljavcem sklene najemno pogodbo,
mora grob urediti v enem letu od dneva pokopa in ga
redno vzdrževati ter plačevati najemnino.
3.8. Pod redno vzdrževanje groba se smatra odstranjevanje
plevela ter drugih odpadkov, košnja trave, v kolikor je
grob zatravljen, ali sajenje in okopavanje rastlin ter skrb
za nagrobnik, da ta ne ogroža varnosti ljudi. Grob je ne
redno vzdrževan takrat, kadar nagrobnik ogroža varnost
ljudi oziroma je grob tako zanemarjen, da kvari estetski
videz pokopališča.
3.9. V kolikor najemnik opusti obvezno vzdrževanje najetega
groba, kar se ugotovi z zapisnikom, upravljavec pismeno
obvesti najemnika groba, da naj ga le-ta v roku 30 dni
uredi, sicer po preteku tega roka upravljavec odpove na
jemno pogodbo.
Upravljavec odpove najemno pogodbo najemniku tudi ta
krat, ko najemnik ne plačuje najemnine in to kljub pi
smenemu opominu, da je najemnino dolžan plačati v
določenem roku.
3.10. Odpadke, ki nastanejo ob vzdrževanju groba, je dovolje
no odlagati le v zato nameščene posode.
3.11. Najemnik uredi grob v skladu z občinskimi predpisi (spo
meniki, nagrobne ograje, druga znamenja ter vegetacija
ne smejo segati izven meje določenega grobnega pro
stora, v višino pa smejo segati več kot 1,3 m), pri čemer
so zunanje mere grobov naslednje:
o enojni grob do največ 1 m x 2,2 m,
o dvojni grob do največ 1,6 m × 2,2 m,
o otroški grob 0,6 m × 1,5 m,
o žarni grob do največ 1 m × 1 m.

3.12. Najemnik groba mora pred izdelavo nagrobnika od
upravljavca pridobiti zakoličbo zunanjih mer groba.
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3.13. V kolikor najemnik na grob postavi nagrobnik v naspro
tju s pogodbo in splošnimi pogoji poslovanja, je dolžan
le-tega prilagoditi oziroma odstraniti na poziv upravljav
ca v roku 60 dni od prejema poziva. Če takega nagrob
nika najemnik ne odstrani oziroma prilagodi sam, ga
odstrani upravljavec pokopališča na stroške najemnika.
3.14. Objekte in napeljave (voda, elektrika) je dovoljeno upo
rabljati le za potrebe pokopališča.

3.15. Najemnik groba lahko redno vzdrževanje groba odda
upravljavcu pokopališča, za kar skleneta posebno po
godbo o vzdrževanju groba oziroma določilo o tem
vključita v pogodbo o najemu groba.

3.16. S sredstvi, ki jih letno plačujejo najemniki grobov kot na
jemnino, upravljavec pokopališča pokriva stroške, nasta
le v zvezi z vzdrževanjem ter upravljanjem pokopališča
in spremljajočih objektov.
3.17. Najemnik groba je dolžan upravljavcu pokopališča v
roku 15 dni sporočiti spremembo bivališča ali kako dru
go spremembo, ki lahko vpliva na določila najemne po
godbe.
3.18. Upravljavec zagotovi vodenje evidence o pokopanih in
o oddaji grobov v najem.
Evidenca mora vsebovati:
•
podatke o naročniku pokopa oziroma najemniku groba
ter spremembe (ime in priimek, naslov, številka naje
mne pogodbe),
•
podatke o pokopanem pokojniku (ime in priimek, biva
lišče umrlega, starost, datum in vzrok smrti, datum po
kopa),
•
podatke o grobu (vrsta groba, oddelek in številka gro
ba),
•
morebitne opombe.
Evidenca se vodi v obliki kartoteke.
4.

Splošna določila

4.1. Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati, ko jih sprejme
izvajalec po predhodnem soglasju Občinskega sveta
Občine Komen.
4.2. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja
se izvedejo po istem postopku kot sprejem.

aBurjaBurjaBurja
Pravniški kotiček

Upravni postopek –
na kaj moramo biti pozorni
S pravnimi postopki je največkrat križ;
z njimi se neradi ukvarjamo ali se jih
celo bojimo, ker jih ne poznamo in
smo v njih kot stranke pred organi, ki
jih vodijo, neuki in šibkejši. Zato je npr.
obdolžencem v usodnejših kazenskih
postopkih predpisano zastopanje po
postavljenem odvetniku, če si ga ob
dolženec ne izbere sam. V pravdnih
postopkih stranke same pooblastijo
odvetnike oziroma pravnike, ki so pra
va vešči, da jih zastopajo. Z upravni
mi postopki, v katerih je vsakdo, tako
rekoč, od rojstva do smrti, pa se mo
ramo, hočeš nočeš, največkrat tudi
sami »zastopati«. Tako, denimo, že pri
podaljšanju vozniškega dovoljenja,
urejanju začasnega prebivališča, vlogi
za odobritev subvencije ali dodelitev
štipendije.
Upravni postopek se uporablja vedno,
ko poslujemo z državnim ali občinskim
upravnim organom, pogosto pa tudi v
razmerjih z javnopravno osebo (agen
cijo, fakulteto, zdravstvenim zavodom,
javnim podjetjem …), na katero je dr
žava prek javnega pooblastila prenesla
določene naloge. Pomembno je, da
v poslovanju z državnim organom ali
drugimi pravnimi osebami poznamo
svoje pravice in jih znamo ustrezno
zaščititi.

Načelo pomoči prava neuki stranki
Uprava je močno orodje v rokah dr
žave in posameznik se pred njenimi
organi pogosto počuti nemočnega.
Zakon o splošnem upravnem postop
ku je zato kot eno izmed svojih glav
nih vodil predvidel pomoč prava ne
uki stranki. Zaposleni v upravi so nam
(vsaj glede vprašanj postopka) dolžni

pomagati z dodatnimi informacijami
in usmeritvami. V primeru določenih
nejasnosti se nikar ne ustrašimo zavr
teti telefona in povprašati za dodatne
informacije.

Odločba in pritožba
Prvo »soočenje« z upravnim organom
je upravna odločba. Organ izda od
ločbo na podlagi vloge z določeno
zahtevo ali prošnjo, lahko pa jo izda
po uradni dolžnosti. Dan, ko prejme
mo odločbo, je zelo pomemben, saj
prične takrat teči 15-dnevni rok za
pritožbo. Kako in na kateri organ se
v primeru nestrinjanja pritožimo, je v
odločbi obrazloženo čisto na koncu
pod naslovom pravni pouk. Ni po
trebno, da je pritožba brezhibno in
profesionalno napisana, bistveno je,
da vsebuje jasno obrazložitev, zakaj
smo nezadovoljni z odločitvijo (npr.
ker so bila dejstva, okoliščine v zade
vi napačno ugotovljeni, ker je organ
prekršil pravila postopka ali ker je bil
napačno uporabljen določen pred
pis) in seveda, da je odposlana v roku.
Pri računanju roka moramo biti zelo
previdni; kot prvi dan roka štejemo
dan, ki sledi dnevu vročitve. Rok se
izteče petnajsti dan, kar pomeni, da
lahko pritožbo pravočasno oddamo
tudi še na ta dan. Seveda jo je v tem
primeru potrebno oddati neposre
dno organu ali poslati priporočeno
po pošti – zakon namreč določa, da
se le priporočena pošiljka šteje za pre
jeto na datum, ko je bila odposlana.
Če je zadnji dan roka nedelja, praznik
ali kakšen drug dan, ko organ ne dela,
se izteče rok s pretekom prvega nasle
dnjega delavnika.

Pritožbi ni ugodeno. Kaj sedaj?

Če z odločitvijo uprave, tokrat z odloči
tvijo višjega upravnega organa o naši
pritožbi, nismo zadovoljni, lahko ob
določenih pogojih sprožimo upravni
spor. To pomeni, da vložimo tožbo na
upravno sodišče, ki bo poskušalo kot
nevtralen tretji odločiti v našem sporu
z upravnim organom. Da bo sodišče
našo tožbo obravnavalo, bomo mo
rali najprej plačati sodno takso v višini
148 evrov. Ne pozabimo, da če gre za
spor o socialnovarstvenih prispevkih
(npr. socialni pomoči), smo plačila ta
kse oproščeni. Rok za vložitev tožbe je
30 dni od prejema upravne odločbe o
naši pritožbi.
Kmetje, pozor! Posebnosti Zakona o
kmetijstvu
Zakon o kmetijstvu določa drugačen
način vročanja. Odločbe organa prve
stopnje s področja ukrepov kmetijske
politike, razen nekaj izjem, se vročajo z
navadno vročitvijo, pri čemer se šteje,
da je vročitev opravljena 20. dan od
dneva, ko je bila odločba odpremlje
na (ta dan je naveden na odločbi). Od
dneva opravljene vročitve začne teči
15-dnevni rok za vložitev pritožbe. De
jansko to pomeni, da imamo možnost
vložitve pritožbe zoper odločbo v roku
35 dni od datuma na odločbi.
Še ena posebnost, ki velja v kmetijskih
postopkih, je, da ima organ več časa za
odločanje o pritožbi, in sicer ne le en
mesec kot v drugih upravnih postop
kih, temveč dva meseca. V primeru
neugodne odločbe je možna tožba v
upravnem sporu na upravno sodišče
po Zakonu o upravnem sporu.
Besedilo: Helena Uršič
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Društveno

Štirideset let Balinarskega kluba Hrast
Kobjeglava - Tupelče
Štirideset let je dolgo doba. Človek v štiridesetih letih dozori in
s svojimi deli pusti pečat v okolju, kjer živi. Če pa društvo, v ka
terem se zbirajo različne generacije in ljudje različnih interesov,
neprekinjeno deluje že štirideset let, je to še toliko bolj pohval
no.
Leta 1968 se je skupina mladih moških iz Kobjeglave in Tupelč
dogovorila, da se bodo z balinanjem, prej samo »gostilniškim
športom«, začeli ukvarjati bolj organizirano. Ker v vasi ni bilo
balinišča, so najprej balinali v sosednjih vaseh. Kmalu je vzklila
misel o izgradnji svojega lastnega balinišča. Klub je za izgradnjo
prve balinarske steze dobil v dar zemljišče v Tupelčah. Da bi vse
te cilje lažje dosegli, so se zimskega večera, natančneje 30. de
cembra 1972, zbrali prvi balinarji in uradno ustanovili Balinarski
klub Hrast Kobjeglava - Tupelče.

Ekipa BK Hrast v balinarski dvorani v Kobjeglavi leta 1986

Ustanovni člani BK Hrast ob otvoritvi balinišča 1973

O tem, kdaj in kje se je prvič porodila ideja o ustanovitvi kluba, o
prvih članih kluba, o prvem predsedniku kluba, o prvih tekmo
vanjih in uspehih, je malo napisanega. A to ni najbolj pomemb
no. Pomembno je, da je bil klub dolga leta gonilna sila v vasi,
vedno poln novih idej. Klub je bil pobudnik gradnje še vedno
enega najlepših spomenikov NOB, ki krasi Kobjeglavo na začet
ku vasi, in pozneje vaškega športno-kulturnega doma. Njegovi
člani so bili eni najbolj aktivnih pri njegovi izgradnji. Tudi v da
našnjih časih je balinarski klub pomemben dejavnik življenja v
našem kraju in še kako aktiven pri organizaciji raznoraznih akcij.
Pomembno je, da se v klubu že štirideset let zbirajo možje, fantje
in dečki, zadnja leta pa tudi dekleta in žene. Udeležujejo se tre
ningov in seveda tekmovanj ter raznih balinarskih turnirjev. Tek
movalne ekipe so vzpostavljene od najmlajših dečkov do naj
boljše članske ekipe, ki premore kar nekaj igralcev svetovnega
formata. Klub je dosegel kar nekaj vidnih in zavidljivih uspehov.
Pohvali se lahko z osvojenimi medaljami z evropskih in s svetov
nih prvenstev, da drugih uspehov z državnih tekmovanj niti ne
omenjamo. Že trideset let je klub med najboljšimi v državi.
Ponosni smo, da klub po štiridesetletnem delovanju ni v zato
nu. Nasprotno! Še nikoli ni imel toliko članov, tekmovalcev in
tekmovalk, toliko različnih ekip, od dečkov do žensk, tekmoval
cev v balinarskih ligah in starejših veteranov. Člani kluba imajo
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vizijo in željo po nadaljnjem delovanju. Cilji kluba niso skromni,
saj vedno stremi k še boljšim rezultatom, k še večjemu številu
tekmovalcev.
Prav tako je pomembno, da so v klubu vedno ljudje, tako tek
movalci kot podporniki kluba, ki so pripravljeni žrtvovati svoj
prosti čas in energijo za delovanje kluba. Da so v njem vedno
novi člani, polni novih idej in načrtov. V klub prihajajo novi, mla
di balinarji, ki bodo sloves kluba ohranjali in ga ponesli naprej.
Kar šteje, je to, da so člani kluba še vedno povezani in da se kljub
različnim mnenjem znajo skupaj poveseliti. Zato se bodo v so
boto, 22. decembra 2012, zbrali v kobjeglavski dvorani in skupaj
s podporniki kluba, povabljenimi gosti in seveda sovaščani, ki so
vedno imeli klub za svojega, slavnostno obeležili ta visoki jubilej.

Utrinki s tekmovanja v prvih letih delovanja

Zato, članice in člani Balinarskega kluba Hrast, iskrene čestitke
ob okroglem jubileju in še polno energije za delo in obilo tek
movalnega duha za naslednjih štirideset let!
							
Besedilo: predsednik kluba Emil Grmek
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Lovska družina Dolce Komen že pol stoletja
varuh narave
Lovska družina Dolce Komen, ki jo zadnja leta vodi predsednik
Tomi Colja in ki združuje 32 članov zelene bratovščine, je 2. sep
tembra 2012 v Lovskem domu v Nadrožici, ki so ga svojemu
namenu predali pred 22. leti, slavnostno počastila 50-letnico
svojega delovanja. Na slavnostnem občnem zboru so podelili
priznanja in lovske znake za požrtvovalno ter uspešno dolgo
letno udejstvovanje v LD Dolce kot tudi zlate znake za lovske
zasluge.
Pred lovsko kočo so se zbrali številni ljubitelji zelene bratovšči
ne, člani sosednjih lovskih družin (LD Štanjel, LD Jezero Komen,
LD Trstelj Kostanjevica na Krasu, LD Kras Dutovlje, LD Doberdob,
LD Črna jama idr.), številni praporščaki kot tudi vodja Odseka
za gozdne živali in lovstvo pri sežanski Območni enoti Zavoda
za gozdove Andrej Sila, podpredsednik Okrožnega združenja
upravljavcev lovišč Primorske Franko Križman, komenski župan
Danijel Božič idr.
Zbrane je nagovoril predsednik LD Dolce Tomi Colja, ki je pou
daril skrb lovcev za živali in naravno okolje vse od ustanovitve
LD 25. februarja 1962, ko je društvo štelo le 12 članov, danes pa
šteje 32 članov s povprečno starostjo 54 let. Ti gospodarijo na
3800 hektarjih lovišč. LD Dolce je ime dobila po delu lovišča, kjer
je potekala največja bitka v 2. svetovni vojni na Krasu. »Primarna
dejavnost je skrbno gospodarjenje z divjadjo v skladu z zako
nodajo in lovsko etiko. Zaradi postopnega opuščanja živinoreje
se je prej obdelana krajina pričela zaraščati, kar je pripomoglo k
naraščanju staleža visoke divjadi. Zadnjih 30 let je srnjad najšte
vilčnejša in gospodarsko najpomembnejša divjad v lovišču, ki
ji posvečamo še posebno pozornost. Opažamo, da številčnost
srnjadi upada, kar povezujemo s spremembami v naravnem
okolju in z uporabo okolja za zelo različne rekreativne name
ne (tudi take, ki tja ne sodijo). Hrup in nemir v naravi motita in
zelo vplivata na vedenjske vzorce prostoživečih živali. Pretirano
zaraščanje pokrajine v zadnjih letih pomembno vpliva na pove

čanje populacije divjih prašičev in vse večjega števila jelenjadi,
tako da moramo skrbno uravnavati tudi njihovo število, saj ta
divjad naredi precejšnjo škodo na obdelovalnih površinah in v
vinogradih. Na lovišče že pritiskata tudi volk in medved. V za
dnjih letih beležimo večje število prijavljenih škod, ki jih divjad
povzroča na njivah in travnikih. Odškodnine za plačilo škod po
divjadi so za našo LD veliko finančno breme. V loviščih smo člani
opravili preko tisoč ur prostovoljnega dela in skrb za divjad po
stavljamo na prvo mesto. V sušnih letih, kot je bilo letošnje, smo
poskrbeli, da smo divjadi zagotovili zadostno količino vode – ob
pomoči gasilcev smo zvozili čez 70 kvadratnih metrov vode – in
ji tako zagotovili ustrezne življenjske pogoje,« je poudaril Colja.
Komenski lovci pa veliko dajo tudi na izobraževanje svojih čla
nov. Tako imajo 7 preglednikov divjadi, 5 ocenjevalcev škod, 5
mentorjev, 5 strelskih sodnikov in 6 lovskih čuvajev. Tudi v pri
hodnje želijo svoje poslanstvo nadaljevati, skrbeti za divjad in
naravo, ohranjati in vzdrževati pristne stike z drugimi sorodnimi
društvi in širše ter približati lov in lovstvo širši možici ljudi, pred
vsem mladim.
Medtem ko je župan Božič izpostavil dobro sodelovanje z vsemi
tremi lovskimi družinami v komenski občini in pohvalil priza
devno delo lovcev v času osamosvojitvene vojne, je predsednik
Lovske zveze Slovenije mag. Srečko Felix Krope poudaril pove
zovalni moment šestih nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri
varovanju narave in okolja. Gre za tesno sodelovanje med lovci,
ribiči, planinci, čebelarji, kinologi in turistično zvezo. Ob tem je
nanizal podatek, da je bilo lani v slovenskih loviščih opravljenih
preko milijon delovnih ur. Vse prisotne je povabil na letošnje že
4. slovenske lovske dneve v Prekmurje.
LZS je podelila posebno priznanje LD Dolce za 50-letno delo na
področju varstva narave in gojitve divjadi. Posebno priznanje za
sodelovanje so prejeli tudi PGD Komen ter sosednji lovski druži
ni Štanjel in Jezero Komen.
Komenski lovci uspešno sodelujejo
z lovskim pevskim zborom Dober
dob, ki je pod vodstvom dirigenta
Hermana Antoniča zapel nekaj
lovskih in domoljubnih pesmi. V
kulturnem programu je nastopil
harmonikar Jan Novak, medtem
ko je Gorazd Žilavec iz Murske So
bote s komedijo Lepo je biti Beno
nasmejal številno občinstvo, neka
tere obiskovalce pa je tudi vključil
v enodejanko. Zbrani so nadaljevali
druženje ob lovskem golažu in dru
gih lovskih dobrotah, lovskem sre
čelovu in zvokih ansambla Strici.
Besedilo in foto: Olga Knez
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Dobrodelna akcija Pričarajmo nasmeh
Prostovoljci Šolskga centra Srečko Kosovel Sežana so v sodelo
vanju z Mladinskim centrom Podlaga zbirali sredstva za akcijo
Pričarajmo nasmeh. Sredstva so bila namenjena društvu Sožitje
Sežana. Društvo Sožitje Sežana je nepridobitna in prostovoljna
organizacija, ki nudi pomoč osebam z motnjami v razvoju ter
njihovim staršem. Osebe z motnjo so vključene v VDC Koper,
Enota Sežana in Enota Divača.
Po uspešni lanskoletni akciji S skupnimi močmi za boljši jutri so se
odločili tudi za letošnjo akcijo. Zbrali so donatorska sredstva, s

katerimi so se udeležili festivala prostovoljstva v Ljubljani.
V Šolskem centru Srečko Kosovel Sežana so jim priskočili na po
moč ravnatelj Dušan Štolfa, profesorica Marijetka Gombač, Ur
ška Milač iz Mladinskega centra Podlaga in prostovoljci Barbara,
Nana, Mateja, Samuel, Sara, Angelina in posebno Eli.
Z zbranimi sredstvi v višini 639 evrov so se odločili, da organi
zirajo izlet v Piran, kjer so si ogledali vse znamenitosti našega
obmorskega mesta, vključno z Akvarijem, s starim mestnim je
drom, z Marino v Luciji in letališčem v Sečovljah. Na avtobusu jih
je zabaval harmonikar Klemen Dokić.
Imenu akcije primerno, tj. Pričarajmo nasmeh, se je varovancem
izlet zelo vtisnil v srce, nasmeh na njihovih obrazih pa je bil viden
še cel teden. Bil je to eden lepših izletov, ki so se ga udeležili.
Zahvaljujejo se vsem donatorjem za darovana sredstva, vsem
ostalim pa za razumevanje, ker so jim prisluhnili, saj razumejo,
da so za vse težki časi.
Varovanci iz Sežane in VDC Divača se še posebej zahvaljujejo
Darji Verbič, Eli Kafol in Slavku Možetu za ves trud, ki so ga vložili
v pripravo izleta, in za vse njihovo delo.
Besedilo: Roman Koprivc
Foto: Darja Verbič

Društvo Vezi ob dnevu duševnega zdravja
(10. oktober 2012)
Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega
časa Vezi je nevladna organizacija, ki deluje na področju du
ševnega zdravja že 13 let. Vsa ta leta na različne načine obele
žujemo svetovni dan duševnega zdravja, ki ga praznujemo 10.
oktobra. Kljub temu, da se vsakoletni dogodki med seboj malo
razlikujejo, stremijo vedno znova k istemu cilju – ozaveščati širšo
javnost o pomenu duševnega zdravja ter o vseh posledicah in
razsežnostih tega problema v družbi. Letos smo dan duševnega
zdravja obeležili z več dogodki:
- s promocijsko-informativnimi stojnicami, ki smo jih imeli v
Sežani, Komnu in Ilirski Bistrici. Mimoidoče smo informirali o
problematiki duševnega zdravja in nemalo je bilo takih, ki so se
zadržali v naši družbi,
- z udeležbo nogometne ekipe Društva Vezi na turnirju, ki ga je
organiziralo Društvo Novi Paradoks v Senožetih, kjer so se naši
fantje pomerili z nogometnimi ekipami Društva Novi Paradoks,
Šent, Ozara in Altra ter zasedli odlično 2. mesto,
- »Odpihnimo predsodke« – pisani baloni so na trgu izpred Ho
tela Kras poleteli visoko v nebo in želimo si, da bi vsi predsodki,
ne zgolj tisti o duševni bolezni, svoje mesto imeli zgolj tam. Pri
izvedbi tega edinstvenega projekta so se nam pridružili dijaki in
učitelji SGLŠ – zdravstveni program, uslužbenci CSD Postojna, žu
pan Občine Postojna Jernej Verbič in uslužbenci Občine Postojna,
uporabniki psihiatričnih storitev dr. Mirjane Damej in dr. Andreja
Fabič, Vrtec Postojna in OŠ Miroslava Vilharja Postojna, OŠ Anton
Globočnik, Dom upokojencev Postojna, prostovoljci, člani širše
skupnosti in MC Postojna, Društvo Šent in Karitas Postojna,
- z zanimivim predavanjem dr. Mirjane Damej, specialistke psi
hiatrije, z naslovom Krizno dogajanje v svetu in njegov vpliv na
duševno zdravje v veliki sejni dvorani Občine Sežana.
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Duševna bolezen ne izbira. Žal. Prizadene lahko vsakega izmed
nas, morda naše prijatelje, sorodnike ali znance. Zdravje je po
membno in tega se ne zavedamo, dokler ga imamo. Zato je
pomembno, da stopimo k tistim, ki imajo z duševnim zdravjem
težave, saj to občutijo na vseh področjih svojega življenja.
Tovrstnih akcij ne moremo izpeljati brez dobrih sodelavcev, pri
jateljev in tistih, ki verjamejo v naše delo. Zato se za sodelovanje
in podporo zahvaljujemo vsem, ki z nami sodelujejo, še pose
bej pa Občini Sežana in Postojna, ki sta nam omogočili izvedbo
dveh velikih dogodkov. Hvala vsem.
Besedilo: mag. Katarina Tomažič,
strokovna vodja društva
Fotografija: Karmen Margarit, dipl. soc. del.
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Člani Društva Vezi po nakupih v Trstu

Društvo Vezi vsako pomlad in jesen za svoje uporabnike organi
zira nakupovanje v Trstu. S tem uporabnikom omogočimo vklju
čevanje v širše lokalne skupnosti in spoznavanje drugih kultur
(vpetost različnih kultur in ras v vsakdanje življenje, kar je zna
čilno za velika evropska mesta). Poleg nakupovanja potrebnih
stvari, pri čemer zaposleni skupaj z uporabniki načrtujemo na
kupe in jim nudimo potrebno pomoč in podporo, si ogledamo
še zanimivo tržaško arhitekturo. Do Občin se zapeljemo z avto
mobili, do Trsta pa s tramvajem, saj je vožnja s tramvajem prav
posebno doživetje. Oktobra je bil tramvaj pokvarjen, organiziran
pa je bil avtobusni prevoz. Tako smo vseeno uresničili zadani cilj
in nakupili, kar smo potrebovali; nekateri so kupili topel pulover,
čevlje, drugi kavbojke, ročno torbico, žepne lučke in podobno.
Besedilo: Barbara Uljan, dipl. soc. del.

Šport in smeh nas povezujeta
Želja po druženju, športu, zabavi in smehu je člane društva za du
ševno zdravje Vezi ponovno združila na zdaj že tradicionalnih, 5.
športnih igrah smeha. Tako smo se konec meseca septembra v
okviru programa stanovanjskih skupin in športnorekreacijskega
podprograma zbrali v Stanovanjski skupini Društva Vezi Gorjan
sko in si s športom in z dobro voljo popestrili dan.
Vsako leto se športnih iger smeha udeleži več zainteresiranih in
vsakič se stkejo vedno nova poznanstva, prijateljstva. Tudi letos so
se nam pridružili stanovalci DDTC Barčica iz Kopra in obiskovalci
Dnevnega centra Šent iz Ajdovščine, kar dokazuje, da nevladne
organizacije na področju duševnega zdravja sodelujemo, se po
vezujemo in smo usmerjeni k enakim oziroma podobnim ciljem.
Gibanje vpliva na duševno zdravje in dobro počutje ljudi s teža
vami v duševnem zdravju. Le-ti potrebujejo prilagojene oblike in
pogoje, da bi lahko svoje psihofizično stanje okrepili. Na ta na
čin se zmanjšujejo tveganja za bolezni srca in ožilja, ki so lahko za
uporabnike usodna. Pri tem se stkejo nova spoznanja, že obsto
ječe vezi pa se še bolj utrdijo in s tem pripomorejo k manjšemu
občutku izključenosti, manjvrednosti in osamljenosti.
Stanovanjska skupina v vasi Gorjansko deluje že dobro leto. V tem
času počasi, vendar vztrajno tkemo prijateljske vezi z vaško sku

pnostjo, za kar smo zelo veseli. Ob tej priložnosti se jim zahvalju
jemo za vso izkazano podporo in pomoč, saj brez medsebojnega
sodelovanja v naših programih ne bi bilo napredka. Hvala tudi za
vso pomoč pri izvedbi tokratnih športnih iger smeha.
Besedilo: Mojca Mahnič
Foto: Valerijo Jurca

Pohod po Glinščici – princesi iz Doline
V Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, ki je v lanskem letu
praznovalo 20. obletnico svojega delovanja, je vključena tudi
kraška podružnica, ki jo že nekaj let uspešno vodi predsedni
ca dr. Ljubislava Škibin. Kot eno izmed pomembnih nalog so si
zastavili izvedbo mesečnih pohodov, ki prispevajo k ohranitvi
zdravja in ki so kot preventiven življenjski slog namenjeni vsem
skupinam prebivalstva. Tako se njihovi člani, vabljeni pa so tudi
drugi ljubitelji narave in pohodov, vsako tretjo nedeljo v mesecu
odpravijo na pohod. Že nekaj let se enkrat letno podajo v na
ravni deželni rezervat Doline Glinščice, ki je s svojimi naravnimi
lepotami vreden občudovanja v vseh letnih časih.
Tokrat so se oktobrsko nedeljo odpravili v Boljunec, kjer so si
najprej v sprejemnem centru ogledali polurni film Glinščica –

princesa iz Doline. Pod vodstvom domačina Pavla Čurmana iz
Boljunca so nato odšli na približno 8 kilometrov dolgo pot, ki so
jo skupaj s postanki prehodili v nekaj manj kot štirih urah.
Naravni deželni rezervat Doline Glinščice je bil ustanovljen leta
1996 in meri 746 hektarjev površine in meji na Občino Hrpelje
- Kozina, kjer se nahaja izvir reke Glinščice, s katero je vrsto let
potekala odprta meja prav na pobudo takratnih županov Doline
Edvina Švaba in sežanskega Borisa Bernetiča.
Ogledali so si slikovito dolino in kanjon, ki ga je izdolbla reka
Glinščica in ki privablja številne ljubitelje narave, jamarje in ne
nazadnje tudi plezalce. Urejenih je več čudovitih pešpoti. Podali
so se mimo pralnice in vodnega zbiralnika, rimskega vodovo
da do cerkve sv. Marije na Pečah, si ogledali ostanke nekdanjih
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mlinov in nekdanje slovensko-italijanske meje v Botaču in se ob
železniški progi povzpeli do razglednega stolpa.

Pohodnik kraške podružnice Za zdravje srca pred cerkvico sv. Marije na Pečah

Rimski vodovod so postavili v 1. stoletju in je zagotavljal 5800
m3 vode na dan. Na območju Botača je danes prisotnih še šest
ostankov mlinov. Posebnost mlinov, ki so jih postavljali od 16.
stoletja dalje, so mlinska kolesa (z lopatami). Mlinarji so sami
klesali mlinske kamne, ženske pa so trgovale z moko. Ta pot
sovpada tudi s solno potjo, ki so jo trgovci s Kranjske stoletja
uporabljali za dostop do tržaških solin. Baje je prav po tej poti sol
prevažal Martin Krpan z Vrha pri Sveti Trojici.
Železniška proga je imela samo en tir in je bila dolga 20 km s 490
metri nadmorske višine ter je povezovala Hrpelje s tržaško po
stajo pri Sv. Andreju ob morski obali. Imela je sedem viaduktov,
pet nadvozov, šest mostov, pet tunelov in številne, v živo skalo
vklesane odseke. Vse to priča o težavnosti dela. Dokončana je
bila v dveh letih (1885–1887). Zadnjič je vlak po njej peljal 31. 12.
1958, leta 1966 pa so odstranili vse tire.
Polni vtisov so se pohodniki vračali na izhodiščno točko z željo,
da bi se vsako leto dobi v tem naravnem deželnem rezervatu.
Besedilo in foto: Olga Knez

Pohod na Stari Tabor
Ob svetovnem dnevu srca je kraška podružnica Društva za
zdravje srca in ožilja pripravila pohod in brezplačne meritve krv
nega tlaka, sladkorja, kisika in holesterola. Skupaj so pred pričet
kom pohoda opravili 96 meritev. Pohod je vodila dr. Ljubislava
Škibin, ki je tudi predsednica društva.
Trasa pohoda je vodila blizu 60 pohodnikov izpred jame Vilenica
na hrib Stari Tabor z nadmorsko višino 603 metre. Z vrha hriba
je lep razgled po kraški planoti. Med potjo so si ogledali staro
pastirsko hiško kot primer tipične pastirske kraške arhitekture,
ki je bila grajena samo s kamnom in ki ga na Krasu ne primanj
kuje. Ob povratku so si organizirano ogledali najstarejšo turistič
no jamo v Evropi, jamo Vilenico, ki je bila za turizem odprta leta
1633. V jamo, kjer se prvi vikend v septembru odvija mednaro
dna literarna nagrada Srednje Evrope Vilenica, so jih popeljali
člani domačega jamarskega društva, ki je pred leti proslavilo
uspešno, polstoletno delovanje.
Društvo vabi v svoje vrste mlade, saj je potrebno že v rani mla
dosti razmišljati o zdravem življenjskem slogu. Žal pa današnja
mladina vse pogosteje pozablja na zdravo življenje.

V novembru pripravljajo v Kosovelovem domu v Sežani tradicio
nalno proslavo S pesmijo, glasbo in razumom za zdrava srca Krasa
in pohod po poteh Rapalske meje (Ilirska Bistrica), drugo soboto
v decembru pa pohod po poteh miru na Krasu (Cirje). Oba po
hoda bo vodil Ludvik Husu.
Besedilo in foto: Olga Knez

200. predstava gledališke skupine KD »Brce«
Člani gledališke skupine KD »Brce« iz Gabrovice pri Komnu so v
soboto, 24. novembra 2012, po gostovanju v Braniku z Gavrano

Velika torta za velik jubilej
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vo komedijo Vse o ženskah počastili okrogel jubilej – 200. pred
stavo, in sicer od takrat, ko je skupina junija 1997 prvič stopila na
oder s komedijo Rada Pregarca Veselica. Takrat je režiser Sergej
Verč v gledališki list med drugim zapisal:
»'Veselica' nas je zbližala, nam iz tedna v teden utrjevala zavest, da je
z zagnanostjo in s prizadevnostjo celo iz niča mogoče ustvariti dostojen kulturni dogodek. Orati gledališko ledino, na kateri ni nobene
podrasti, ničesar podedovanega iz prejšnjih časov, ne starih kulis, ne
prostora za vaje, kaj šele tako skromnih gledaliških izkušenj, sploh
ni tako preprosto … Brez te renesančne zavesti, da 'eden drugmu
ogenj dajmo', bi v tej naši lepi Gabrovici ostalo vse po starem. Letos
pa se je le nekaj premaknilo … V brk vsem, ki govore o zaostalosti
naših kraških vasi in o sivih conah naše kulture.«
Besedilo in foto: arhiv Brce
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Klub Kraški gadje
v Guinnessovi knjigi
rekordov

Klub Kraški gadje je 27. maja 2012 v Gorjanskem organizirali 7.
srečanje lastnikov in ljubiteljev vozil Alfa Romeo. Letošnje sre
čanje je potekalo v duhu lova na Guinnessov rekord. Po kraških
cestah smo želeli in hoteli popeljati najdaljšo kolono vozil Alfa
Romeo na svetu in tako preseči dosedanji rekord kolone, tj. 312
vozil Alfa Romeo. Mednarodno srečanje udeležencev iz Avstrije,
Italije, Francije, Hrvaške, Srbije, BiH in seveda iz Slovenije je obli
kovalo kolono 526-ih vozil Alfa Romeo. Nov Guinnessov rekord
je bil dosežen in potrjen s prejemom certifikata o vpisu v Guin
nessovo knjigo rekordov.
Z uresničitvijo sanj Kluba Kraški gadje s Krasa smo v Guinnesso
vo knjigo rekordov za vedno zapisali ime našega kluba in tudi
Krasa.
Hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pri organizaciji tega
zahtevnega projekta.
Besedilo: Klub Kraški gadje s Krasa

Glavna državna vzrejna razstava
za nemške ovčarje, Komen 2012
Odlično organizirana in izpeljana lanska glavna državna vzrejna
razstava za nemške ovčarje je bila povod, da je ŠKK Komen po
novno zmagal na razpisu za organizacijo letošnje razstave.
Le-ta je potekala 22. septembra 2012 na vadbenem poligonu
ŠKK Komen in nogometnem igrišču v Komnu. Soorganizator
razstave je bilo Kinološko društvo za nemške ovčarje Slovenije.
Na otvoritvi razstave so prisotne pozdravili predsednik KDNOS
Hari Arčon, predsednica ŠKK Komen Vera Poljšak in župan Obči
ne Komen Danijel Božič, ki je razstavo odprl.

Lastniki so svoje nemške ovčarje pripeljali iz Avstrije, Italije, Hr
vaške in Slovenije.
Samce je ocenjeval nemški SV sodnik Frank Goldlust, samice slo
venski SV sodnik Silvo Potočnik. Oba sta bila zelo zadovoljna z
dobro kakovostjo slovenskih nemških ovčarjev.
V močni mednarodni konkurenci so člani našega kluba dosegli
naslednje rezultate:
- Helda Karstimav z vodnico Vero Poljšak je osvojila 2. mesto v
obrambi delovnih samic in 4. mesto na ocenjevanju v krogu v
razredu delovnih samic,
- Dino Božič se je razstave udeležil z dvema psičkama in samčk
om, ki so tekmovali v starostnem razredu devet do dvanajst me
secev. Geny Izolamar in njen bratec Gildo sta osvojila 1. mesto,
sestrica Gana pa 4. mesto.
Za zelo dobro organizirano razstavo gre zahvala vsem našim
članicam in članom, ki so marljivo delali na prireditvi, vsem do
natorjem in Občini Komen, ki so s svojimi sredstvi pripomogli
k izvedbi te razstave. Zahvala gre komenskim gasilcem, ki so
postavili šotor, in NK Komen, ki nam vedno omogoči izpeljavo
razstave na igrišču.
Besedilo: Vera Poljšak, predsednica UO ŠKK Komen
Foto: arhiv ŠKK Komen
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Štanjelski tek

Športno-kulturno društvo Hruševica je organiziralo 13. štanjelski tek (1. december 2012) Foto: Jurij Fratina

Iz vaških skupnosti
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Natura 2000 v dolini Branice
Konec avgusta je v Hiši posebne sorte Zavod RS za varstvo nara
ve OE Nova Gorica javno predstavil ugotovitve projekta Natura
2000 v dolini Branice. Natura 2000 je mreža posebnih varovanih
območij na področju držav Evropske unije. Namen le-te je va
rovanje naravnih življenjskih okolij ogroženih rastlinskih in ži
valskih vrst. V Sloveniji je določenih 286 območji Natura 2000
in glede na določen delež območja smo na prvem mestu med
državami članicami EU. Eno izmed teh varovanih območji pa je
območje doline Branice, ki zajema zgornji del doline Branice
z južnim delom Vipavskih brd, gozd in travišča na Krasu med
Kobjeglavo, Škrbino in Taborom oziroma gradom Rihemberk,
kjer imajo netopirji svoje porodniške kolonije. Dolina Branice na
obrobju Krasa je edinstvena zaradi svojih vodnih izvirov in po
tokov, ki nudijo primerno bivalno okolje marsikateremu hrošču
in ličinki, ribam ter potočnim rakom, kot smo si lahko ogledali
na predstavitvenem dokumentarnem filmu. Na območju doline
Branice so varovana območja potoki in ostala vodna območja, ki
nudijo domovanje ogroženi laški žabi, hribskemu urhu, kačjemu
pastirju, velikemu studenčarju ter močvirskemu krešiču. Varova
na so tudi suha travišča in gozdovi, ki nudijo življenjski prostor
nekaterim ogroženim vrstam netopirjev in hroščev. Posebnost
varovanega območja doline Branice pa so visokodebelni sadov
njaki, ki zagotavljajo primerno življenjsko okolje ogroženim vr
stam ptic, in sicer zelo redki in ogroženi ptici smrdokavri in nam
večkrat slišanemu kot pa videnemu čuku. Vodja projekta Irena
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Kodele Krašna nam je
na kratko predstavila
ugotovitve projekta
Natura 2000, vsebino
ugotovitev in poseb
nosti flore in favne v
dolini Branice pa si lah
ko občani preberemo
v brošuri Natura 2000 v
dolini Branice, ki jo lah
ko dobite v Hiši posebne sorte. V nagovoru komenskega župa
na Danijela Božiča je bilo začutiti nostalgijo in spoštovanje do
organizmov, ki so za marsikaterega občana prijeten spomin na
otroške dni. Tako kot župan je tudi predsednik KS Gornja Branica
Vid Sorta poudaril pomen ohranjanja okolja in skrb za okolje, v
katerem živimo, ne samo za prebivalce Občine Komen, ampak
tudi za ogrožene živalske vrste, ki so del našega okolja in ne
zavedno vsakodnevno prispevajo k pestrosti našega bivanja in
sobivanja, predvsem pa so pomembni, nevidni prebivalci naše
doline, ki pripomorejo k opraševanju, prehranjevanju in ohra
njanju rastlinskih vrst, pomembnih za naše preživetje.
Besedilo in foto: Anamarija Samec
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Iz komenske knjižnice

Literarno srečanje s pisateljem
Ivanom Sivcem
V začetku oktobra je komenska knjižnica v sklopu prireditev, ki
smo jih naslovili Razburjamo Kras s knjigo, gostila pisatelja, pu
blicista, etnologa, popotnika Ivana Sivca.
Je fenomen v slovenskem literarnem prostoru. Je avtor številnih
del za mlade bralce (pravljic, avtobiografskih del, pustolovskih,
socialnopsiholoških romanov) in pisatelj različnih žanrov za od
rasle (avtobiografska proza, zgodovinske povesti in romani, stro
kovna dela), ki se lahko pohvali s 114 knjigami, napisal je preko
2500 besedil za pesmi narodno-zabavnih in zabavnih ansam
blov in pevskih zborov ter si tako prislužil Souvanovo nagrado
– nagrado za življenjsko delo za pisanje besedil za pesmi.
Sam pravi, da se veliko ljudi sprašuje, ali gre v resnici sploh za
isto osebo. Ali je Sivec pisatelj, Sivec novinar in urednik ter Sivec
pisec besedil za pesmi ena in ista oseba? Pa Ivan Sivec ni le to,
je tudi popotnik, znanstvenik (magister etnoloških znanosti z
delom Fenomen ansamblov bratov Avsenik), prejemnik številnih
nagrad za svoje delo, ki pa svojih knjig ne stresa kar iz rokava,
ampak so plod trdega, sistematično raziskovalnega dela.
Delo mu vsekakor ni tuje, saj se je rodil na kmečki domačiji v
Mostah pri Komendi, ki ima že več kot 400-letno tradicijo. Po
končani osnovni šoli ga je pot zanesla na srednjo tehniško šolo
v Ljubljano, ki jo je uspešno zaključil. Takoj se je zaposlil na RTV
Slovenija – najprej kot tehnik. Med delom je na Filozofski fakul
teti v Ljubljani študiral slavistiko in po študiju nadaljeval službo
na RTV; najprej kot novinar, kasneje kot urednik dokumentarno
-feljtonskega uredništva, poleg tega pa je kar naprej pripravljal
reportaže, potrete in druge prispevke. Na radiu je bil zaposlen
do leta 2007, ko se je upokojil.
Pisateljevanje ga spremlja že vse življenje, saj je kot otrok obja
vljal v Cicibanu in Pionirskem listu, prispevke o življenju na vasi je
objavljal v Gorenjskem glasu, tako je tudi nastala rubrika Gorenjski
kraji in ljudje, kot dijak je popisoval gorenjske običaje za dr. Nika
Kureta, pisal pravljice, humoreske, dramatizacije za radio.
Čeprav je bil nadarjen in je bila njegova družina vedno v stiku
s knjigami, saj je imel njegov ded celo majhno vaško knjižnico,
ga domači niso preveč spodbujali k ustvarjanju, saj so upali, da
bo postal traktorist
in si tako čim prej
začel služiti kruh. K
pisanju ga je spod
bujal le brat Ciril, ki
mu je pomagal pri
šolanju.
Njegovo prvo daljše
pripovedno delo je
bila povest Pesem
njenih zvonov, ki je
najprej izhajala kot
podlistek v Kmečkem glasu, nato pa
še v letih 1971, 1982
in 1992. Lani je bila
ponatisnjena. Avtor
je posebej pono
sen na to, da je delo
izšlo v Mihelačevi

zbirki Slovenska povest, kjer je bil postavljen v družbo Jurčiča,
Kersnika in Tavčarja. To pa so avtorji, ki so nanj, zlasti na začetku,
izredno vplivali.
Prvo mladinsko delo je Pozabljeni zaklad, po katerem je bila po
sneta televizijska nadaljevanka, leta 2001 pa tudi celovečerni
film v režiji Tuga Štiglica, ki je bil nagrajen z zlato rolo. V filmu
nastopa tudi pisatelj v vlogi poštarja. Predlanskim je bila posneta
še druga serija po literarni predlogi Ivana Sivca, in sicer po delu
Vlomilci delajo poleti, ki je bila med gledalci prav tako zelo dobro
sprejeta, žal pa ni doživela nadgradnje.
Vsa Sivčeva dela imajo za ozadje resnično zgodbo in so zrasla
iz slovenskih korenin, mogoče so prav zato tako uspešna in ve
dno najdejo pot do bralcev, čeprav mediji izidom avtorjevih del
posvečajo malo pozornosti. Po mnenju literarnih zgodovinarjev
sodi med najuspešnejše pisce povesti s kmečko in z zgodo
vinsko tematiko, profesor dr. Helga Glušič pa ga je označila kot
vitalističnega realista. Sicer pa je učenec kreativne šole pisanja
Branka Gradišnika.
Za svoje delo je Sivec prejel več priznaj: poleg že omenjene še
Zlato Kersnikovo plaketo za književnost, Terseglavovo priznanje
kot novinar in urednik, knjiga Prekletstvo zlata je bila nominirana
za mladinsko nagrado, nagrajena so bila številna besedila za pe
smi. Verjamem, da je veliko priznanje tudi dejstvo, da je že vrsto
let med najbolj branimi slovenskimi avtorji. Zaseda 4., občasno
3. mesto. No, naj povem, da je v naši knjižnici trenutno na 3.
mestu – za biografskim romanom o Cavazzi in za knjigo Nebo v
očesu lipicanca – s knjigo Dopust s taščo, ki je tudi prva na sezna
mu najbolj branih Sivčevih knjig v naši knjižnici.
Avtor nam je v Spacalovi galeriji, kjer je srečanje potekalo, pred
stavil knjigi Ognjeni ruj in Zelena solza, v katerih opisuje življenje
kraške družine med prvo svetovno vojno. Na srečanju nam je
povedal, da že pripravlja nov zgodovinski roman o Emoni.
Naj zaključim z zanimivostjo. Do jeseni leta 2003 je izšlo 230.000
izvodov Sivčevih knjig. Če bi število izvodov pomnožili z debe
lino njegovih knjig, bi bil kup visok natanko 4.820 metrov, torej
višji od strehe Evrope, Mont Blanca.
Vse to in še veliko več si lahko preberete v knjigi Mojih prvih sto,
pa ne avtorjevih let, marveč knjig.
Besedilo: Marija Umek
Foto: arhiv komenske knjižnice
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Kaj smo že spravili v knjižni nahrbtnik?

Naš knjižni nahrbtnik še kar potuje. Letos nas je na prvem sreča
nju s Tanjo Godnič in z Borutom Benedejčičem peljal v London
na najbolj prestižno hortikulturno razstavo na svetu –na razsta
vo Chelsea Flower Show, kjer se je nadaljeval Pepin vrt, in sicer s
Pepino zgodbo, ki je dogajanje premaknila z domačije na kraško
gmajno na obrobju vasi. Na kraškem travniku se igra Pepin vnuk
ob pastirski hišici, pred katero so kamnita mizica in stoli ter vse,
kar nam da slutiti, da se je pastirček tam do nedavnega še igral.
Borut pravi, da bi rad v svet ponesel sporočilo o pomenu ohra
njanja kulturne dediščine in rastlinske pestrosti. In to mu z ekipo
vseh, ki mu pomagajo, uspeva, saj je tudi letos na Kras prinesel
nagrado – pozlačeno srebro.

Na drugem srečanju smo se prepustili, lahko bi rekli že kar naši,
Mateji Grmek. Odpeljala nas je v mesto dveh celin – v Carigrad.
Na potovanje, za katerega pravi, da je čisto za vsakogar, se je
odpravila z Zalo, mladim dekletom, ki je v Turčiji moralo poza
biti na pomfri, kokakolo in podobne stvari, saj sta se odločili, da
bosta uživali v pestrosti njihove hrane, pili čaj, obiskovali mošeje,
sultanovo palačo in druge znamenitosti ter se predali sprosti
tvenemu kopanju (umivanju) v hamamu. Matejo tako radi po
slušamo, da nam ura in pol mine kot blisk. Letos bomo obiskali
še Kambodžo, Peru, nekaj slovenskih gora in hribov pa še kaj.
Besedilo: Marija Umek
Foto: arhiv komenske knjižnice

Misli, ki jokajo
Življenje ni lahko! To lahko potrdi vsak človek. Vsakdo ima na
svoji poti preizkušnje, s katerimi se bolj ali manj uspešno spo
pada. Velikokrat tarnamo zaradi težavic in jih s svojim tarnanjem
spremenimo v ogromne probleme, za katere porabimo veliko
energije, ki bi jo lahko vložili kam drugam.
V knjižnici smo gosti
li človeka, ki je pred
šestnajstimi leti preži
vel prometni nesrečo
s hudimi poškodbami
glave. Po dveh tednih
kome in treh mescih na
invalidskem vozičku pa
se je Andrej Pegan po
novno rodil. Ob pomoči
fizioterapevtov rehabi
litacijskega centra Soča
in družine je shodil, se
ponovno naučil pisati
in brati, spet opravil vo
zniški izpit, samostojno
zaživel.
Žal se življenja pred pro
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metno nesrečo ne spomni, tako da mu ni preostalo drugega,
kot da začne svojo zgodbo pisati na novo. »Rehabilitacija ni bila
lahka,« nam je povedal, »velikokrat sem pomislil tudi na najhuje.
A tega nisem storil, odločil sem se, da bo hoja moja rešilna bilka. Ne
psihiatrična bolnica, hoja je postala moja terapija.« Hoja, izdelo
vanje lesenih hišic, delo v trgovini, preživljanje časa v Zavodu
za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Zarja in društvu
za pomoč po nezgodni poškodbi glave Vita, organizacija dobro
delnih dejavnosti … vse to je postalo del Andrejevih vsakda
njikov, ki jih je leta 2003 skupaj s prijateljem nadgradil s hojo
okoli Slovenije, ki je trajala skoraj mesec dni. Pot, ki bi lahko bila
izziv za zdravega človeka, sta opisala v knjigi Premagala sebe in
prehodila Slovenijo. Svojo življenjsko zgodbo pa je Andrej opisal
v knjigi Misli, ki jokajo. Naslov knjige ima tudi svoj pomen, saj An
drej od nesreče dalje ne more več jokati. »Lahko kričim, se derem,
butam z glavo, vse brez solz. Jočem lahko samo v mislih,« je pove
dal. Andrej ima rad izzive in je poln idej. Tako sedaj namerava o
svojem življenju posneti film. Ve, da mu bo uspelo!
Življenje je težko! Je pa polno drobnih dogodkov, zaradi katerih
je lepo! Srečanje z Andrejem je eden takih, ki nam vlivajo voljo
in pogum.
Besedilo: Marija Umek
Foto: arhiv Knjižnice Komen

aBurjaBurjaBurja
Mladi in še mlajši berejo in raziskujejo

Začelo se je! Bralni palček naše knjižnice je med slikanicami, ki so
všeč otrokom, izbral kar obsežen seznam tistih, ki jih priporoča
otrokom iz vrtca, ki jih le še stopnička loči do vstopa v šolske
klopi. Skupaj s starši, z domačimi ali pa kar sami bodo listali in
prebrali knjige. V vrtcu pa bodo skupaj s prijatelji pripovedovali
o prebranem. Na uvodni prireditvi so otroci prisluhnili dramati
zaciji pravljice Bobek in barčica, ki jo je pripravila Marija Godnič
ob pomoči mladih igralk Ane, Maruše, Aneje, Ene in Mete.
Otroci so skupaj z vzgojiteljicami redni obiskovalci naše knjižni
ce. Vedno kaj raziskujejo, tako da skupaj brskamo po strokovni
literaturi pa tudi po spominih. Letos se bodo ukvarjali s tem, ka
kšen je bil nekoč Komen.
Knjižnico pa so skupaj s spremljevalci obiskali tudi sedmošolci, ki
so v okviru nacionalnega projekta za spodbujanje bralne kulture
Rastem s knjigo spoznali delovanje knjižnice, si ogledali kratek
film ter v dar prejeli mladinsko delo Tadeja Goloba Zlati zob.
Besedilo: Marija Umek
Foto: arhiv komenske knjižnice

Ko gasilci povejo svojo pravljico
Mesec oktober je mesec požarno varnosti. Zato sem že konec
septembra poklicala 112: »Na pomoč! Pravljico rabim, v tednu
otroka bi rada nekaj gasilskega!« In kot se za gasilce spodobi, so
bili takoj za akcijo. Skupaj s člani PGD Komen smo v knjižnici
priredili pravo gasilsko popoldne. Otroci so prisluhnili pravljici
Živalski gasilci, pridružil se nam je gasilec Pepi (Erna Stantič), ki
je otrokom povedal, kako so gasili nekoč in zakaj so tudi živa
li postale gasilci, najbolj pa so otroške očke zasvetile, ko so se
skozi množico prebili gasilci v polni pripravljenosti, saj so klic na
pomoč vzeli resno. Predstavili so svoje delovanje, opremo in se
veda gasilsko cisterno. Otroci si bodo gasilski dan zapomnili, pa
tudi sama si ga bom, saj je bilo v knjižnici res vroče, pa ne zaradi
tega, ker bi kaj zagorelo, ampak zato, ker nas je bilo veliko (preko
40 otrok skupaj s starši, gasilci, knjižničarji, pa še redni bralci)!
Besedilo: Marija Umek
Foto: arih Knjižnice Komen
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Ob Tednu Marjana Rožanca

Knjižnica Komen že vrsto let sodeluje z Upravnim odborom
Sklada Marjana Rožanca, ki v Tednu Marjana Rožanca – ob oble
tnici smrti slovenskega pisatelja, dramatika in esejista – prireja
dogodke v Ljubljani in pri nas na Krasu. Tako smo tudi letos na
domačiji v Volčjem Gradu, kjer je Rožanc živel, v njegov spomin
položili venec in prisluhnili lanskoletnemu Rožančevemu nagra
jencu Miklavžu Komelju. Večer smo nadaljevali v knjižnici, kjer
so Meta Kušar, letošnja Rožančeva nagrajenka, Miklavž Komelj
in Milan Dekleva v pogovoru z Manco Košir orisali spomine na
Marjana Rožanca in predstavili delček svojega dela.
Besedilo: Marija Umek
Foto: arhiv komenske knjižnice

Vodnjaki kot alternativni viri vode na Krasu
Konec oktobra je Katarina Kosovac svoje ugotovitve, ki jih je za
pisala v raziskovalni nalogi z naslovom Vodnjaki kot alternativni
viri vode na Krasu, predstavila v komenski knjižnici. Delček nje
nega pisanja objavljamo v Burji.
Kras je apnenčasta planota, dvignjena nad Tržaškim zalivom, kjer
se Jadransko morje najgloblje zajeda v kopno. Z ostalih strani je
ta planota obdana z Vipavsko dolino, Brkini, s Pivko in slovensko
Istro. Kraški svet je začel nastajati pred 137 milijoni let, ko so na
kraškem območju in v obalnem pasu še valovila morja. To je raz
vidno iz ostankov in sledov nekoč živečih organizmov, ki so se
ohranili v apnencih. Na Krasu prevladuje nekoliko modificirano
sredozemsko podnebje, poletja so vroča in suha, zime pa mile in
vlažne. Kljub obilnemu (zimskemu) deževju na kraškem svetu ni
površinskih voda, saj po apnenčastih tleh sladka voda hitro od
teka v zemeljsko notranjost. To odtekanje je povzročilo nastanek
sistema podzemskih tokov, saj voda nekje pod površjem slej ko
prej naleti na vodonosno podlago. V preteklosti je bil problem
oskrbe z vodo ta, da so lahko vodonosni materiali zelo globoko
pod površjem, zato je bilo črpanje te vode zelo zahtevno ozi
roma nemogoče. Sodobna tehnologija, ki omogoča črpanje
podzemne vode, je danes življenje na Krasu močno olajšala v
primerjavi s preteklostjo.

Pomanjkanje tekočih voda na površju je v preteklosti pri Kra
ševcih vzbudilo skupen cilj, to je preživeti v tej skopi pokrajini
in si po svojih močeh izboljšati življenje. Na tem terenu so tako
nastale štirne, napajalniki, kali, močila itd. Vodnjaki so bili zelo
pomemben vir pitne vode. Oddaljenost od tekočih voda je na

Močila se nahajajo malo izven vasi Gorjansko v smeri proti Klancu

Kal na severni strani Gorjanskega
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kraške vasi vplivala tako, da so bili ljudje v teh krajih zelo varčni
z vodo. Ko je vode v vodnjakih zmanjkalo, so hodili po vodo v
močila ali skupne štirne. Vodo iz slednjih so uporabljali zgolj v
gospodinjske namene in z njo so ravnali zelo preudarno. Njiho
vo funkcijo pa je v drugi polovici preteklega stoletja začel pre
vzemati vodovod.

aBurjaBurjaBurja
Ob tem se mi je postavilo vprašanje, v kolikšni meri so ljudje
opustili vodnjake in ali je prav prihod vodovoda vplival na opu
ščanje vodnjakov. S pomočjo vprašalnika sem na terenskem
delu anketirala prebivalce dveh sosednjih vasi: Gorjanskega in
Brij pri Komnu. Primerjava med vasema je zanimiva predvsem
zaradi tega, ker sta kljub bližini vodovod dobili v velikem časov
nem zamiku (23 let), kar bi najverjetneje moralo ustvariti velike
razlike v oskrbi z vodo.
Besedilo in foto: Katarina Kosovac
Foto: arhiv komenske knjižnice

Na levi sliki je komunska štirna iz «Subnjevega» konca, na desni pa iz
«Wrščevega» konca v Gorjanskem

Srečko Kosovel – prvi slovenski
pesnik v vesolju

Muzejska zbirka Kosovelove domačije v Tomaju, za katero že vrsto let z vso svojo predanostjo
skrbi gospa Dragica Sosič in ki vsako leto privabi številne obiskovalce od blizu in daleč, je po
stala bogatejša za še en razstavni eksponat. Pred časom je domačijo Kosovelovih obiskal Jurij
Baturin, ruski kozmonavt in predsednik Inštituta za zgodovino umetnosti in tehnologije na
Ruski akademiji za znanost. Ta je v začetku letošnjega leta poletel v vesolje, s seboj pa je vzel
tudi razglednico Jakčeve upodobitve pesnika Krasa. Na njej je viden žig z vesoljske postaje,
ki dokazuje, da je Kosovel kot prvi slovenski pesnik res poletel visoko v kozmos. V mesecu
septembru se je skupaj z Draganom Živadinovim po odprtju Kulturnega središča evropskih
vesoljskih tehnologij v Vitanju ponovno oglasil v Tomaju, se srečal s sarajevsko-tomajskim pe
snikom Josipom Ostijem in dragoceno, ožigosano razglednico predal v trajno last Kosovelovi
muzejski zapuščini.
Besedilo: Tanja Bratina Grmek
Foto: arhiv Kosovelove knjižnice Sežana

Knjižnica Komen priporoča v branje
»V tej nesreči mi je umrl prijatelj, jaz pa sem nesrečo preživel s težkimi posledicami. Bil sem enajst dni
v umetni komi, ko pa sem se zbudil iz kome, se tri
mesece nisem ničesar zavedal. Ko sem prišel v Sočo
(rehabilitacijski center), sem se začel malce zavedati. Bil sem na invalidskem vozičku in ves nesrečen. Tu se moja zgodba začne.«
Avtor v svoji knjigi opisuje svoje vzpone in
padce po prometni nesreči, v kateri si je hudo
poškodoval glavo. S knjigo, ki je namenjena širšemu krogu bral
cev, še posebej pa tistim, ki z njim delijo podobno usodo, želi
avtor sporočiti predvsem to, da ne pijte alkohola, ko sedate za
volan, in da vozite mirno in zbrano.
Skrivnosti dvoglavega krilatega leva je prva v se
riji knjig o treh prijateljih, ki se po spletu naklju
čij iz povprečnih, odrinjenih in nepriljubljenih
najstnikov prelevijo v prave pustolovce in od
krivajo davno pozabljene skrivnosti. Zgodba se
odvije v Piranu, ko Primož, osrednji lik romana, v
kleti stare hiše odkrije skrivnostno pismo, kate
rega avtor je nihče drug kot »rumenolasi gusar
Felicjan Vituljan«. Pismo sproži dramatični lov
za zakladom, v katerega se vmeša skrivna kriminalna »Organizacija

dvoglavega krilatega leva«. Ta organizacija, ki je bila ustanovljena
še v časih Beneške republike, pa ima zanimive naslednike. Bodo
trije prijatelji razkrinkali kriminalno združbo in razrešili uganko, ki
jo Piran skriva že petsto let?
Knjiga Blaža Torkarja je doslej najbolj poglobl
jen prikaz delovanja ameriške tajne službe OSS
(Office of Strategic Services) na slovenskem
ozemlju med drugo svetovno vojno. Temelji na
ameriških arhivih, ki jih hranijo v National Archi
ves and Records Administration v Washingto
nu, in na britanskih arhivih v The National Archi
ves v Londonu, avtor pa črpa tudi iz domačih
gradiv, hranjenih v Arhivu Republike Slovenije v
Ljubljani. Del gradiv se dobi v že objavljenih zbirkah, upoštevani
pa sta tudi relevantna starejša literatura ter aktualna domača in
tuja literatura.
Avtor knjige še posebej analizira konflikt med OSS-om in parti
zanskim vodstvom ter odnose ameriškega vodstva do narodno
osvobodilnega gibanja in kolaboracionističnih skupin v Sloveniji
in Jugoslaviji.
Del gradiv se dobi v že objavljenih zbirkah. Knjiga je strokovno
in znanstveno utemeljena, a hkrati razumljiva in vsebinsko pri
vlačna tudi za nestrokovnega bralca.
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Voščilo

»Stori, kar moreš, s tem, kar imaš, tam, kjer si.« (T. Roosevelt)

Dragi bralci,
tudi letos smo s skupnimi močmi v naši knjižnici storili veliko. Pravzaprav lahko
rečem kar ogromno, če upoštevam besede, ki sem jih citirala. Želim si, da bi bilo
tako tudi v prihodnje. Srečno in hvala vsem.
Marija Umek, Knjižnica Komen

Ddr. Marija Stanonik na obisku v komenski
knjižnici – zaljubljena v besedo … in v Kras
»Ne morem se odžejati besed. Zame so božji dar,« o svojem odnosu
do besede pove ddr. Marija Stanonik, letošnja Štrekljeva nagra
jenka in prva dama slovenske slovstvene folkloristike. Pogovor v
komenski knjižnici je vodila Tanja Bratina Grmek.
Ko je junija letos v Gorjanskem prejela prestižno nagrado, se je
spomnila tudi na pesnika Slavka Turka ter na komenska dekana
Bogomila Nemca in Viktorja Kosa. Na Kras je zelo navezana. »Ko
sem bila v Ljubljani, nisem bila prav razpoložena, tu pa se mi je prav
razveselilo srce,« se je posmejala Stanonikova, ki je prvi stik s Kra
som doživela v šestem razredu, ko je, še danes ne ve od kod, v
roke dobila pesniško zbirko Srečka Kosovela.
Posebno pozornost posveča zbiranju slovenskih folklornih pri
povedi. Od leta 1988 pod njeno uredniško taktirko izhaja zbirka
Glasovi. »Sprva sem upala na toliko številk, kolikor je narečnih skupin, potem sem upala, da jih bomo izdali, kolikor je črk v slovenski
abecedi,« se dolgotrajnega dela spominja Marija Stanonik. Po
enainštiridesetih številkah, v katerih je mogoče najti štirinajst ti
soč pripovedi, je cilj še višji. Pokriti želijo celotno Slovenijo.
Na Dobračevi pri Žireh rojena raziskovalka je na Filozofski fakul
teti v Ljubljani dokončala študij etnologije in slovenistike, magi
strirala je na isti fakulteti, prvo doktorsko disertacijo je opravila
na Filozofski fakulteti v Zagrebu, drugo pa na Teološki fakulteti v
Ljubljani. Že vrsto let kot profesorica predava slovstveno folklo
ro. Učence spodbuja, naj bodo pozorni in naj se naučijo prepo
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znavati bogastvo okrog sebe. Pod njenim budnim očesom so
študentje tako med drugim zbrali dvajset tisoč različnih napisov
na nagrobnikih.
12. Štrekljeva nagrajenka se lahko pohvali z izjemno bogato
bibliografijo. V več kot tisoč bibliografskih enotah najdemo 20
znanstvenih in 6 strokovnih monografij, 64 izvirnih in 25 pre
glednih znanstvenih člankov ter več kot 800 drugih prispevkov.
Besedilo: Petra Mezinec
Foto: arhiv komenske knjižnice
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Sociala

Sociala v Občini Komen – 2. del1
Sežanska enota Varstveno delovnega centra Koper

Če bi morala sežansko enoto VDC-ja opisati z enim stavkom,
bi dejala, da gre za pisan mozaik značajev, idej, dejavnosti in
interesov s skupnim ciljem pomoči osebam, ki zaradi motenj
v duševnem razvoju potrebujejo dodatno spodbudo in stro
kovno pomoč. Natančna definicija se glasi: »VDC Koper je javni
socialnovarstveni zavod, ki izvaja storitve vodenja, varstva in za
poslitve pod posebnimi pogoji. Njegova naloga je ohranjanje
in razvijanje pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, novih
sposobnosti, razvijanje socialnih in delovnih navad, razvijanje
individualnosti in omogočanje uresničevanja lastnih idej upo
rabnikov, pa tudi njihovo vključevanje v širše socialno okolje.«

Od Dutovelj do Sežane
Dnevno varstvo oseb z motnjami v duševnem razvoju v Sežani
poteka že skoraj 30 let. Prve delavnice, ki so nastale na pobu
do staršev in pod okriljem CSD Sežana, so delovale v prostorih
Doma upokojencev Sežana, kasneje v prilagojenih stanovanj
skih prostorih na Rozmanovi ulici v Sežani ter od leta 2002 v se
danjih prostorih na Ulici Jožeta Pahorja, kjer sta se združili Enota
Sežana in Enota Dutovlje. Leto 2002 je bilo na sploh prelomno,
saj je bil ustanovljen sedanji samostojni javni zavod VDC Koper,
katerega del je tudi sežanska enota. V septembru so obeležili 10.
obletnico delovanja.
Erika Rojc, naša občanka in že več let zaposlena v Enoti Sežana,

je skupaj z vodjo sežanske enote Ivanko Jemec Cossutta takole
opisala poslanstvo VDC-ja: »Uporabniki naših storitev oziroma
varovanci so ljudje z motnjo v duševnem razvoju in odrasle osebe
z več motnjami. Ker so njihovi starši zaposleni ali pa starejši ter
zaradi želje po udejstvovanju samih uporabnikov, je prisotna po-

1 V uredniški odbor našega občinskega glasila Burja sem bila izvoljena kot
članica, ki naj bi skrbela za poročanje o sociali in zdravstvu na Komenskem.
Prispevki s teh dveh področij na uredništvo ravno ne dežujejo, a dejstvo je,
da sta tako sociala kot zdravstvo nenehna sopotnika življenja občanov in se
mi zato zdi njuna predstavitev v Burji zelo pomembna. Odločila sem se, da
bom v naslednjih številkah postopoma predstavila delavce in organizacije s
področja sociale v Občini Komen ter na tak način vsem bralcem omogočila,
da se bolje seznanijo z njihovo ponudbo in delom.

Pogovor z Eriko Rojc in vodjo enote Ivanko Jemec Cossutta

treba po vsakodnevni skrbi in storitvi zanje. Naša pomembna naloga je pomoč pri graditvi pozitivne samopodobe uporabnikov.«
Grafike, voščilnice in Stekleničke upanja
V VDC-ju vlada toplo vzdušje. Zaposleni z neverjetnim občut
kom in razumevanjem usmerjajo varovance in za njih skrbijo.
Prostori so okrašeni z njihovimi izdelki, s fotografijami in plaka
ti. Na policah so razstavljene
grafike in voščilnice za novo
leto. Erika Rojc razloži: »Poleg
estetskega videza je za nas najpomembnejše, da so izdelki iz
lastnega programa v čim večji
meri delo rok uporabnikov in
da jih, kolikor zmorejo, sami
ustvarjajo, zaposleni pa jih pri
tem usmerjamo, vodimo skozi
proces izdelovanja in poskrbimo, da je končni izdelek tudi
tržno zanimiv.« Ogledam si še
Stekleničke upanja za onkolo
ške bolnike, prave male ume
tnine, ki so jih varovanci iz
delovali v sklopu svetovnega
projekta in s tem namenom
kasneje tudi razdeljevali. Pri
spevek o tem dogodku je bil lani objavljen v našem občinskem
glasilu Burja.
Sodelovanje s podjetji in delo na kmetiji v storitvi zaposlitev pod posebnimi pogoji
Poleg ustvarjalnosti VDC zaznamuje tudi delavnost. Prostori so
namenjeni tudi kooperantskemu delu in tako, denimo, za na
ročnika iz Občine Komen pakirajo in lepijo embalažo. Uporab
niki so navdušeni nad možnostjo spoznavanja, dela in pomoči
na kmetiji. »Naše naloge so hranjenje živine, nabiranje želodov za
konje, pobiranje krompirja, zalivanje vrta in skrb za živali na kmetiji,
med drugim za psa Rubija,« mi povedo tisti bolj zgovorni uporab
niki in soglasno zatrdijo, da na kmetijo radi zahajajo.

Burja
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Erika Rojc poudari: »V enoti poizkušamo prisluhniti vsakemu
posamezniku in njegovi želji. Ljudje smo si različni, zato mora
biti ponudba pestra. Uporabniki se sami odločajo za aktivnosti
– lahko sodelujejo na kmetiji, se vključijo v vrtnarski program ali
skrbijo za vzdrževanje rož.«

Uspeh v namiznem tenisu
Šport je del vsakdana v VDC. Varovanci so se že večkrat izkazali
na tekmovanjih v različnih panogah; izpostavim naj balinanje,
košarko in namizni tenis. Na državnih igrah SOS je v letošnjem
letu prav uporabnik iz Občine Komen osvojil 1. mesto.
Dolgčas jim v Sežani vsekakor ni. Poleg vsega naštetega se radi
podajo na pohod ali izlet, s sredstvi donacije so poleti obiska
li živalski vrt, z lastnimi izdelki se predstavljajo na sejmih, radi
prisluhnejo potopisnim predavanjem, sodelujejo s Karitasom, z
Rdečim križem in zahajajo v knjižnico, kjer opravljajo celo bralno
značko, t. i. Magajnovo bralno značko.
Po drugi strani se veselijo čisto običajnih dni. Skupaj praznujejo
rojstne dneve in slavljencu prepustijo izbiro glasbene želje.

Taborniki na obisku
Prav na dan mojega obiska v VDC-ju so se pri varovancih oglasili
sežanski taborniki in
uporabnikom v dar prinesli znake z orientacijskega tekmovanja
v Škrbini pri Komnu.
Pri tem so opisali nekatere taborniške veščine in odgovarjali na
radovedna vprašanja iz vrst varovancev. Slednji so mlade obi
skovalce fotografirali, se jim pridružili v šotoru in jim pomagali
izbrati najlepše fotografije s taborov.
Za taborniški obisk je zaslužna tabornica Katarina Miklavec, ki
je ravno zaključevala študijsko prakso v VDC-ju. O svoji praksi je
takole povedala: »Praksa v VDC je super izkušnja, sodelovala sem
že lani pri projektu Stekleničke upanja. Tu mi je najbolj všeč vzdušje,
vsi te lepo pozdravijo, ti podarijo nasmeh.«
Uporabniki iz Komna
Iz Občine Komen v sežansko enoto VDC Koper prihaja šest upo
rabnikov in za vse je organiziran prevoz s kombijem.
V VDC dnevno zahaja Teja Rojc, zgovorna 28-letnica iz Svetega.
Takole je opisala svojo izkušnjo:
»Že šest let prihajam v Sežano, prej pa sem obiskovala šolo v Divači. Tu je v
redu, ker imam prijatelje
– z varovanci in zaposlenimi se odlično razumemo.
Izdelujemo industrijske izdelke npr. vezja, pakiramo
za Bas ali Al. Nakit mi ni
toliko všeč, pa tudi oblikovanje gline ne, raje izdelujem vrečke za sivko. Rada
imam vse športe: košarko,
metanje žoge na blazino
in tudi balinanje. Sodelovala bi v gledališki skupini,
ki deluje v Divači, a sem
bila letos za vpis prepozna.
Moj dan se začne okoli
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Taborniki so varovancem dovolili, da si nadenejo njihova taborniška oblačila

sedmih. Ob 14.30 zapustim VDC in sem okoli 16. ure doma. Ko pridem domov, se preoblečem, se stuširam, berem knjige, ob četrtkih
Primorske novice in TV Okno, gledam TV in vedno se najde tudi kaj
za pomagati.«
Poleg Teje v VDC zahaja tudi Bojan Žižmond iz Zagrajca: »V Sežani sem že 10 let, prej pa sem obiskoval enoto v Dutovljah. Tukaj
je fajn, prihajam vsak dan. Industrijsko delo imam najraje, med drugim pakiram za Bandlje iz Komna. Doma rad pomagam v vinogradu ali zalivam zelenjavo.«
Ob odhodu me uporabniki niso pustili praznih rok. Petra me je
pozdravila s prav posebnim nagovorom in mi ob slovesu poda
rila ljubek obesek z motivom nasmejanega obraza ter svečko.
Nasmeh in plamenček kot simbola sreče in upanja sta v resnici
najboljša kazalca dobrih odnosov in plemenitih namenov, ki jih
vsakdan vzpostavljajo in nadgrajujejo zaposleni in uporabniki
sežanske enote VDC.
Besedilo: Helena Uršič
Foto: Tadej Uršič
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Podjetno

Začetek najinih sanj

Marsikaj zanimivega se je dogajalo zadnji dve sezoni v Baru Cirje
v Komnu in sedaj se nadaljuje v Piceriji Kantineta. Ni naključje,
ampak oboje deluje pod taktirko istih oseb – podjetnih, kreativ
nih, ambicioznih, pozitivno naravnanih in delavnih punc – Polo
ne Makovec in Kristine Marković.
Marca 2010 je Kristina odprla samostojno podjetništvo in z na
menom vrniti družabno življenje in dogajanje v gozdiček Cirje v
najem vzela Bar Cirje. Pravi, da je Bar Cirje z enkratno ekipo mla
dih ljudi iz Komna in okolice imela dve sezoni. Skupaj z njimi so
pripravili čudovite večere, primerne za bolj in manj mlade. Cirje
je zaradi te ekipe in skupnih idej ponovno oživelo. Z njo je sode
lovala tudi Polona, ki je delala v strežbi in pripravljala promocij
sko gradivo. In tako sta začeli sodelovati; pred kratkim sta odprli
Picerijo Kantineta, kjer se poleg pečenja slastnih pic dogaja tudi
veliko zabavnega.
Radovednost me je gnala, da z njima opravim kratek intervju.
1. Kako sta prišli na ideji o prevzemu Bara Cirja in nato še o
odprtju Picerije Kantineta?
Polona: Želja po tem, da ostaneva v domačem kraju in posku
siva živeti svoje sanje tukaj, kjer sva doma. Prepričani sva, da je
na Krasu veliko neizkoriščenih možnosti na področju turizma in
gostinstva, potrebno je trdo delo in občutek za kraj in ljudi, v
katerem delava.
Kristina: Poleg tega ljudje v teh časih potrebujejo pozitivno
energijo in možnost za sprostitev v dobri družbi;Cirje in Kantine
ta sta primerni lokaciji za to.
2. Kako sta se dobili oziroma povezali in kako timsko usklajujeta delo?

Polona: S Kristino sva bili sošolki v Osnovni šoli Komen, takrat si
sicer nisva bili tako blizu, kot sva si sedaj.  Ponovno so se na
jine poti prekrižale prav v Cirju. Morava pa omeniti, da sva bili v
začetku druga do druge skeptični, je pa najin odnos od začetka
temeljil na medsebojnem zaupanju in spoštovanju. Pri najinem
delu pa ima vsaka svojo, natančno opredeljeno vlogo in ve, kaj
je potrebno storiti. Besede so odveč.

Kristina: Kljub različnemu mišljenju o določenih stvareh je naji
na želja ustvarjati doma, da bi ti kraji oživeli. Cirje in Kantineta sta
šele začetek najinih sanj.
3. V čem vidita prednost samozaposlitve? Čemu se odrekata
oziroma kaj so slabosti samostojnega podjetništva?

Polona: Odgovorila bom na kratko – prednost je v tem, da si
sam svoj gospodar. Odrekanja je veliko, predvsem zmanjkuje
časa za ostale stvari v življenju, čeprav me osebno delo veseli
in krepi, in menim, da ko najdeš delo, ki ga opravljaš z veseljem,
je to to. 
Kristina: Biti sam svoj gospodar je težko. Še težje pa je delati v
skupini in se držati svojih načel in stremeti k cilju, kadar je do
bro in kadar je slabo. Zavedati se je treba, da je potrebno ogro
mno časa, energije, odrekanja, razumevanja, samospoštovanja
in spoštovanja do drugih. Najpomembnejše od vsega je, da je
treba verjeti v svoje sanje.
4. Kaj svetujeta mladim, ki iščejo službo?
Polona: Hmmmm … Dandanes se je potrebno predvsem znajti
in poprijeti za vsako delo!
Kristina: Je treba delati, karkoli. Počasi, počasi se daleč pride.
5. Kaj menita o recesiji in o brezposelnosti?
Polona: O tem bi se dalo veliko govoriti, osebno se ne bi spu
ščala v to. Rečem lahko samo to, da mora človek živeti in delati
v dani situaciji, ki ni rožnata, ampak iskreno – dokler imamo za
kruh in mleko, smo lahko srečni.
Kristina: Iz vsake situacije je potrebno izvleči najboljše, kar lahko,
in v danih zmožnostih delati čim boljše. Trud se obrestuje in za
vsakim slabim pride dobro. Pripravimo se na tisto dobro …
6. Kakšni so pogoji razvoja podjetništva v komenski občini?
Polona: Občina se trudi po svojih možnostih.
Kristina: Trenutna situacija ni ravno blesteča. Največ je na pod
jetnikih samih.
7. Vajini načrti za naprej?
Polona: Načrti so predvsem delati dobro in vztrajati pri ciljih, ki
sva si jih zadali. Predvsem pa si želiva dosti zadovoljnih strank.
Kristina: Slediti svojim sanjam, ustvarjati in dati, prispevati temu
okolju le najboljše.
Ni kaj dodati. Zaželimo jima vso srečo.
Intervjuvala: Mojca Železnik Buda
Foto: Polona Makovec
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Prenovljena mesnica in trgovina Tošč
v Štanjelu

27. november 2012 je bil za družino Švagelj, po domače za
Toščeve, pa tudi za vse Štanjelce in okoliške prebivalce zelo
pomemben in poseben dan – svoja vrata je odprla prenovlje
na trgovina in mesnica Tošč. Malokdo ve, da je Andrej Švagelj,
zdajšnji lastnik, že šesta generacija, ki se ukvarja z mesarijo.
Zgodba se je začela davnega leta 1824, ko se je Andrej Shvagl
pričel ukvarjati s to dejavnostjo. Oskrboval je Tošiča v Trstu, od
katerega se je naučil osnov klanja in predelave mesa. Od tu se
je ohranil vzdevek Tošč, saj so ga ljudje hvalili, da delo obvlada
kot Tošič.
Njegov sin Ivan je odprl prvo mesnico v gornjem Štanjelu, ki pa
je bila, zanimivo, odprta le ob nedeljah. Njegov sin, prav tako
Ivan, je mesnico preselil v spodnji Štanjel k Bogtcevim. Leta 1926
je od občine odkupil zemljišče, prav tako v Štanjelu, in tam za tis
te čase zgradil moderen objekt, ki stoji še dandanes. Med drugo
svetovno vojno je bila mesnica požgana in obnovil jo je Ivanov
sin Dragomir – Milko.
Ker takratna oblast ni bila naklonjena podjetništvu, je moral last
no mesnico oddati v najem Kmetijski zadrugi Sežana. Prav kma
lu so jo nacionalizirali. Milko pa se ni dal in že dve leti kasneje,
leta 1960, so mu lastništvo vrnili. Leta 1968 je v mesnici začel
delati Milkov sin Ivan – Janko, ki je mesnici dodal še trgovino.
Seveda je moral objekt povečati in obnoviti. Leta 2010 je voden

je zaupal svojemu sinu Andreju, ki se ni prav dolgo obiral. Takoj
je pričel razmišljati o širitvi. Danes ima družina Švagelj – Toščevi
popolnoma prenovljeno, razširjeno mesnico in trgovino.
Toščevi so verjetno edinstvena ali vsaj ena redkih družin v naši
občini, ki se lahko ponaša s tako zgodovino. Še na mnoga
podjetna leta!
Besedilo: Mirko Hočevar
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Kmetijstvo in gozdarstvo

13. mednarodno ocenjevanje medu Sežana 2012
Čebelarsko društvo Sežana, ki je lani praznovalo častitljiv jubilej,
100-obletnico delovanja, že trinajst let zapored prireja nateča
je za najboljši med. Tudi letos so izvedli mednarodni izbor, na
katerega je prispelo 95 vzorcev medu iz šestih držav (Slovenije,
Italije, Hrvaške, BiH, Srbije in Makedonije). Slovesno podelitev
priznanj in nagrad so izvedli sredi novembra v društvenih pro
storih v Povirju, kjer se že vrsto let odvijajo številne aktivnosti

Šampioni sortnih medov v družbi organizatorjev tekmovanja
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zelo aktivnega društva, ki ga vodi predsednik Ivan Atelšek.
Po pozdravnem nagovoru predsednika domačega čebelarske
ga društva sta zbrane nagovorila še sežanski župan Davorin Ter
čon in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, ki je v
družbi specialistke za varno hrano pri čebelarski službi Nataše Li
lek podelil priznanja in zahvale. Prireditve so se udeležili številni
čebelarji – prišli so tudi iz najbolj oddaljenih krajev Makedonije
–, ki so sodelovali na letošnjem izboru, kot tudi divaški župan
Drago Božac, podžupan Občine Hrpelje - Kozina Anton Mahne,
vodja ocenjevalne komisija dr. Tereza Golob, častni član dr. Sta
nislav Renčelj in častni občan Sežane ter najstarejši čebelar na
Slovenskem, 90-letni Viktor Saksida.
Atelšek, ki je tudi predsednik komisije za ocenjevanje pri ČZS,
je pohvalil delo čebelarjev, da lahko klub neugodnemu letu za
čebelarjenje potrošnikom ponudijo najboljše medove in druge
medene izdelke in proizvode. Na kraške čebelarje in kraški med,
ki nosi zaščitno blagovno znamko, je ponosen tudi sežanski žu
pan Terčon. »Kljub temu, da je bila letos slaba letina zaradi vremenskih neprilik (mraz, dež in suša) in je bila letošnja bera medu
znatno manjša kot prejšnja leta, se čebelarji trudijo, da s tradicionalnimi ocenjevanji nadaljujejo in upajo, da bo prihodnje leto boljše.
Na Slovenskem imamo približno deset tovrstnih tekmovanj. V bo-
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doče pa naj bi organizirali tudi državno ocenjevanje, saj pripravljamo spremembo pravilnika za ocenjevanja medu in nov pravilnik za
ocenjevanje drugih čebeljih proizvodov, kot so cvetni prah, medenjaki …« je poudaril Noč.
Prispele vzorce je ocenila posebna strokovna komisija pod vod
stvom dr. Terezije Golob, ki je poudarila, da žal v letošnjem letu
ni bilo veliko sortnih medov, čista sta bila le akacijev in lipov. Če
belarji so letos točili samo enkrat in tako je bila letina skoraj za
dve tretjini manjša.
Podelili so 31 zlatih, 37 srebrnih in 18 bronastih diplom, preosta
lim pa zahvale, saj noben od vzorcev medu ni bil izločen. Trije
najvišje ocenjeni medovi so prejeli najvišja priznanja v absolutni
kategoriji. Absolutni zmagovalci so: Alojz Kodermac (Neblo) za
med akacije, Bruno Berlot (Kozaršče) in Franc Jeram (Tolmin),
oba za lipov med. Naziv šampiona so poleg Kodermaca in Berlo
ta prejeli še Dušan Rakar (Trebeše) za cvetlični med, Peter Vrhunc
(Železniki) za gozdni med in Rafael Jaklič (Vrhnika) za kostanjev
med.

Prireditve se že tradicionalno udeležuje predsednik čebelarske
ga konzorcija tržaške pokrajine Aleksander Podobnik, ki funkcijo
predaja v nove roke. »Na Tržaškem je čez 80 čebelarjev; od tega je
polovica Slovencev. A v upravnem odboru konzorcija žal po novem
ne bo nobenega Slovenca, medtem ko so bili trije Slovenci doslej
zastopani v upravnem odboru, ki je štel pet članov,« pesimistično
pravi Podobnik.
Slovesnost s kulturnim programom, v katerem so nastopili čla
ni Okteta Vidus z zborovodkinjo Anjo Frelih in Špela Mihelčič s
harmoniko, so nadaljevali z družabnim programom ob sladkih
dobrotah, ki so jih pripravile marljive »čebelice«, kot čebelarji
imenujejo svoje čebelarke. Sladkih dobrot z medom ni manjka
lo, ob dobri kraški kapljici čebelarstva Petelin in Bandelj pa smo
lahko pokušali tudi kuhane štruklje z medom, ki so jih pripravile
čebelarke z Mirkom Furlanom, ki redno poskrbi za dobro počut
je gostov.
Besedilo in foto: Olga Knez

Kraški biodinamiki iz Društva Ajda Goriška
v letu naravnih nadlog
V letošnji pridelovalni sezoni so se tudi biodinamiki kraške de
lovne skupine Društva Ajda Goriška borili z vremenskimi ne
všečnostmi, zato so morali velik del svoje dejavnosti prilagoditi
tem razmeram. Pozeba, orkanska burja, suša in nato nenavadno
velika količina padavin v kratkem in dokaj neugodnem času niso
koristili ne zemlji ne pridelkom. Predvsem dolgotrajna suša je
zelo ogrozila pridelovalne površine, precejšnje zmanjšanje pri
delka je bilo neizbežno.
Poleg običajnih škropljenj, ki jih predpisuje biodinamični pro
gram škropljenja, so se morali Kraševci pri pridelavi odločiti za
še dodatna škropljenja z b-d preparatom, t. i. gnojem iz roga, ki
omili posledice suše, saj zelo spodbudi ukoreninjanje rastlin in
njihovo povezovanje z zemljo. Prav tako je bilo potrebno pre
komerno namočeni in sprani prsti tik pred zimskimi temperatu
rami vrniti nekaj sončne toplote s škropljenjem s preparatom iz
kremena, kar bo v zimskih mesecih, ko rastline počivajo, pripo
moglo k ustvarjanju ugodnih pogojev za razmnoževanje kori
stnih mikroorganizmov v zemlji. Kremenov preparat ima močan
vpliv tudi na dozorevanje lesa pri vinski trti in sadnem drevju. V
območni mešalnici preparatov, tj. na kmetiji Pri Kamnarjevih v
Volčjem Gradu, so glede na letošnje razmere in nujna škropljenja
namešali temu primerno več preparatov kot v običajnih letih,
med njimi tudi preparat MT, ki v zemlji pripomore k hitrejšemu
razkroju organskih in anorganskih snovi. Nujna je bila skrb za
ustrezno gnojenje s kompostom, ki je obogaten s preparati.
Posebno po vremenskih ujmah so bili pomembni pripravki iz
čajev za pospeševanje obnavljanja poškodovanih rastlin in za
njihovo utrjevanje. Premaz za sadno drevje in vinsko trto ter
pasto za škropljenje teh rastlin so kraški biodinamiki izdelali že
konec novembra. Oba pripravka učinkujeta na zdrav razvoj in
dober pridelek in sta zato nepogrešljiva v biodinamičnih sa
dovnjakih in vinogradih. Zaradi pomanjkanja vode iz običajno
dostopnih vodnih virov je bila v poletnih mesecih ogrožena
tudi divjad, ki je za preživetje vztrajno uničevala predvsem
poljščine. Biodinamiki ugotavljajo, da pravočasna in pravilna
uporaba homeopatskih odganjalcev divjadi praviloma zelo

omili škodo, kombinacija ustrezne fizične ovire in odganjalca
pa je najučinkovitejša obramba pred nepovabljenimi gosti.
V zimskih mesecih se bodo kraški biodinamiki bolj posvetili sa
moizobraževanju pa tudi obiskom na sedežu društva v prosto
rih Biotehniške šole Šempeter, kjer vsako prvo sredo v mesecu
potekajo predavanja, na katerih strokovnjaki osvetljujejo po
membne teme iz biodinamike po znanem Kmetijskem tečaju
utemeljitelja biodinamike Rudolfa Steinerja. Enkrat mesečno
je na isti lokaciji svetovalnica za biodinamiko, kjer prideloval
cem posamično svetuje univ. dipl. inž. agr. Franka Ozbič. Za
tiste, ki želijo svoje znanje iz biodinamike še posebej obogatiti,
pa so enkrat mesečno organizirana predavanja priznanih tujih
strokovnjakov na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede
Maribor.
Besedilo in foto: Breda Medvešček
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Zimska rez – »na škarjah trta rodi«
Z odpadanjem listja so se hranilne snovi prenesle v olesenele
dele trte in korenin. V zimskem času trta miruje. Za vinogradnika
pa je to čas zimske rezi: ta je lahko zgodnja, ker se začne kmalu
po odpadanju listja, in poznejša, ko se dan že začne daljšati in ko
je nevarnost zimskih pozeb mimo.
Prednost zgodnje rezi je v ekonomičnosti pridelave, saj rez raz
tegnemo na daljši čas. To velja za večje vinogradnike, zato da
lahko sami porežejo svoje vinograde.
Slabost zgodnje rezi je v tem, da lahko zaradi zimske pozebe
lesa in zimskih očes pridelamo manjše količine grozdja, kot smo
načrtovali.
Starejše vinograde, kjer je trta dobro nakopičila asimilate, in vi
nograde na legah, kjer je nevarnost pozeb manjša, lahko režemo
zgodaj.
Mlade vinograde in vinograde na bolj mrazu izpostavljenih le
gah bomo rezali kasneje.
Ocenjujemo, da je letos les zelo dobro in zgodaj dozorel in da je
razmerje med olesenelim delom in strženom v prid olesenele
mu zunanjemu delu (stržena naj bi bilo 1/3).
Klimatske spremembe nas presenečajo z velikimi in s hitrimi
skoki temperatur, zato manjšim vinogradnikom odsvetujemo
zgodnjo, zimsko rez vinske trte.

Glavni namen zimske rezi je uravnavanje rasti in rodnosti trte.
Obstaja veliko število gojitvenih oblik, a za teran PTP sta dovo
ljeni latnik (odprt in zaprt) ter šparonska gojitvena oblika – eno
kraki ali dvokraki Guyot.
• Pri rezi je velik poudarek na obremenitvi z rodnimi očmi. Pri tem
ne smemo upoštevati zgolj gojitvene oblike, ampak moramo
oceniti razvoj vsakega posamičnega trsa v prejšnjem letu.
Refošk je bujna sorta z velikimi grozdi, zato naj bodo obreme
nitve od 4 do 6 oči na m2.
• Kap ali esca je odmiranje vinske trte, ki jo povzročajo glive raz
krojevalke lesa. Take trse porežemo posebej in škarje razkuži
mo.
• Če smo imeli v vinogradu trse, okužene s karantensko bolezni
jo, tj. z »zlato trsno rumenico«, smo jih že odstranili, v primeru,
da ob zimski rezi opazimo nedozorel les, priporočamo, da tudi
take trte s koreninami vred odstranite.
Med zimska opravila sodi popravilo opore. Na Krasu je zaželena
lesena opora, ki zahteva dosledno zaščito – impregnacijo. Brez
težav prenaša vse oblike strojne obdelave in je nepogrešljiva

tam, kjer imamo tradicionalen, naravi prijazen in ekološki način
pridelave visoko kakovostnega grozdja in vina.
Zimski čas je čas za izobraževanje. Tisti, ki ste vključeni v kmetij
ske okoljske programe, morate letno opraviti štiri ure predavanj
ali prikazov.

Klet
V kleti spremljamo razvoj in dozorevanje vina z redno pokušnjo.
Sprememba barve, vonja in okusa je znak za alarm.
Če smo s kakovostjo zadovoljni (bistrost vina, vonj, okus, harmo
ničnost), lahko opravimo drugi pretok s čim manjšim zračenjem
vina.
Ob tem kontroliramo količino prostega žvepla in ga ob drugem
pretoku dodamo toliko, da bo imelo rdeče vino 20–25 mg/l pro
stega žveplovega dioksida, belo pa do 30 mg/l.
Klasične napake vina, ki se dajo hitro popraviti:
Bekser – H2S – neprijeten vonj in okus po gnilih jajcih. To napako
odpravimo s takojšnjim zračnim pretokom in čez dva dni opra
vimo ustrezno dožveplanje vina. V kolikor te napake ne odpra
vimo, se nadaljuje v bolezen, imenovano merkaptan (vonj po
česnu).
Oksidacija vina – spremeni se barva (pri belem rjavkasti, pri rde
čem modri toni), vonj in okus po zapečenem kruhu.
Vino je na podlagi meritve žvepla potrebno dožveplati in hraniti
polno posodo.
Bolezni:
Možni so tudi ocetni in mlečni ciki. Posode morajo biti polne,
vino pa je potrebno močneje žveplati in imeti na čim nižji tem
peraturi.
Bolezen miševino povzročajo mlečnokislinske bakterije. Tako
vino moramo takoj pretočiti in močno zažveplati. Priporočljivo
je čiščenje vina z zdravimi drožmi.
Besedilo: Majda Brdnik, univ. dipl. inž. agr.

www.komen.si

28

Burja

aBurjaBurjaBurja
Cvetoče sobne rastline pozimi
Zima je čas, ko zaradi nepravilne oskrbe propade največ sobnih
rastlin, opozarjajo strokovnjaki Kluba Gaia. Kaj pa lahko naredi
mo, da se temu izognemo?

Pred prvo slano sobne rastline, ki so poletje preživele na vrtu,
prenesemo v primerna prezimovališča. Pred spravilom je pripo
ročljivo, da rastline dobro pregledamo in če opazimo škodljiv
ce, ustrezno ukrepamo. Fikuse, difenbahije, dracene, praproti,
monstere in še nekatere druge sobne rastline prezimimo v to
plih, kaktuse, sukulente in klivije pa v hladnih prostorih. Ker je
pozimi svetlobe malo, večina sobnih rastlin potrebuje obdobje
mirovanja, ko prenehajo s cvetenjem in z rastjo. V zimskem času
omejimo zalivanje in prenehamo z gnojenjem, dokler rastline
ponovno ne začnejo odganjati. Ker pa tudi pozimi škodljivci ne
mirujejo, pravočasno uporabimo ustrezna sredstva. Glede na to,
da bomo rastline škropili v notranjosti našega doma, uporabimo
ekološka, nam in okolju prijazna sredstva.

Primerna toplota
Kaktuse in sukulentne rastline, kot so: agave, aloje, krasule,
echevere in druge, pustimo jeseni čim dlje na prostem. Šele ob
napovedani slani jih prenesemo v prostor, kjer bo temperatura
med 4 in 7 °C. Če jih je pred spravilom v prezimovališče namo
čil dež, jih zalijemo s sredstvom vivera proplant, ki preprečuje
gnitje korenin. Prezimovanje pri nizkih temperaturah, omejeno
zalivanje in prenehanje gnojenja so potrebni pogoji, da kaktusi
in sukulentne rastline spomladi in poleti razvijejo cvetove. Če jih
prezimimo v ogrevanem stanovanju, naslednjo pomlad in pole
tje skoraj gotovo ne bodo cvetele.
Priprava na cvetenje
Vitezova zvezda ima velike zvezdaste cvetove na votlem steblu.
Bolj znano ime za to čebulnico je amarilis. Najbolj priljubljena
barva cvetov je rdeča, cvetijo pa tudi v roza, beli, oranžni in celo
rumeni. Cvetoče rastline pozimi postavimo v svetel prostor, kjer
je temperatura okrog 18 °C. V toplem stanovanju je čas cvetenja
precej krajši. Rastlino vseskozi, tako med cvetenjem pozimi kot
tudi poleti, redno gnojimo s plantella tabs za cvetoče rastline.
Ko cvetovi odcvetijo, steblo odrežemo pri dnu. Spomladi, ko ni
več mraza, čebulo presadimo na vrt v polsenco, v dobro pripra
vljeno zemljo, ki ji dodamo bio plantella organik. Čebulo lahko

izkopljemo
že
konec avgusta,
največkrat pa to
storimo jeseni
pred prvo slano.
Čebulo posuši
mo in ko se listi
posušijo, jih od
režemo, čebulo
pa pustimo po
čivati od 4 do 6
tednov, potem
pa jo 2/3 globo
ko posadimo v
vlažen substrat
za lončnice. Lon
ček ne sme biti
prevelik, naj bo
le malo širši od
čebule, nato jo
posajeno posta
vimo v zmerno topel prostor. V začetku čebulo zatemnimo s
plastičnim lončkom ali pa naredimo iz časopisnega papirja vreč
ko in čebulo pokrijemo. Tema spodbudi rast cvetnega stebla.
Ko iz čebule zraste cvetno steblo, lahko zatemnitev odstranimo,
začnemo pa tudi z rednim zalivanjem. Rastlino postavimo v
hladnejši prostor, s čimer dosežemo, da cveti dlje časa. Najpri
mernejši čas za sajenje čebule vitezove zvezde je od oktobra
do marca. Sadimo lahko v razmiku treh tednov, tako da bodo
cvetele vso zimo, vse do pomladi, ko jih zopet presadimo na vrt,
kjer si naberejo novih moči za cvetenje naslednjo zimo.
Besedilo: strokovnjaki Kluba Gaia

Časopis Burja

Nagradno vprašanje
Kako se imenuje kakovostno gnojilo v obliki šumečih
tablet, ki je primerno za gnojenje cvetočih rastlin?
				
Odgovor: ______________________________________
Ime
in priimek:__________________________________
				
				
Naslov:________________________________________
						
Pošta in poštna številka:___________________________
Želim naročiti revijo Gaia: DA
NE
Odgovor na nagradno vprašanje pošljite na naslov: Klub Gaia,
Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, najkasneje do 25. februarja 2013.
Nagrade pošljemo po pošti. Nagrajenka septembrske številke:
Frida Kosmina iz Komna. Čestitke.
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Kar burja prinese

3. festival otroške popevke Brinjevka 2012
Za nami je tretji festival otroške popevke Brinjevka 2012, ki je po
tekal v nedeljo, 18. novembra 2012, ob 18. uri v veliki dvorani
Kosovelovega doma Sežana.
V polni dvorani je prisotne najprej nagovoril igralec, že tretje leto
tudi voditelj festivala, Gašper Tič. Festival vsako leto posname in
kasneje predvaja Radiotelevizija Slovenija, Regionalni RTV cen
ter Koper - Capodistria. Prav zaradi snemanja prireditev v dvo
rani poteka nekoliko drugače kot običajno. Voditelj občinstvo
pripravi na razne prekinitve in na kratko razloži potek snemanja.
Prav slednje daje prireditvi dodaten čar, obiskovalcem drugačno
izkušnjo in vpogled v snemanje oddaj.
Na odru se nam je letos predstavilo 14 otrok s 13 skladbami,
imeli smo en duet. Dirigentsko palico je 17-članskemu Big ban
du Kras tudi letos vihtel dirigent Ivo Bašič, 40-članski Otroški
pevski zbor Brinjevka pa je ponovno vodila zborovodkinja Ada
Škamperle. Člani pevskega zbora so otroci – učenci OŠ dr. Bogo
mirja Magajne iz Divače.
Otroci solisti, ki so se letos prijavili na festival, prihajajo pretežno
iz primorske regije, nekaj otrok pa je tudi z drugih koncev Slove
nije. Za to, da gre informacija o našem festivalu širom Slovenije,
gre zasluga Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti. Naša na
loga za prihodnja leta je, da se festival še razširi in prodre tudi v
zamejstvo.

Strokovna žirija v sestavi Vladimir Mljač (predsednik žirije), Aljoša
Jerič, Pavle Plahutnik, Irena Vrčkovnik in Severa Gjurin je izbrala
prve tri nagrajence:
1. Žan Kos: Veverica (Semenič, Greblo, Greblo),
2. Lara Podreka Kadič: Šuibidubidubidua (Bučar, Bučar, Avbelj),
3. An Černe: Super-An (Gal Štromar, Mystica, Mystica).
Vsi zmagovalci po mnenju strokovne žirije so prejeli kamnito
plaketo za 1., 2., in 3. mesto. Kamnite plakete so izdelali na Višji
strokovni šoli v Sežani, program oblikovanje materialov. Zmago
valec po mnenju strokovne žirije pa je prejel še sliko brinjevke
akademskega slikarja Simona Kastelica.

Po mnenju občinstva je zmagala Kristina Čok s pesmijo Otroške
oči (Ličen, Sirk, Avbelj).
Poleg kamnite plakete je prejela še dvodnevni izlet v Legoland
za dve osebi, ki ga poklanja sežanska poslovalnica Last minute
centra.
Ne glede na uradne zmagovalce je neizpodbitno dejstvo, da
so zmagovalci festivala vsi otroci, ki so na njem sodelovali. Vsak
otrok je edinstven in prinese s seboj nekaj posebnega, kar nam
ostane v spominu. Zato je prirejati tak festival privilegij. Prav
otroci nas spomnijo, da svet poganja kultura srca s primesmi
poguma in optimizma. Zahvala gre vsem otrokom solistom,
pevskemu zboru in Big bandu Kras, ki festival povežejo v celoto.
Da nam tako velik projekt uspe, gre zahvala Občini Sežana, ki
vsako leto prisluhne našim idejam in festival podpre, ter seveda
sponzorjem, ki imajo ne glede na težke čase posluh za tak festi
val in nam bodisi finančno bodisi materialno pomagajo.
Besedilo: Ariana Pertinač
Foto: Bogdan Macarol

Državna prvaka iz Klanca pri Komnu
Borut Terčon je 23-letni študent oblikovanja materialov in član
ekipe Mr. Audio. Prosti čas najraje preživi v domači delavnici, kjer
testira nove zamisli, s katerimi bi še izboljšal zvočni sistem v svo
jem avtomobilu. »Boš spet razkopal cel avto?« je vprašanje, ki ga
največkrat sliši s strani domačih.
S svojim Fiat Bravom se že štiri leta udeležuje avto akustičnih
tekmovanj po Sloveniji, Italiji in Hrvaški ter na njih žanje velike
uspehe. Ob pogledu na polne vitrine pokalov in priznanj izpo
stavi tri dosežke, ki mu največ pomenijo: »Najbolj sem ponosen
na naslova državnega prvaka, ki sem ju dosegel leta 2010 in 2011,
ter na letošnjo zmago na mednarodnem tekmovanju v Poreču. Tam
je bilo prijavljenih več kot dvesto avtomobilov.« Letos je državno
prvenstvo izpustil zaradi priprav na evropsko prvenstvo. Udele
žil se je le finalne tekme, kjer je prepričljivo zmagal pred konku
renti iz Slovenije, Italije in San Marina. Vas zanima, kako zgleda
na tekmovanju? Sodniki najprej ocenijo montažo, ki mora biti
narejena po evropskem pravilniku. Komponente morajo biti
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varno vgrajene, vsi kabli primerno zaščiteni in pritrjeni, montaža
mora biti estetsko dovršena in avto mora biti očiščen. Za vsako
napako se odštevajo točke. Zatem sledi ocenjevanje zvoka. Bo
rut mi razloži: »V mojem primeru ne gre za glasno predvajanje glasbe, cilj je iz sistema spraviti kar se da najboljšo reprodukcijo zvoka.
Instrumenti in vokali morajo zveneti čim bolj naravno in bogato.«
Na vprašanje, kakšne so njegove želje za prihodnost, mi je odgo
voril: »Konec marca se mi bo izpolnila velika želja, saj se bom udeležil evropskega prvenstva v Salzburgu in tam poskušal doseči čim
boljši rezultat.«
Mateja Terčon je 21-letna plesalka in koreografinja, ki je svojo
plesno pot pričela pri šestih letih. Po končani plesni gimnaziji se
je zaposlila v Ajdovščini, kasneje pa se je odločila za samostojno
pot z odprtjem Plesnega studia. Letos se ji je z odprtjem Plesne
ga društva Be funky uresničila velika želja.
V petih letih učenja je skupaj s svojimi plesalci požela nasled
nje uspehe: vsakoletno mednarodno tekmovanje v Lignanu 2

aBurjaBurjaBurja
tate: Matevž Semolič 2. mesto na državnem tekmovanju ter 3.
mesto na svetovnem prvenstvu, Mateja 1. mesto na kvalifikacij
skem turnirju, hip hop cheer skupina,
1. mesto na državnem tekmovanju ter Matejin velik ponos –
hip hop mame in njihov naslov evropskih prvakinj. Presenetil
me je pogled na njen urnik – 17 treningov na teden (zumba,
hip hop, plesi v parih, dodatno poučevanje otrok za valeto ter
priprave na poročni ples)! Na vprašanje, kako ji vse to uspe,
mi je odgovorila: »Energije mi ne zmanjka, saj sem obdana s
pozitivnimi ljudmi in plesalci, ki me vsak dan znova spomnijo,
zakaj tako obožujem poučevanje plesa in nasploh sam ples.«
O načrtih za prihodnost pravi: »Vsekakor so mi najpomembnejši moji plesalci. Vsak dan se bom trudila po svojih najboljših močeh,
jim vlivala znanje ter dobro počutje med našim druženjem, saj naše
plesno društvo deluje kot ena velika družina. Plesalci se name obrnejo tudi osebno, mi zaupajo in me poslušajo. Moja osebna želja je,
da v kratkem odidem po znanje k tujih koreografom v Ameriko ter
da se preizkusim na avdicijah za videospote.«

krat 1. mesto (starostni kategoriji baby in junior), 1 krat 2. mesto
(starosta kategorija mini) in 3 krat 3. mesto (starostne kategorije
baby, mini ter over solo Mateja). Na državnih in mednarodnih
tekmovanjih je skupaj s svojimi plesalci dosegla naslednje rezul

Besedilo in foto: Alan Knap

Razstava gob in kulinarični večer na
Turistični kmetiji Ostrouška Pelicon v Coljavi
v Mesecu kraške kuhinje
S predstavitvijo ponudnikov in slavnostno podelitvijo blagovne
znamke z nazivom Ročno rezan pršut (RRP) se je začel letošnji
Mesec kraške kuhinje (MKK), ki že 16. leto poteka v organizaciji
Društva za razvoj turizma in kmetijstva Planta in komenske ob
čine. V zadnjih letih kot soorganizatorji sodelujejo še Območna
obrtno-podjetniška zbornica Sežana, Razvojno društvo Pliska in
Mladinski hotel Pliskovica.
V MKK se je vključilo deset ponudnikov, ki so in bodo vse do 11.
novembra pripravili vrsto zanimivih dogajanj, povezanih s kuli
naričnimi večeri in tradicionalnimi jedmi, obogatenimi z okusi
kraških zelišč. Turistična kmetija Ostrouška Pelicon Coljava, ki jo
od leta 1994 vodita Sandra in Pepi Pelicon, se že od vsega za
četka vključuje v MKK, saj je Sandra predsednica društva Planta.
Le-to ima sedež prav v Coljavi. Sandra je že od mladih nog goba
rica in odlična kuharica. Sicer pa je kmetija vinogradniško in vi
narsko usmerjena. Obdelujejo 7 tisoč trt, kjer prevladuje merlot,
ki daje izvrsten kraški teran. Med drugim so vključeni na Kraško
vinsko cesto. Odprti so ob vikendih in po dogovoru. Njihova spe
cialiteta so kraške jedi (njoki, bleki, domači rezanci, jota, štruklji
idr.). Ponudbo popestrijo s suhomesnatimi izdelki in z mesnimi
jedmi, saj redijo tudi purane. V spomladanskih mesecih se vklju
čujejo v Mesec špargljev.
Tokrat so ob pomoči sežanskega gobarskega društva pripravili
dobro obiskan kulinarični večer, posvečen gobam, in gobarsko
razstavo. Gostitelja Sandra in Pepi sta pripravila gobje jedi: gobjo
pašteto (iz 34 vrst gob) na popečenem domačem kruhu, gobjo
mineštro, za glavno jed so ponudili purana s kraškim šetrajem
na posteljici iz rukole in domače rezance z jurčki, za sladico so
gostje lahko izbirali med tradicionalnimi kraškimi štruklji in San

drinim sokom s sladoledom. Zraven je gospodar Pepi ponudil
izbrana vina, kot so: rose, kraški teran in belo vino.
»MKK poteka že 16 let in letošnja novost je ročno rezan pršut. V
tem mesecu smo podelili tudi znake RRP, potekajo pa tudi številne
tematske delavnice. Mi smo se odločili za gobe, saj s sežanskim gobarskim društvom že vrsto let uspešno sodelujemo. Prostor je skoraj
premajhen za tako veliko število ljudi, ki so želeli priti na naš večer.
Nekaj smo jih morali žal zavrniti, ker se niso pravočasno prijavili na
naš gobji večer,« pravi Sandra.
Pri dogodku so sodelovali tudi člani sežanske gobarskega dru
štva, ki ga že vrsto let vodi prizadevna predsednica Ljubica Tav
čar Bandelj, dolgoletni gospodar društva pa je Stanko Vran. Na
gobarskem večeru sta predstavila uspešno delo in poslanstvo
društva, ki posebno skrb posveča izobraževanju članov in mla
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dih. Na mini gobarski razstavi so prikazali 26 vrst gob, kar 140
različnih vrst gob pa so predstavili v Mladinskem hotelu v Pli
skovici.
»Letošnja jesen je bila radodarna z gobami, zato smo pripravili razstave gob, strokovne ekskurzije nabiranja gob in kulinarične večere.
Delujemo od leta 1974 in Sandra je naša članica. Vključujemo se
v MKK. Že od mladih nog sem spoznavala gobe s pomočjo strokovnjakov in determinatrojev, kot so: Miro Kranjec, Milko Čebulec,
Dušan Vrščaj in drugi. Gobe rastejo čez vse leto. Naberemo le toliko
gob, kot jih rabimo. Gob tudi ne brcamo. Na Krasu in v Brkinih imamo sedem smrtno strupenih gob. Izdelali smo zgibanko in plakat, s
katerima skušamo dvigniti ozaveščenost o gobah,« pravi Ljubica
Tavčar Bandelj. Na večeru v Coljavi, kjer je za prijetno razpolože
nje poskrbela Mirica Rener z diatonično harmoniko, je bilo mo

goče kupiti knjižico z gobjimi recepti.
Rdeča nit letošnjega MKK je ročno rezan pršut (RRP), ki je v za
dnjih mesecih zaščiten z blagovno znamko RRP in s tem vpisan
v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih
označb pri Evropski komisiji kot izdelek z zaščiteno geografsko
označbo. Na Krasu je devet nosilcev znaka RRP in med njimi je
tudi Turistična kmetija Ostrouška Pelicon Coljava, kjer se je odvi
jal kulinarični dogodek, posvečen gobam. Sicer pa so znak RRP
dobili še: Gostilna Skok Štorje, Domačija Šajna Šepulje, Mahorčič
Rodik, Kraljestvo pršuta Kobjeglava, Picerija Etna Divača, Špaca
panova hiša Komen, Trgovina in mesnica Švagelj Štanjel.
Besedilo in foto: Olga Knez

Mednarodni simfonični orkester
z mirovno misijo
Mirovni koncert je le eden od načinov, s katerim se želijo v Neu
marktu pokloniti trpljenju
internirancev med drugo svetovno vojno. Že tretje leto se ga
udeležujejo tudi slovenski glasbeniki.
Bavarsko mesto Neumarkt je konec oktobra poleg slovenskih
gostilo še mlade glasbenike iz drugih devetih držav, iz katerih
so sem prepeljali ljudi med drugo svetovno vojno. V ta kraj so
bili izgnani
tudi prebivalci Komna in okoliških vasi. Emil Švara, zaslužen, da
so se stiki med Komnom in Bavarsko vsa ta leta ohranili, je pove
dal, da koncert prirejajo od leta 2001. »Takratni župan Arnold Grof
se je odločil, da mlade v spomin na trpljenje v »lagerju« povabi na
glasbene delavnice.« Vsako parno leto ga priredijo v Neumarktu,
neparno pa v eni od držav, od koder so pripeljali internirance.
Srečanja so se tokrat udeležili štirje obetavni primorski glasbe
niki, ki prihajajo iz Pihalnega orkestra Komen in goriške Filhar
monije Nova. V spremstvu Maruše Makovec in Tine Grego so na
Bavarsko odpotovali Rok Furlan in Gregor Rogelja na trobenti,
violinistka Ana Cotič ter violončelistka Polona Soban. Orkester
70-ih glasbenikov med 14. in 18. letom starosti je po tednu dni
vaj predstavil celovečerni koncertni program. Poleg Schuber
tove t. i. nedokončane simfonije so v drugem delu postregli z
optimističnimi in s temperamentnimi izseki iz opere Carmen,
skladatelja Georgesa Bizeta.
Veseli me, da mlade na pristen način seznanjamo s preteklostjo.
Ravno z orkestrom, ki deluje kot nekakšen reprezentativni vzo

rec družbe, lahko v netekmovalnem duhu dosežemo skupni cilj.
Posamezniki se podpirajo, razvijajo individualno ustvarjalnost,
vendar še vedno soodvisno drug od drugega. Zveni realistično
in utopično obenem, vendar enakopravno in predano izražanje,
obenem pa poslušanje ostalih, je v orkestru samoumevno.
Glasbeniki različnih narodnosti, kulturnih vrednot, znanja in iz
obrazbe so z individualno odgovornostjo uspeli zaključiti zasta
vljen cilj. In bil je nadvse harmoničen!
Besedilo: Simon Perčič
Foto: Hans von Draminski

Več kot odlična sezona
23-letni Niko Volčič iz Komna in 22-letni Jernej Fakin iz Škrbine
sta velika ljubitelja bencinskega športa. Že drugo sezono vozi
ta rally za točke državnega prvenstva. Lanskoletna podprvaka
v pokalu yugo sta si letos zastavila višje cilje. Tako sta se odločila
za najem Fiat Pande gr.A. Že na uvodnem Rallyju Lavanttal sta
dokazala, da sta vztrajnost in trud poplačana. Dosegla sta 2. me
sto v diviziji 1. Divizija 1 je kategorija avtomobilov s pogonom
na prednji par koles in prostornino do 1400 ccm.
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Sledil je Rally Saturnus, kjer se fantoma na žalost ni izšlo po priča
kovanjih. Na makadamskem odseku sta zdrsnila pod cesto. Am
pak vse to sta popravila na Rallyju Velenje, kjer sta najprej dosegla
odlično 3. mesto, po izrednem tehničnem pregledu sotekmo
valca (njegov dirkalnik ni bil v skladu s pravili) pa sta napredova
la na 2. mesto. Ta rezultat jima je dal samo še dodatno motiva
cijo, ki se je izkazala na Rallyju Maribor, kjer sta bila neulovljiva.
Po štirih odpeljanih rallyjih sta mlada, perspektivna dirkača
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trenutno prva v svoji diviziji. Ta rezultat bosta skušala ubraniti
konec avgusta na Rallyju Alpi Orientali v sosednji Italiji. Sezono
bosta zaključila konec oktobra na Rallyju Idrija. Srečno fanta!

»Najina želja je obdržati trenutno vodstvo, čeprav se zavedava, da
je letos konkurenca zelo huda. Zmaga na Rallyju Alpi Orientali bi
nama pomagala obdržati vodstvo, hkrati pa bi rada pustila dober
vtis pred domačim občinstvom. Čeprav se na rally zaradi pomanjkanja časa in financ ne moreva pripravljati, so najini občutki pred
rallyjem dobri,« je dejal voznik Jernej Fakin.
Besedilo: Nina Pirec
Foto: Uroš Modlic

Promocija tradicionalnega rezanja pršuta
Posebnost letošnjega Meseca kraške kuhinje 2012, ki se je začel v
petek, 5. oktobra 2012, in ki bo trajal do nedelje, 11. novembra
2012, je promocija tradicionalnega rezanja kraškega pršuta.
Sekcija za gostinstvo in turizem ter živilsko dejavnost pri Ob
močni obrtno-podjetniški zbornici Sežana uvaja v okviru projek
ta Kras in Brkini – moja priložnost, ki ga delno sofinancira Evrop
ska unija iz sredstev LEADER, novost na področju slovenskega
gostinstva, živilske industrije in trgovine, in sicer novo kolektivno
blagovno znamko in znak Ročno rezan pršut. Znak Ročno rezan
pršut bo kot atraktivna gostinska storitev zaščitena pri Uradu RS
za intelektualno lastnino.
V petek, 5. oktobra 2012, je na slavnostni podelitvi na Domačiji
Šajna v Šepuljah prvih devet uporabnikov znaka prejelo ozna
čevalne table Ročno rezan pršut. Ob tej priložnosti so bila po
deljena posebna priznanja trem zaslužnim domačinom, ki so z
dolgoletnim rezanjem pršutov na Krasu in širom Slovenije pro
movirali kraški pršut.
V letošnji akciji Mesec kraške kuhinje 2012, ki je povezala 14 po
nudnikov, sodelujejo Domačija Šajna iz Šepulj, Gostilna Skok iz
Štorij, Kraljestvo pršuta iz Kobjeglave ter turistične kmetije Hiša
posebne sorte iz Kodretov, Špacapanova hiša iz Komna, Ostro
uška Pelicon iz Coljave, Škerlj iz Tomaja in K‘ntina Čotar iz Gor
janskega. Akciji so se pridružili tudi vinarji, in sicer Vinakras, Škerlj
iz Tomaja, Kukanja iz Komna, Čotar iz Gorjanskega, Buntovi iz
Škrbine in Orel iz Avberja.
Uvodni promocijski dogodek, ki so mu dobrodošlico zaželeli
sežanski, komenski in hrpeljsko-kozinski župani, je popestril na
stop operne pevke Polone Žigon iz Vrtojbe.
Poleg sodelujočih gostincev in vinarjev je Mesec kraške kuhinje
2012 tudi projekt Društva za razvoj kmetijstva in turizma Planta,
Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana v sodelovanju z
Občino Komen, TIC Štanjel, Mladinskim hotelom Pliskovica, Go
barskim društvom Sežana, Zavo
dom za trajnostni razvoj Krasa
Pepa s Krasa ter zeliščarji.
Besedilo: Doris Požar
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Predstavnica Občine Komen na slavnostni
otvoritvi Fabianijevega mostu
Daljnosežna vizija kraškega arhitekta

Kot potomka Maksa Fabianija sem se na povabilo Mestne ob
čine Ljubljana 22. avgusta letos udeležila slavnostne otvoritve
Fabianijevega mostu. Moj praded Anton je bil starejši brat arhi
tekta, prof. dr. Maksa Fabianija, rojenega v Kobdilju pri Serzento
vih. Ponosna sem, da se rod Fabianijevih po moški liniji nadaljuje
izključno z mojimi štirimi brati in danes že z mladežjo, razpršeno
med Ljubljano in Komnom.

spodnjega nivoja za kolesarje in pešce, je prof. Jurij Kobe združil
Fabianijevo vizijo sodobnega, modernega, urbanega središča s
Plečnikovo vizijo monumentalnega in zgodovinskega mesta.

Skupaj s predsednikom dr. Danilom Türkom, županom Zora
nom Jankovičem, prof. Jurijem Kobetom in podžupanom prof.
Janezom Koželjem smo prerezali trak in prestolnici predali še
en most, ki povezuje preurejeno nabrežje Ljubljanice z javnim
prostorom središča, ki ga ceni tako domače občinstvo kot tudi
priložnostni turisti.

Foto: Jan Konečnik
Fabianijeva zamisel, da bi urbanistični načrt popotresne Lju
bljane oblikoval tako, da bi povezoval mestni, urbani prostor s
cestnim obročem, se je porajala že pred več kot stotimi leti. S
postavitvijo dvonivojskega mostu, ki ločuje motorni promet od

Foto: Nik Rovan
Besedilo: Eva Fabiani Ceh
(Brestovica)

O tradiciji kraškega terana in kraškega pršuta
Ob kratkem pre
gledu v preteklost
ugotovimo, da so
Slovenci dobro po
znali kraški pršut in
kraški teran. O teh
dobrotah so spoštlji
vo pisali in so bile del
narodnega ponosa.
Pršut in teran sta
vedno poimenovana
kot kraški teran in kraški pršut. Temu tradicionalnemu poime
novanju gre zahvala, da sta kraški pršut in kraški teran postala
prepoznavna ter sta skupno in složno promovirala Kras in Kra
ševce. Obe dobroti spremljajo zgodbe o skromni kraški pokraji
ni, marljivih in iznajdljivih Kraševcih, ki z veliko volje, vztrajnosti
in njim lastne trme, ki jim daje posebno duševno moč, ohranjajo
zvestobo Krasu.
Pisci opisujejo kraški teran z izbranimi besedami, iz katerih raz
beremo naklonjenost vinu. Uživali so ga s spoštovanjem ob ob
čudovanju rdečih pen. Kraškega terana se je prijel sloves vina z
blagodejnim in zdravilnim učinkom. Te lastnosti so mu dajale
tudi ugledno ceno.
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»Trta je na Goriškem in Primorskem letos sploh dobro obrodila. Briško vino plačujejo po 11 do 13 gld., vipavsko po 6 do 12 gld., kraški teran po 13 do 16 gld., pa cena bo gotovo še padla.« Tako so v
rubriki Razne reči zapisali v torek, 20. oktobra 1874 v Slovencu,
političnem listu za Slovenski narod.
Slovenci na Dunaju so v glasilu Zvon 15. januarja 1877 objavili
izvleček iz romana Lepa Vida, ki ga je spisal Josip Jurčič.
»Brat si natoči černega vina, Kraškega terana, ogleda lepe rudeče
pene v čaši, pokuša prej, kakor da bi grizel, a potem vince hrabro
popije.«
Novice z Dunaja:
»Kakor so Dunajčanje na vernih duš dan marljivo obiskovali počivala
umrlih drazih, tako je tudi društvo »Slovenija« se spominjalo Jerneja Kopitarja, poleživši venec na njegov grob«.
»Ob spominski svečanosti je bilo organizirano petje in marsikedo se je
zamislil v daljno domovje – v vinske gorice ali pa v temne kleti – k Kraškemu teranu.
Vir: Slovenec, Ljubljana, četrtek, 8. novembra 1877, političen list.
Zanimiv je podlistek »popotne črtice«, ki ga je zapisal Tone Poldetov.
»Mene je pot peljala čez Kras, kedo ne misli pri tej priliki na izvrstni teran,
ki je, če ne najboljše, gotovo pa najzdravejše vino v lepej našej Avstriji, ta
božja kapljica je tudi 3 x dražja od Vipavca, Dolenjca, Hrvata in le škoda
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je, da jo Kraševci premalo pridelujejo.«
Vir: Glasilo Edinost, Trst, sreda, 27. oktobra 1880.
Od nekdaj prisotna skrb za kakovost
Pravilno pripravljanje črnega vina:
»Med najboljša primorska vina se štejejo črna. Kateremu ni znan
Kraški teran in drugi teran, refošk itd.? In čudo, ravno črna vina se
pri nas nepravilno in slabo napravljajo. Dokler je črno vino zdravo
– ima navadno visoko ceno; kakor hitro pa prične cikati, je z visoko
ceno že pri kraji.«
Vir: Gospodarske, obrtniške in narodne Novice, Ljubljana, v sredo,
11. oktobra 1871.
Kraškemu teranu ni enacega:
»Kraškim vinogradnikom priporoča v zadnjej »Soči« vodja slovenskega oddelka goriške deželne Kmetijske šole, g. F. Povše, naj bi osnovali vinokupčijsko društvo na delnice. Kraški teran je tako izvrstno in
zdravo vino, da mu kmalu ni enacega. Ako Kraševci napravijo društvo, bo daleč po svetu zaslovelo njihovo vino ter ga bodo tudi lahko
prodajali po mnogo boljših cenah, nego doslej.«
Vir: Edinost, v sredo, 3. novembra 1880 (Glasilo Slovenskega poli
tičnega društva za Primorsko).
Ljubljanski gostilničarji so ponujali kraški teran v uglednih resta
vracijah.
Gostilničar Valentin Grčar je maja 1879 vabil na odprtje preno
vljene čitalniške restavracije. Svojim častitljivim gostom se bo
potrudil postreči z dobrim bizeljskim in dolenjskim vinom in s
pravim kraškim teranom.
Časopis Slovenski narod (Ljubljana, nedelja 7. septembra 1879)
navaja, da ponujajo v čitalniški restavraciji naslednja vina:
Izvrstna štajerska zelenika liter 48 kron,

Kraški teran 64 kron,
Bizeljsko vino 44 kron,
Dolenjsko vino 32 kron.
Zanimiv je tudi oglas gostilničarja Ivana Korošca, ki vabi v Naro
dno gostilno:
»Naj vsakteri se potrudi priti, kdor želi biti brzo postrežen z dobrim
naravnim vinom: Kraškim teranom, Dolencem, starim Hrvatom in
dobro domačo Vremščino.«
Vir: Slovenski narod, Ljubljana, sobota, 19. marca 1881.

Kako so pred sto in več leti vabili na kraški pršut in teran
»V Repentabor zahaja za Veliki šmaren vsako leto mnogo ljudi iz tržaške okolice in s Krasa na božjo pot. Za jed in pijačo bo skrbelo 12
krčem, točil se bode Kraški teran.«
Vir: Edinost, Trst, sreda, 3. avgusta 1881 (Glasilo Slovenskega poli
tičnega društva za Primorsko, »V slogi je moč«).
»Napravite majhen izlet oziroma sprehod do Kobjeglave, pol ure od
postaje Štanjel, kjer priredi bralno pevsko društvo »Kraški slavček«
dne 28. julija popoldne javno tombolo ob zvokih staroznane sokolske godbe iz Mavhinj. Prihitete torej, stari in mladi, okusite kraški
pršut in teran.«
Vir: Edinost, Trst, sreda, 24. julija 1912 (Glasilo političnega društva
za Primorsko).
Kras, ljudje, zemlja in njeni pridelki so prepoznavna celota. Njena
moč je v njenem ohranjanju. Iz zgodovine lahko povzamemo,
da smo dolžni ohranjati tradicijo ter teranu reči kraški teran in
pršutu kraški pršut. Brez njiju ni pravega Krasa!
Besedilo: doc. dr. Stanislav Renčelj

Danica Kos – Robidnikova iz Kobdilja
je praznovala 100 let
Robida je trdoživa rastlina in ravno takšna je tudi Robidnikova
Danica, ki je 1. novembra 2012 dopolnila 100 let. Okroglo oble
tnico smo skupaj z njo praznovali v gostilni pri vodnjaku v Jezeru
pri Bazovici.
Danica kot tretjerojenka izhaja iz velike družine Kos – iz družine
Robidnikovih, kjer se je Jožefu Kosu in Amaliji, z dekliškim pri
imkom Žvab, rodilo devet otrok; poleg nje še pet deklet in trije
fantje. Otroštvo je preživela doma v Kobdilju.
V mladosti je šla – kot marsikatero kraško – dekle služit v Trst.
Tam je spoznala svojega bodočega moža, Poldeta Štolfo iz Vol
čjega Grada, ki je, prav tako kot ona, iskal delo v Trstu. Bil je če
vljar in svoj poklic je v ulici Cologna opravljal skoraj do smrti.
Po poroki je Danica gospodinjila in svojemu možu Poldetu po
magala pri delu s strankami. Živeli so skromno, a ne ubožno.
V zakonu se jima je rodila hčerka Klelija, ki je bila invalidka. Klelija
je umrla, stara 60 let.
Ko je ostala sama, se je odločila, da gre v dom pri Svetem Ivanu,
kjer biva že precej let.
Spominjam se, da so radi prihajali za praznike na Kras, k sestri
Štefaniji v Štanjel (moji noni), ki je bila najstarejša od Robidni
kovih otrok. Velikokrat so se zbrali skoraj vsi Robidnikovi otroci z
družinami, če ne drugače, vsaj za 1. november, ko je Danica pra

znovala. In ko so bili skupaj, so radi kakšno zapeli, med drugim
tudi Kol'kor kapljic, tol'ko let.
Danica, na zdravje in korajžno naprej!
Besedilo in foto: Dušana Švagelj
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Letos Rdeči križ Komen za starejše drugače
V programu Krajevne organizacije Rdečega križa Komen smo
imeli vsa leta doslej decembrske obiske in skromno obdaritev za
občane, starejše od 80 let. Prostovoljke smo ob teh obiskih spo
znale, da so nas bili ljudje veseli, pogosto je bila namreč samota
hujša od vsakdanjih potreb. Naša obdaritev je bila skromna, saj
nam Območno združenje Rdečega križa Sežana, spričo velike
ga števila starejših občanov vseh štirih kraško-brkinskih občin
in pičlih sredstev, kaj več ni mogla dati. Same pa, ne mi prosto
voljke ne učenci naše osnovne šole, nismo doslej domislile kaj
bolj izvirnega ali morda ročno izdelanega darila. In glejte – letos
smo se odločile, dragi starostniki, da vas v veselem decembru
ne bomo niti obiskale niti obdarile. Spoznale smo, da so tisti, ki

jih je prizadela vodna ujma z uničujočimi poplavami, potrebni
vsakega, še tako skromnega prispevka. Ste tudi vi tega mnenja,
da bo za vas letos dovolj, če vam naša Burja prinese v vaš dom
naše novoletno voščilo? In kaj vam želimo? Prvo – ne mislite,
da niste del nas. Naj vas ukrepi varčevanja duhovno ne strejo.
Bodite svetel zgled mladim, ki rastejo in jim vsak dan povejte,
da tudi vi niste imeli vsega na krožniku. Trdo delo in čista vest s
pokončno držo sta napolnila vaš krožnik življenja.
Ljubezen do življenja in zdravje, primerno letom, naj napolnita
tako praznični čas kot tudi dneve, ki so pred vami v letu 2013!
Besedilo: Ana Godnik, prostovoljka RK Komen

Tretje martinovanje v Kobjeglavi
Ob skupni organizaciji društva Kraški slavček Kobjeglava - Tupe
lče in nekaterih lokalnih vinarjev smo v Kobjeglavi in Tupelčah
uspešno izvedli tretje kobjeglavsko martinovanje. Z letošnjim
praznovanjem svetega Martina smo pričeli že v ponedeljek, 12.
novembra 2012, ko je potekalo ocenjevanje mladih vin. Skupno
so vinarji iz Kobjeglave in Tupelč v ocenjevanje oddali preko
štirideset vzorcev. Ocenjevanje je bilo izvedeno pod strokov
nim vodstvom pooblaščene petčlanske komisije, pri njem pa
so lahko sodelovali tudi posamezni vinarji, saj je bila to za njih
lepa priložnost za pridobivanje novih znanj pri prepoznavanju
lastnosti dobrih vin in ugotavljanju napak ali bolezni vina. Po

končanem ocenjevanju vin je sledilo predavanje Majde Brdnik
z naslovom Kultura pitja vina. Predavanja se je udeležilo veliko
žena in deklet, vmes pa se je našel tudi kakšen pogumen mož.
Osrednja prireditev z glasbenim vložkom je potekala v soboto,
17. novembra 2012, v kulturnem domu v Kobjeglavi, kjer smo
podelili priznanja najboljšim vinarjem. Prvo mesto (pri teranu in
pri belih vinih) je dosegel Ivan Rojc iz Kobjeglave. Drugo mesto
za teran je osvojil Anton Abram iz Tupelč, ki je prejel tudi brona
sto odliko za mešano belo vino. Tretje mesto za teran je pripadlo
Boštjanu Furlanu iz Kobjeglave. Srebro pri mešanih belih vinih
pa je romalo v roke Karla Ravbarja iz Tupelč. Podelili smo po
sebno priznanje za zvrst refošk-kabernet savignon – prejel ga je
Edvin Ščukovt iz Tupelč. In tudi letos so nekateri vinarji na dan
kobjeglavskega martinovanja odprli svoje kleti in gostom po
stregli s kapljico rujnega. Prireditveni prostor je obiskalo okrog
300 ljudi. Zbrane je nagovorila kraljica terana Katrin Štoka, lepo
popotnico mlademu vinu pa je s svojim blagoslovom zaželel
tudi domači župnik Anton Požar. Po krajšem kulturnem progra
mu se je zbrana množica ob pokušini letošnjih najboljših kobje
glavskih in tupelskih vin ter ob zvokih ansambla Tik-Tak zabavala
še pozno v noč.
Besedilo: Urban Grmek Masič, KUTD Kraški slavček Kobjeglava - Tupelče
Foto: Dragan Furlan

15. pohod Po sledeh soške fronte
Pohod se je zgodil kljub za pohodnike izredno neprijaznemu
vremenu. Na dan pohoda je v notranjosti Slovenije snežilo, z lju
bljanske strani so na cestah kraljevali snežni plugi, z Vipavskega
pa so poročali o orkanski burji in poplavah. Le kdo bi prišel na
pohod ob takem vremenu!?
Pa tudi sicer nam v času priprav na tokratni pohod vreme ni
bilo naklonjeno. Za jubilejni pohod smo se odločili za nekoliko
drugačno traso, ki smo jo v ta namen očistili na severnem po
bočju nad Brestovico. Nekdanja mlekarska pot in območje pod
oljkami sta se glede na daljšo odsotnost mlekaric in oljkarjev že
dobro zarasla. Tudi pohodnikov je bilo na tem območju vsled
neprehodnosti zelo malo. Poldrugi kilometer poti smo z veliko
dobre volje in s priročnim orodjem očistili v drugem oktobr
skemu vikendu. Pot je danes lepo očiščena in zelo primerna za
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zimsko pohodništvo. Prisojna lega in zares lep razgled na morje
bosta osrečevala zimske pohodnike, kar pa ni veljalo za naš to
kratni pohod.
Močna burja, dež in megla so ovirali skupino tridesetih, ki se je
tega dne podala na pot. Prijateljem iz zamejstva smo se tokrat
zahvalili za sodelovanje. Bili so sicer v pripravljenosti, a za tako
majhno skupino, ki je imela skoraj deset vodnikov, smo lahko
poskrbeli sami. Pot nas je vodila kot običajno mimo cerkvice sv.
Anastazije, kaverne Moritz, ki jo je stražil avstrijski vojak, mimo
ruševine karavle JLA Mohorini in do Grmade. Tamkaj smo na
leteli na skupino tržaških jamarjev, ki so se nadejali vodenega
ogleda Grofove jame. Tokrat so nam jamarji le z baterijami raz
svetlili jamo in vsi smo bili zadovoljni.
Čaj in žganje sta mokre pohodnike nekoliko pogrela in jim vlila
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novih moči za spust proti Klaričem
in po pohodniški poti Schmit do
Komarjev tik za državno mejo. Še
vzpon po na novo očiščenem delu
poti in spust v Brestovico. Tukaj pa
»železni menu« – jota s klobaso iz
lonca gostinca Mirka in vino bre
stovskih vinogradnikov. Pogovor
je stekel o vtisih s poti, ki so bili
kljub vremenskim neprilikam zelo
prijetni.
Besedilo: Stane Švigelj
Foto: Silvo Slapar

Drugič po Poti devetih kalov
V nedeljo, 21. oktobra 2012, smo v Kobjeglavi že drugič organi
zirali pohod po Poti devetih kalov. Po lanski otvoritvi poti, ko so
lahko pohodniki ob kalih spoznavali moč kraške burje, nam je
bilo letos vreme zelo naklonjeno.
Pohod je bil voden. Domačini smo pohodnike na poti sezna
nili s pomenom kalov in drugih vodnih virov za Kraševce v
preteklosti in o tem, zakaj je potrebno kale obnavljati in vzdr

ževati tudi danes. Letos smo pot popestrili še z zanimivostmi
iz življenja pastirčkov nekoč, saj smo pohodnikom predstavili
nekatere pastirske igrice. Starejši so ob tem obujali spomine na
stare čase, mladi pa so lahko ugotovili, kako drugačno, a hkrati
lepo je bilo življenje brez računalnikov, mobilnih telefonov in
iPadov.
Okrog tristo pohodnikov je pot prehodilo v slabih treh urah.
Na poti so jih domačini pričakali z različnimi priboljški, na kon
cu pa z golažem.
Namen Poti devetih kalov je spodbujati k ohranjanju naravne in
kulturne dediščine v kraju. Pot je rezultat projekta, ki ga je pod
okriljem LAS Zgornje Vipavske doline in komenskega Krasa iz
peljala Agrarna skupnost Kobjeglava s pomočjo Vaške skupnosti
Kobjeglava - Tupelče in društva Kraški slavček. Kobjeglavci in
Tupelčani z veseljem opažamo, da je pot tudi v resnici zaživela.
Člani društva smo tako po poti popeljali že precej organiziranih
skupin, veliko pa je tudi individualnih pohodnikov iz različnih
koncev Slovenije.
Besedilo: Mateja Grmek
Foto: Tina Mržek

Znamo si popestriti vikend
Čeprav od martinovanja ni dolgo, smo se mladi iz
Tupelč in Kobjeglave odločili, da si popestrimo še
en vikend. Pripravili smo si že drugo tematsko za
bavo. Na temo 70. in 80. let smo se zabavali janu
arja 2012, tokrat pa smo se preselili na Divji zahod
in postali pravi kavboji z vso potrebno opremo.
Zabava se je odvijala v »mladinski sobici«, fantje
pa so poskrbeli, da je izgledala kot 'saloon' v sta
rih vesternih. Pripadniki moškega spola so več kot
očitno uživali v vlogi Johna Waynea, dekleta pa
smo vse navdušene preizkušale korake kavbojskih
plesov na country glasbo. Čeprav je bila zabava,
ki je trajala vse do jutranjih ur, zaprtega tipa, smo
se je udeležili v lepem številu. Slike povedo, da so
nam takšna druženja všeč, zato misli že tavajo v
smeri naslednjega in gotovo bo to še boljše.
Besedilo: Andreja Klemše
Foto: Mikela Furlan
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Dobrodelni sejem rabljene
otroške opreme, oblačil in obutve

Ne kupuj, raje zamenjaj!

V soboto, 6. oktobra 2012, so člani Medobčinskega društva pri
jateljev mladine Sežana v počastitev tedna otroka, ki ga vsako
leto praznujemo prvi teden v oktobru, v Sežani organizirali do
brodelni sejem rabljene otroške opreme, oblačil in obutve Ne
kupuj, raje zamenjaj! z bogatim animacijskim programom za
otroke.
Z udeležbo na dobrodelnem sejmu smo naenkrat storili več do
brih del:
- rabljena oblačila smo zamenjali za uporabnejša in ni bilo po
trebno kupiti novih,
- rabljena oblačila, ki smo jih prerasli, smo darovali,
- znebili smo se stare rabljene opreme in jo podarili nekomu, ki
jo potrebuje,

Iz šolskih klopi

- počistili smo omare …
Darovano opremo smo člani društva po končanem sejmu po
sredovali otrokom družin, ki so tovrstne pomoči potrebni.
Zbrana donatorska sredstva bodo namenjena za socialno ogro
žene otroke Krasa in Brkinov!
Vaše dobrodelne prispevke še lahko nakažete na TRR: SI56 1010
0004 9070 646, sklic: 7043.
Sejem bo odslej organiziran dvakrat letno, in sicer v spomladan
skem in jesenskem času. Za vse informacije smo vam na voljo
na sedežu Medobčinskega društva prijateljev mladine Sežana,
Partizanska 18, 2. nadstropje, ali na telefonu 05 7341486, dru
stvo.prijateljev@siol.net.
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Besedilo: Ana Pangos,
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana

Dva meseca sta minila, kot bi pihnil
3. september 2012 je bil prav poseben dan za četico najmlajših,
ki so komaj pričakali začetek šolskega leta. Kot običajno so jih v
šolo pospremili starši. Slavnostnega sprejema je bilo na centralni
šoli deležnih 23, na podružnici v Štanjelu pa 11 učenk in učen
cev. Že drugo šolsko leto so jih varno čez šolski prag pospremili
starejši učenci – šestošolci, ki bodo naslednja štiri leta njihovi
posebni skrbniki, varuhi in pomočniki (tutorji).
Prvi šolski dan je v življenju vsakega poseben dan in temu pri
merno so bili učenci deležni pozdrava ravnateljice, župana Da
nijela Božiča, z zanimanjem so spremljali nastop baletke Maje,
skupine za izrazni ples in njihove Muce Copatarice, pevskega
zbora, v Štanjelu pa so jim presenečenje pripravile kar učiteljice
z lutkovno igrico. Staršem je v ušesa nekaj napotkov za varnost
njihovih otrok v prometu položil policist Branko Zupančič. Še
obvezna torta in zasaditev drevesa – letos se je predlanski jabla
ni in lanski češnji pridružil še kaki in tako dopolnil zbirko sadnih
dreves v »šolskem sadovnjaku«.

Čeprav bi zlasti starejši šolarji to težko priznali, se je tudi 182
učencev v Komnu in 49 učencev v Štanjelu z veseljem vrnilo v
šolske klopi. Po pozdravu ravnateljice v večnamenskem prosto
ru so skupaj z učitelji objeli šolo in tudi na ta način izrazili svojo
pripadnost in povezanost v skupnost.

In že se je začelo. Ob pouku se je v dveh mesecih zvrstilo že
veliko aktivnosti: prvi športni dan s pohodom na Trstelj oziroma
Lukovec, ekskurzija v Trst z ogledom Miramara, mestnih značil
nosti in Rižarne (7. razred), raziskovanje večno lepe Gorenjske
z Groharjevo domačijo (6. razred), ekskurzija v Logarsko dolino
z ogledom rudnika v Velenju (9. razred) ter šola v naravi v Livku
nad Kobaridom (8. razred).
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Na šoli so se že zvrstila prva tekmovanja v znanju. Šolska šaho
vska ekipa je v Slovenj Gradcu zastopala barve sežanskega ša
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kot že dolgo ne. 35 učencev in učiteljev iz Walesa, Poljske, Italije,
Španije in Portugalske je očaral topel sprejem, urejenost šole,
izvrstna organizacija ogledov ter gostoljubje gostiteljev. S tem,
ko se je odzval povabilu, je poljski veleposlanik v Sloveniji Cezary
Król, ki je skupaj z učenci posadil Comenius lipo v Lipov gaj, še
posebej navdušil 10 predstavnikov te države.

hovskega kluba, ekipa debatnega krožka pa kot edina primorska
ekipa uspešno prebila let na debatnem turnirju v Žalcu.
Poseben izziv je za vse učence in zaposlene pomenila organiza
cija srečanja partnerskih šol v projektu Comenius. Ves oktober je
po učilnicah vrvelo: učenci so se seznanjali z državami, od koder
so prišli gostje, izdelovali zastavice, plakate, figure, zapestnice.
18. oktobra 2012 se je šola svetila od čistoče ter bila urejena

20. oktobra 2012 se je s kulturnim programom, podelitvijo pri
znanj in nagrad, z bogato razstavo najlepših izdelkov učencev,
razstavo likovnih del likovnih pedagogov ter s čarobnimi insta
lacijami zaključil že deseti bienalni natečaj Po Fabianijevih poteh. Dogodek je v Štanjel privabil strokovnjake z geografskega
in arhitekturnega področja, naključne obiskovalce ter množico
nagrajencev.
Teden dni pred odhodom na jesenske počitnice smo na šoli
gostili 15 občanov v okviru največjega vseslovenskega projekta
Simbioza@. Prostovoljka Tanja Cotič in 9 učencev šole so tako
gradili most med generacijami in s svojim znanjem popeljali
hvaležne „učence” v svet računalništva, interneta in telefonije.
Da, v šoli zares ni nikoli dolgčas.
Besedilo:
Nives Cek, ravnateljica
Foto: arhiv komenske šole

Srečanje partnerskih šol v projektu Comenius
Osnovna šola Komen je od leta 2011 vključena v dvoletni med
narodni projekt Comenius. V večstranskem partnerstvu je šest
šol iz naslednjih držav: Poljske, Italije, Walesa, Slovenije, Španije
in Portugalske. Naslov našega skupnega projekta je European
children‘s rights.
In tako smo od 18. oktobra do 23. oktobra 2012 na naši šoli
gostili 34 učiteljev in učencev iz že omenjenih evropskih držav.
Učenci so bili nastanjeni pri družinah naših učencev, učitelji pa
na dveh turističnih kmetijah: Abram Žerjal v Svetem in Peloz

Frankič na Brjah. Potrudili smo se jim pokazati čim več lepot
naše domovine. Prvi dan gostovanja nas je obiskal poljski ve
leposlanik v Sloveniji in v spomin na srečanje Comenius zasadil
lipo.
Koordinatorji projekta iz posameznih šol smo pripravili poro
čilo o dosedanjih aktivnostih in načrtovali nadaljnje delo. Tako
bomo do naslednjega srečanja, ki bo potekalo v Španiji, pripra
vili predstavitev osebe, ki je v posamezni državi naredila veliko
na področju otrokovih pravic. Mi smo izbrali Vlasto Nussdorfer,
ki nas je v torek, 20. novembra 2012, že obiskala in spregovorila
o kršitvah otrokovih pravic v Sloveniji.
Srečanje partnerskih šol je bilo uspeš
no; naši evropski prijatelji so se do
mov vrnili z lepimi vtisi in prepričani
smo, da se bodo nekateri še vrnili.
Ob tej priložnosti se najlepše zahval
jujem vsem, ki ste pomagali, da smo
uspešno izvedli srečanje, še posebej
pa hvala družinam, ki so gostile učen
ce iz partnerskih šol.
Besedilo: Mojca Uhernik Pipan,
koordinator projekta
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Svetovni dan hrane na OŠ v Komnu in
na podružnici v Štanjelu
Vemo, da brez hrane ne moremo živeti, da je potrebno jesti ka
kovostno izbrano hrano, obenem pa je hrana tista, ki nas zbira
ob skupni mizi in druženju. Letošnji svetovni dan hrane, ki je po
tekal 16. oktobra 2012, smo na OŠ v Komnu in na podružnici v
Štanjelu želeli obeležiti malce drugače.

Ob prihodu v šolo so radovednost zbudile lepo pogrnjene mize
v šolski avli, že 2. šolsko uro pa so bile le-te obložene z dobrota
mi in s številnimi razstavljenimi zelišči. Učenci 5. a razreda so pod
mentorstvom Mirjam Rončel pripravili različne zeliščne namaze
z drobnjakom, rožmarinom, baziliko, žajbljem, s peteršiljem, črno
meto, pehtranom … Učenci so jih okušali, namazane na različne
vrste kruha. Na voljo so jim bile tudi različne vrste čajev: sadni,
šipkov, kamilični, lipov, metin … V Štanjelu so lahko učenci po
kusili tudi domačo šipkovo marmelado. Naša šola je vključena v
projekt Shema šolskega sadja, tako da le-to ni manjkalo. Učenci
so se lahko zdravo sladkali z jabolki, grozdjem, s hruškami, sliva
mi in suhim sadjem. Pri pripravi dobrot so nam pomagali šolski
kuharji. Brez njihove požrtvovalnosti in spretnosti gotovo ne bi
bilo vse tako dobro izpeljano.
Učenci so z veseljem posegali po pripravljenem, spoznavali raz
lične okuse in se obenem učili »kulture degustiranja«. Dogajanje
ob svetovnem dnevu hrane predstavlja le delček celoletnega
projekta Zelišča s kraške gmajne. Popestrilo je šolski vsakdanjik,
z nadaljnjim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev pa nam
bo lahko uspelo še marsikaj zanimivega.
Besedilo: Neja Harej

Projekt Zelišča Krasa
Priprava domačega mila
V sredo, 7. novembra 2012, smo učenci 5. a razreda šolsko uro
preživeli nekoliko drugače. V okviru šolskega projekta Zelišča
Krasa smo se v sodelovanju s starši odločili, da bomo pripravili
milo. Velikodušno so nam pri tem pomagale mame: Eva Humar
Faganel, Tjaša Cotič Komel in Maja Terčon. Priskrbele so vse po
trebne sestavine in nazorno prikazale pripravo.
Med delom so nam povedale nekaj zanimivosti o nastanku mila.
Prva mila so bila narejena iz živalskih masti in luga, vse skupaj
so kuhali, dokler ni nastalo milo. Tudi danes veliko mil vsebuje
živalske maščobe. Današnja rastlinska mila v večini vsebujejo
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kombinacijo palmovega, kokosovega in olivnega olja. Iz palmo
vega in kokosovega olja dobimo bolj trda mila. Kokosovo olje
pripomore k nastanku pene, olivno olje pa naredi milo blago za
kožo. Slišali smo tudi legendo o tem, kako je nastalo milo.
Natančno merjenje sestavin, segrevanje maščob, mešanje, ste
panje, dodajanje eteričnega olja in sivkinih cvetov in že smo
dobili gosto maso in jo vlivali v modelčke. Nekaj tednov bomo
morali počakati, da bo milo zorelo in bo v celoti pripravljeno.
Nato ga bomo zavili v darilni papir in ga prodajali na šolskem
novoletnem sejmu.
Besedilo: učenci 5. a razreda
OŠ Antona Šibelja - Stjenka Komen
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Zeliščni dan

Rdeča nit letošnjega šolskega leta so zelišča s kraške gmajne. K
sodelovanju v projektu sta se s svojim obiskom na podružnični
šoli odzvali gospa Ivica in njena nečakinja Mateja iz Štorij.
Obe se ljubiteljsko ukvarjata z zelišči in tako smo v sredo, 21.
novembra 2012, na šoli imeli z njima delavnico.

olja in detergent je bil pripra
vljen. Vsak učenec je v plastenki
domov odnesel nekaj pripra
vljenega detergenta.
Obenem smo na delavnici izde
lali še ognjičevo kremo, s katero
smo se tudi namazali.
Gospa Ivica je vedoželjnim
učencem z veseljem odgovarja
la na zastavljena vprašanja.
Obema se iskreno zahvaljujemo
za obisk. Imeli smo se čudovito!

Besedilo: učiteljice PŠ Štanjel

Zeliščni čaj
Po dolgem času smo spet pili čaj iz zelišč, nabranih na kraški
gmajni. Za nas jih je nabrala in posušila gospa Ivica. Za pripravo
smo potrebovali:
2 ognjičeva cvetova, 2 ščepca melise, 2 ščepca mete, 2 ščep
ca materine dušice, 1 ščepec kamilice in 2 listka žajblja. Zelišča
smo poparili z vročo vodo. Nekaj časa smo počakali, da se je čaj
ohladil, potem pa smo si ga posladkali z medom ali s smrekovim
sirupom. Čaj je bil posebnega okusa in vonja.
V uvodnem delu delavnice nam je gospa Ivica posredovala veli
ko svojega znanja o zeliščih, nabiranju le-teh, sušenju in shranje
vanju ter uporabi. Podrobneje nam je predstavila ognjič, lučnik,
rožmarin, meliso in druge zeli.
Učenci prve triade so pripravili zeliščni namaz in čaj, učenci dru
ge triade pa ognjičevo kremo in detergent.
Druga triada je najprej začela z izdelavo detergenta. Med segreva
njem mešanice sestavin (vode in mila Marsiglia) so učenci pridno
mešali. Dodali smo kis, sodo bikarbono ter nekaj kapljic eteričnega

Zeliščni namaz
Za namaz smo potrebovali skuto, kislo smetano, divjo krešo, drob
njak, regrat, česen in sol. Zelišča smo sesekljali in vse skupaj dobro
premešali. Namaz smo si namazali na krekerje. Res je bil super!
Dragi bralci, izdali smo vam dva recepta. Upamo, da boste uživa
li v njuni pripravi in da bodo vaše brbončice zadovoljne.
Besedilo: Marko F., Blaž, Marcello, Jure, Jaka, Tine, Lana in Lara R. (3. b)

Pogovor z Vlasto Nussdorfer
V okviru projekta Comenius, ki poteka pod naslovom European
Children‘s Rights, smo prav na mednarodni dan otrokovih pravic
medse povabili eminentno gostjo, gospo Vlasto Nussdorfer. Me
nimo, da je gospa Vlasta kot predsednica Belega obroča Slovenije
najprimernejša gostja za pogovor o pravicah otrok.

Pogovor je potekal v obliki okrogle mize, ki so jo vodili učenci –
člani debatnega kluba OŠ Komen. Na podlagi prebranih odlom
kov iz njenih knjig so ji učenci zastavili vprašanja o njenih izkuš
njah in o spoštovanju otrokovih pravic v Sloveniji. Njene zgodbe
so bile pretresljive, a so na žalost del našega vsakdana. Pri svo
jem delu se sooča s trpinčenjem otrok in z reševanjem njihovih
stisk. Poudarila je, da se največ kršitev otrokovih pravic zgodi rav
no znotraj družine. Nekateri starši svoje otroke zanemarjajo, dru
gi jih preveč poveličujejo, nekateri pa jih celo zlorabljajo. Gospa
Vlasta je opozorila na pretirano in nevarno uporabo socialnih
omrežij, saj se veliko število zlorab zgodi prav preko spleta.
Pogovor je potekal v sproščenem vzdušju. Ob koncu srečanja
smo ji zaploskali in se ji zahvalili za obisk ter pomoč pri izpeljavi
nadaljnjih aktivnosti v projektu Comenius.
Besedilo: člani debatnega kluba
Aleks Birsa Jogan, Lenart Žežlina, Alma Murtić,
Marko Lilić, Filip Trampuž, Lucija Kobal, Tadej Uršič
Mentorica: Anja Humar Korečič
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Varčevanje danes

Na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana smo dijaki 4. letnika
ekonomske smeri pripravili okroglo mizo na temo z naslovom
Varčevanje danes. Okrogle mize so se udeležili predstavnika
Abanke Andreja Merslavič in Dejan Gašperšič ter predstavnica
zavarovalnice Adriatic Slovenica Martina Gerželj. Vodili sta jo
dijakinji Tanja Gec in Lejla Porić. Dijaki smo v oktobru objavili
spletno anketo, s katero smo želeli izvedeti mnenje anketiran
cev o varčevanju v času recesije, zaupanju v banke in zavaroval
nice ter drugih metodah varčevanja, predvsem o varčevanju s
plemenitimi kovinami.
Okroglo mizo smo pričeli s predstavitvami metod varčevanja in
predstavitvijo rezultatov ankete, ki sta jo obdelali, analizirali in
glavne ugotovitve grafično predstavili Barbara Obreza in Eva
Škapin.
Ugotovili smo, da večina anketirancev kljub recesiji še vedno
varčuje in zaupa varčevanju na bankah. Najmanj zaupajo varče
vanju na zavarovalnicah, skoraj polovica anketiranih pa še ved
no zaupa varčevanju v vrednostnih papirjih.
Predstavnika Abanke sta nam predstavila najprimernejše načine
varčevanja, ki so najboljši za dijake, nam svetovala, naj začne
mo z varčevanjem čim prej ter naj se zgledujemo po starejših
ljudeh, saj so ti pri varčevanju veliko vztrajnejši in spretnejši kot
mlajša oziroma srednja generacija.
Predstavnica Adriatic Slovenice pa je podrobneje opisala varče
vanje na zavarovalnici, ki je med ljudmi manj poznano, in pou
darila, da ljudje še vedno premalo cenijo svoje življenje, saj zava
rujejo vse premoženje, pozabijo pa zavarovati sebe.
Dijake je najbolj zanimalo varčevanje v zlatu, o katerem se v
zadnjem času veliko govori in piše. Izvedeli smo, da lahko ku

pimo zlate palice oziroma ploščice, katerih najmanjša teža je 1
gram, za kar je potrebno trenutno odšteti 58 evrov.
Okroglo mizo smo zaključili z mislijo, da se varčevanje vedno
obrestuje, pa tudi če varčujemo po 5 evrov na mesec, saj pre
govor Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača še vedno
drži. Ne smemo pozabiti na primerne oblike zavarovanja, pa
naj si bo to zavarovanje življenja, zavarovanje kredita ali kakrš
nokoli drugo naložbeno zavarovanje, kjer poleg zavarovanja
tudi varčujemo.
Besedilo: Tanja Gec, Eva Škapin, Lejla Porić
in Barbara Obreza iz 4. ET
Foto: Anja Zadnik

Natečaj Po Fabianijevih poteh že petič družil
učence in učitelje
Natečaj Po Fabianijevih poteh je zaživel leta 2004 v organizaciji
Društva likovnih pedagogov, OŠ Komen in OŠ Dutovlje ter se za
ključil z razstavo v Spacalovi galeriji v Štanjelu. Posvetili smo ga
domačinu Maksu Fabianiju, ki je kot arhitekt, urbanist in oseb
nost pustil pomemben pečat na območju Primorske in preko
meje. Projekt je s tematiko prostorskega oblikovanja povezal
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mlade likovne ustvarjalce in likovne pedagoge primorskih šol,
dve leti kasneje pa so se na razpis odzvale šole iz vse Slovenije
in iz zamejstva, leta 2008 pa je bienalni natečaj postal medna
roden.
V Ljubljani je leta 2009 Zveza društev slovenskih likovnih ume
tnikov v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljublja
ni, Mednarodnim društvom za izobraževanje skozi umetnost
in Zavodom RS za šolstvo organizirala 2. mednarodni kolokvij
z naslovom Motivacija za ustvarjalnost in inovativnost otrok in
mladine. Kolokvij se je 17. oktobra 2009 zaključil s spremljevalno,
didaktično oblikovano razstavo Po Fabianijevih poteh v Tartinijevi
hiši v Piranu, kjer so bili razstavljeni nagrajeni izdelki prvih treh
natečajev.
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je v partnerstvu z
Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za šolstvo in šport RS,
Ministrstvom za okolje in prostor RS, Zavodom RS za šolstvo, Mu
zejem za arhitekturo in oblikovanje ter s Fakulteto za arhitekturo
Univerze v Ljubljani v letu 2011 nagradila projekt Po Fabianijevih
poteh z Zlato kocko ter ga označila kot projekt, ki se trudi vzpod
bujati razmišljanje in razvoj odgovornega odnosa do okolja.
V letu 2010 se je v sodelovanju s predmetno skupino za geogra
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fijo na ZRSŠ likovnemu natečaju priključil še geografski natečaj
Prospekt mojega kraja. Na letošnjem 5. bienalu Po Fabianijevih
poteh je sodelovalo največje število šol in učencev s svojimi iz
delki: petdeset šol na likovnem in petindvajset na geografskem
natečaju. Zaključna prireditev letošnjega projekta je 20. oktobra

Burjica

v Štanjel privabila učence slovenskih in tujih šol ter njihove
mentorje. Izbrani in nagrajeni izdelki, razstavljeni v grajskih pros
torih, tudi letos zrcalijo raznolik pregled dela na področju pros
torskega oblikovanja pri likovni vzgoji. Prireditev so spremljala
strokovna predavanja, razstavo pa je kot vsako leto pospremil
pregleden katalog s predstavitvijo nagrajenih del. Obiskovalci
so si lahko ogledali razstavo prostorskih instalacij, ki so jih na extemporu postavili učenci šestih primorskih šol. Spremljajoča raz
stava Društva likovnih pedagogov Primorja je predstavila dela
likovnih pedagogov v tehniki akvarela.
Tudi v letošnjem letu so bili učenci OŠ Komen in OŠ Dutovlje
zelo uspešni tako na likovnem kot na geografskem natečaju. Na
likovnem natečaju je bila z zlato kolekcijo nagrajena kolekcija
del učencev OŠ Dutovlje pod mentorstvom Vlaste Markočič in
Tjaše Brajdih, učenke OŠ Komen Klara Stantič, Vanesa Novak in
Kaja Pavlin so pod mentorstvom Tanje Samec prejele zlato pri
znanje. Za Prospekt mojega kraja je bronasto priznanje prejela
učenka OŠ Komen Sara Žerjal.
Besedilo: Tanja Samec in Vlasta Markočič
Foto: Silvester Pipan
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Teden otroka z Muco Copatarico
Letošnja rdeča nit tedna otroka v Vrtcu Komen je bil lik Muce
Copatarice, ki je otroke tako rekoč ves teden spremljal skozi na
črtovane dejavnosti.
Teden smo pričeli s filmskim dopoldnevom, kjer smo si ogleda
li dia film o Muci Copatarici. Pravljico Muca Copatarica pa smo
preko tedna tudi prebirali.
Vsak oddelek je en dan v tednu Muca Copatarica tudi obiskala.
Potovala je namreč iz skupine v skupino ter otroke spremljala in
opazovala – ob prosti igri, negi, hranjenju, ustvarjanju, telovadbi
… Celo na sprehodu se nam je pridružila. Skupaj z njo smo si
pričarali ustvarjalno dopoldne in na njem izdelovali copatke ter
lutke Muce Copatarice.
Pripravila pa nam je tudi prav posebno presenečenje. Z vsemi
enotami otrok vrtca smo se zbrali na našem igrišču. V poštnem
nabiralniku nas je čakalo pismo Muce Copatarice, v katerem je
otroke pohvalila, kako lepo pospravljajo copatke in nas hkrati
povabila, da poiščemo njen dom. Tam naj bi nas pričakovala s
presenečenjem. Podali smo se na pot, ki nam jo je muca ozna
čila z visečimi barvnimi kartončki s svojo sliko. Tako nas je pri
peljala na naš travnik; v grmovju se je skrivala prav ona sama z
obljubljenim, mehurčkastim presenečenjem. Vsi skupaj smo si

tako pričarali pravcato razposajeno dopoldne na travniku.
Za zaključek celotne teme o Muci Copatarici pa smo si ogledali
še plesno dramatizacijo omenjene pravljice.
Na otroke je naredila res neverjeten vtis.
Besedilo: Agata Masten, Vrtec Komen
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Zajtrk malo drugače

Tako kot v vseh ostalih slovenskih vrtcih in šolah je tudi pri nas v
petek, 16. novembra 2012, potekal tradicionalni slovenski zajtrk.
Prijazne kuharice so nam pripravile mizo, obloženo s slovenski
mi jedmi – jabolki, kakiji, lešniki, posušenimi jabolki, medom in
medenimi namazi, zeliščnim čajem, sladkanim z medom, mle
kom ter različnimi vrstami kruha. Že ob prihodu v vrtec so se

otroci skupaj s starši za
ustavljali ob omenjeni
mizi. Opazili so torej, da
bo tokratni zajtrk nekoli
ko drugačen.
Pri zajtrku sta se nam pri
družila celo župan naše
občine ter predstavnica
za družbene dejavnosti
na Občini Komen.
Otroci starejših treh sku
pin so dopoldan preži
veli s čebelarjem, ki jih je
seznanil z življenjem čebel in delom čebelarja ter jih obdaril z
različnimi vrstami medu. Prav vse v vrtcu pa so obiskali mladi
čebelarji čebelarskega krožka Osnovne šole Komen.
Zahvaljujemo se vsem, ki so se potrudili, da je bil zajtrk in ta dan
v vrtcu drugačen od ostalih.
Besedilo: Agata Masten, Vrtec Komen

Čisto prave Muce Copatarice pa ni, kajne?
Seveda je. Doma je v pravljici in med lutkami. Vsakokrat, ko
pravljico preberemo, pripovedujemo, nas v naši domišljiji obiš
če in zaživi.
Vi boste pa rekli, da je ta pravljica že zelo stara.
V letu 2007 so se rodili otroci, ki obiskujejo skupino baloni, in
pravljica Muca Copatarica je takrat praznovala petdeset let. Kak
šno naključje! Prav te otroke in še mnoge druge je Muca Copa
tarica preprosto navdušila.
Posrkala nas je v svoj svet. Svet, ki sicer pripoveduje o čisto
vsakdanjih stvareh, ki neopazno zbežijo mimo nas, pa se izka
žejo, da so za otrokovo razumevanje in doživljanje sveta še kako
pomembne. Naj vas na nekatere spomnim: »v tej vasi je lep red«,
»dvorišča so pometena in cesta je gladka«, »v vsej vasi je dišalo
po sladki kavi«, »hodili so po mahu, poslušali so ptičje petje in
pripogibali grmičke …«, »vse je povabila v hiško«, »kakšen red je
bil v hiški!«, »copatki so bili očiščeni in zakrpani« …
Muca je bila do otrok zelo prijazna. Obljubila jim je, da jim bo po
zimi sešila nove copate. Vsakemu takšne, kot si jih je najbolj želel.

Vsebina, ki poskrbi za ‹odprtost srca›, v otroku obudi neizmerno
moč za sprejemanje in učenje. Nas v vrtcu pa navdihuje k ob
likovanju različnih dejavnosti. Pa ne zato, da bi otroke strašili z
Muco Copatarico, ki vzame nepospravljene copate. Ob njej se
nam je porodilo veliko idej za igro in učenje.
Kaj je torej tako enkratnega v tej izredno priljubljeni zgodbi, da
nas in otroke že vrsto let tako privlači?
Mogoče je vsa čarobnost v njeni preprostosti in muckini dobro
ti, ki vsem otrokom na enako dober, topel način pomaga.
Pa še zadnja misel. Staro leto se poslavlja, mogoče ne bi bilo nič
narobe, če bi v naša srca priklicali spomine in resnice iz dobrih
starih pravljic. Saj veste … tiste o ...
Besedilo: Mirjam Rener
Foto: arhiv komenskega vrtca
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Utrinki iz štanjelskega vrtca
Pišemo vam iz našega vrtca, v katerem se družimo pikapoloni
ce, žabice in levčki. Zakorakali smo v toplo, toda deževno jesen,
kar pa nas ni prav nič motilo. V novo šolsko leto smo vstopili s
pravljico. Lutkovna igrica Strašilo Motovilo v izvedbi strokovnih
delavk Silvane Lozej in Denis Lemut je otroke popeljala v jesen
ski pravljični svet.
Vsak sončni žarek smo izkoristili za sprehode v bližnjo okolico in
za varno igro na terasi, ki jo lahko ponovno uporabljamo. Stro
kovne delavke smo poskrbele za pestre in zanimive dejavnosti
ob tednu otroka. Tradicija je, da v tem tednu otroci kolesarijo
na parkirišču pred vrtcem, najmlajši pa na terasi vrtca. Športno
obarvana sta bila še dva dneva, in sicer smo izvedli športne igre
v šolski telovadnici. Na igrišču smo pripravili prijateljski piknik,
kjer so se otroci zabavali ob igrah in se pogostili z dobrotami, ki

jih je skrbno pripravila kuharica Mojca. Zadnji dan smo poime
novali rdeči dan. Ta dan smo prišli oblečeni v rdeča oblačila, obu
ti v rdeča obuvala ali pa smo imeli rdečo igračo. Po zajtrku smo
se zbrali v večnamenskem prostoru, kjer smo se drug drugemu
predstavili in povedali, kaj imamo rdečega.
Našo jesen je zaznamoval še tradicionalni slovenski zajtrk, ob ka
terem so otroci spoznali pomen zdrave hrane in okusili domač
med, maslo in več vrst kruha. Presenetila nas je čebelica Adela,
lutka, ki je otrokom pripovedovala o svojem delu. Obiskal nas je
tudi čebelar Jože Švagelj, ki je otrokom predstavil svoj poklic in
nas obdaril z medom, za kar se mu lepo zahvaljujemo.
V nadaljevanju nas čaka še mnogo, mnogo lepih doživetij in ča
robnih utrinkov, saj se bliža pravljični in praznični december.
Pikapolonice kolesarijo na terasi vrtca

Vabilo na
igralne urice
Vrtec Komen vabi v mesecu januarju vse otroke,
ki še ne obiskujejo vrtca, na igralne urice.
Vabljeni 14., 21. in 28. januarja 2013
v prostore Vrtca Komen, in sicer od 16:30 do 17:30.

Besedilo in foto: Silvana Lozej in Denis Lemut, Vrtec Štanjel

Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne v žepu ali pod palcem zaklad.
Sreča je, če se delo dobro opravi in
če imaš koga rad.
Tone Pavček
Vesele božične praznike in
vse dobro v letu 2013
Vam želijo gasilci

Prostovoljnega gasilskega društva Komen.

Veselimo se srečanja z vami.
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OBČINA KOMEN; TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER ŠTANJEL; Štanjel 1a, 6222 Štanjel
tel.: +386 (0)5 769 00 56, +386 (0)41 383 986; e-mail: tic.stanjel@komen.si; www.kras-carso.com

Napovednik prireditev v Občini Komen
15. december 2012–15. marec 2013
Datum
21. december
PETEK

Ura
8:10

21. december
PETEK

10:00

23. december
NEDELJA

17:00

23. december
NEDELJA
26. december SREDA

19:00

26. december
SREDA

17:00

4. januar
PETEK

18:30

11. januar
PETEK

18:30

15. februar
PETEK

18:30

22. februar
PETEK

18:30

22. marec
PETEK

18:30

11:00

Prireditev
Sprejem dedka Mraza in gledališka predstava Muzikant

Organizator/informacije
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana
Tel. +386 (0)5 7341 486
drustvo.prijateljev@siol.net
Sprejem dedka Mraza in gledališka predstava Butalci
Kulturni dom Komen
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana
Tel. +386 (0)5 7341 486
drustvo.prijateljev@siol.net
Sprejem dedka Mraza in gledališka predstava Babica Zima
Vaški dom Škrbina
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana
Tel. +386 (0)5 7341 486
drustvo.prijateljev@siol.net
Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Komen pod Športna dvorana Komen Pihalni orkester Komen
vodstvom dirigenta Matije Tavčarja
Informacije: pihalniorkesterkomen@gmail.com
Žegnanje konj na štefanovo
Kobjeglava pri cerkvi sv. Društvo Kraški slavček
Mihaela
Kobjeglava - Tupelče
tel. +386 (0)31 203712
kraski.slavcek@gmail.com
Sprejem dedka Mraza in čarodej Maris
Brestovica pri Komnu – Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana
osnovna šola
Tel. +386 (0)5 7341 486
drustvo.prijateljev@siol.net
S knjižnim nahrbtnikom na potep v Zimbabve. Gost: Marko Knjižnica Komen
Knjižnica Komen
Mohorčič
knjiznica.komen@siol.net
05 76 68 580
S knjižnim nahrbtnikom na potep v Peru. Gost: Mateja Mažgan Knjižnica Komen
Knjižnica Komen
knjiznica.komen@siol.net
05 76 68 580
S knjižnim nahrbtnikom na potep z Aljošo Žerjalom. Pogovor Knjižnica Komen
Knjižnica Komen
vodi: Martina Kafol
knjiznica.komen@siol.net
05 76 68 580
S knjižnim nahrbtnikom na potep z Marizo Viragh.
Knjižnica Komen
Knjižnica Komen
knjiznica.komen@siol.net
05 76 68 580
S knjižnim nahrbtnikom na potep po biserih Bližnjega vzhoda. Knjižnica Komen
Knjižnica Komen
Gost: Štefan Rehar
knjiznica.komen@siol.net
05 76 68 580

Razstave
Datum/odprtje razstave
Stalna razstava

Stalna razstava
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Razstava
Stalna razstava grafik Lojzeta Spacala

Kraj
Štanjel – osnovna šola

Kraj
Organizator/informacije
Štanjel – Grad: Galerija Lojzeta Spacala Grad Štanjel
Štanjel 1a, 6222 Štanjel
Tel. +386 (0) 7690197
gradstanjel@guest.arnes.si
Stalna razstava o življenju in delu arhitekta in urbanista Maksa Štanjel – Grad:
TIC Štanjel
Fabianija
TIC Štanjel
Štanjel 1a, 6222 Štanjel
tel.: +386 5 769 00 56, 041 383 986
tic.stanjel@komen.si
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Zemljevid Živi Kras

Za zdrav razvoj dolo
čene regije je nujno
potrebno sodelovanje,
povezovanje ter izme
njava informacij. Kras in
Brkini, dve tako različni
geografski enoti, hkrati
pa močno povezani in
nerazdružljivi pokrajini,
sta osnova, na kateri
sloni trajnostni razvoj
turizma našega obmo
čja. Prav zaradi tega je
neformalna skupina za
koordinacijo turistične
destinacije Kras prete
klo pomlad ponovno
okrepila medsebojno
vodenje skupne politi
ke razvoja turizma na
Krasu in v Brkinih. Pred
stavniki vseh kraških
občin (Divača, Hrpelje Kozina, Sežana, Komen
in Miren – Kostanje
vica), javnega Zavoda
Park Škocjanske jame
in Lipice turizma so pod koordinacijo Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, enote Mladinski hotel Pliskovica, izdali zemljevid
ugodnosti. Cilj zemljevida je spodbuditi priložnostne obiskovalce Krasa, da se vrnejo, oziroma da iz enodnevnih obiskovalcev postanejo
večdnevni in resnično zaživijo Kras in Brkine, saj zemljevid poleg glavnih znamenitosti opozarja na številne skrite kotičke in edinstvena
doživetja. Z nakupom zemljevida ugodnosti Živi Kras, ki vključuje kar 34 bonov, lahko gostje prihranijo pri nočitvah, ogledih kraškega
podzemlja, spoznavanju enogastronomije, nakupu vin, vodenem ogledu Pepinega vrta, Štanjela ter Kobilarne Lipica. Prihranijo pa lahko
tudi pri najemu koles, pri vodenem pohodu po poteh miru, pri kamnoseku … S pomočjo zemljevida lahko obiščejo naravne in kulturne
znamenitosti na Kraški vinski cesti in Brkinski sadni cesti. Priložen zemljevid s popusti je obenem hiter vodič območja. Za ceno enega
evra prihranijo več kot 50 evrov in si tako lahko Kras in Brkine privoščijo s polno žlico!
Takšen projekt bo na Kras in v Brkine privabil večje število individualnih gostov, posledično pa si lahko obetamo tudi večje število no
čitev. Naše območje pa bo predstavljeno celostno, s polnim številom doživetij. Zemljevid Živi Kras je dosegljiv pri vseh ponudnikih, ki
sodelujejo v projektu, na vseh TIC-ih Krasa, v Mladinskem hotelu Pliskovica, Parku Škocjanske jame in v Kobilarni Lipica. Rok veljavnosti
bonov na zemljevidu je eno leto, tj. do oktobra 2013.
Besedilo: Laura Lozej
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Obvestilo
Občina Komen je v Uradnem listu RS dne 30. 11. 2012 objavila
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem, in
sicer za:

- poslovni prostor na naslovu Štanjel 59 a, parcelna številka
914/15 k. o. Štanjel. Poslovni prostor se nahaja v prvem nadstro
pju stavbe, meri 20 m2.

- poslovni prostor na naslovu Komen 88 a, parcelna št.
131/11 k. o. Komen. Poslovni prostor se nahaja v samostojnem
pritličnem objektu, sestavljajo ga vetrolov, trgovski prostor, skla
dišče (pisarna), predprostor, sanitarije in manjše skladišče v sku
pni izmeri 89,10 m2 poslovne površine;

Zainteresirani ponudniki lahko oddajo ponudbe do 19. 12. 2012
do 13. ure.

- prostor na naslovu Komen 126 a, parcelna številka 1866/18
k. o. Komen. Poslovni prostor se nahaja v pritličju stavbe, meri
10,35 m2;

Več o Javnem zbiranju ponudb si lahko preberete na spletni
strani Občine Komen www.komen.si.
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V Zavodu za gozdove Slovenije uvajamo
čakalne vrste
Zavod za gozdove Slovenije obvešča lastnike gozdov, da zaradi
omejenih finančnih
sredstev, ki jih ima le-ta na razpolago za delovanje, žal ne more
mo več zagotavljati kratkih odzivnih rokov za naše storitve, kot
ste jih bili vajeni doslej. Ker moramo maksimalno optimizirati
službene prevoze, lastnikom gozdov priporočamo, da pravoča
sno prijavijo željo za skupno označitev drevja ter za ostale stori
tve pri revirnem gozdarju ali na pristojni krajevni enoti Zavoda

za gozdove Slovenije, kjer se oblikujejo čakalne liste. Zavod bo
storil vse, da bodo storitve opravljene v najkrajšem možnem
času.
Glede financiranja delimo usodo javnega sektorja in lastnike
gozdov ter ostale
uporabnike prosimo za razumevanje.
Besedilo: Jošt Jakša, v. d. direktorja

Božično-novoletni koncert
Pihalnega orkestra Komen
Leto je naokrog in spet komaj čakamo na božično-novoletni
koncert Pihalnega orkestra Komen. Orkester se je letos uspe
šno prilagodil novi dirigentski paličici v rokah Matije Tavčarja.
Izvedel je več nastopov in drugih aktivnosti, kot so: prvomaj
ska budnica, dan odprtih vrat z razstavo ob 15-letnem delova
nju na junijski semanji dan v Komnu, nastop na samostojnem
koncertu orkestra s komornimi skupinami v Bukovici, nastop
ob 60. obletnici Društva upokojencev v Kobjeglavi, nastop na
podelitvi občinskih priznanj ob občinskem prazniku v Komnu,
nastop na predvečer dneva državnosti na Mirenskem Gradu,
nastop na evropskem rokometnem festivalu v Izoli, udeležba
saksofonistov in flavtistk na evropskih dnevih mladosti v fran
coskem Châtillon-sur-Indre in trobentačev v Neumarktu ter
nastop ob dnevu spomina na mrtve in nastop ob zaključku
dnevov kraške kuhinje v Škrbini.
Programsko novost in koncertno osvežitev predstavljajo na
stopi posameznih instrumentalnih sekcijskih sestavov, kot so:
komorna skupina tolkalcev The groover, trobilcev Grajski kvin
tet in pihalcev Quinta.
Skratka, Pihalni orkester Komen orje naprej, zato je več razlo
gov, da mu na božično-novoletnem koncertu namenite svoj
aplavz.
Vabljeni!
Pihalni orkester Komen

Kultura je lahko resnično dobra družba.
Ob njej je vsakič znova dokazana teorija o relativnosti časa;
ta se bodisi čudežno ustavi bodisi mineva veliko prehitro, ko uživamo.
V prihajajočem letu vam želimo veliko drobnih užitkov in prijetnih druženj.
Dobrodošli pri nas.
                                                
Kosovelov dom Sežana
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Novoletne prireditve
za otroke
in krajane 2012/13

Gledališke predstave, animacije in obisk dedka Mraza
sreda, 19. 12. 12, ob 9:30		
DIVAČA – CU Elvira Vatovec PE Divača
čarodej Maris, sprejem dedka Mraza (interno)
sreda, 19. 12. 12, ob 10:00
DIVAČA – VDC PE Divača in PE Sežana
čarodej Maris, sprejem dedka Mraza (interno)
sreda, 19. 12. 12, ob 13:30
SEŽANA – Dom upokojencev
voščilo dedka Mraza (interno)
četrtek, 20. 12. 12, ob 19:00
SEŽANA – SVZ PE Sežana
sprejem dedka Mraza (interno)
petek, 21. 12. 12, ob 8:10
ŠTANJEL – Osnovna šola
gledališka predstava Muzikant, sprejem dedka Mraza
(za Osnovno šolo in Vrtec Štanjel ter izven)
petek, 21. 12. 12, ob 10:00
KOMEN – Kulturni dom
gledališka predstava Butalci, sprejem dedka Mraza
(za Osnovno šolo in Vrtec Komen ter izven)
nedelja, 23. 12. 12, ob 17:00
ŠKRBINA – Vaški dom
gledališka predstava Babica Zima, sprejem dedka Mraza

sreda, 26. 12. 12, ob 17:00
BRESTOVICA PRI KOMNU – Osnovna šola
čarodej Maris, sprejem dedka Mraza
		
Organizator prireditev, Medobčinsko društvo prijateljev mladine
Sežana, si pridržuje pravico do spremembe programa.

Moj trenutek
za dobrodelnost

Splošna gospodarska kriza, brezposelnost in varčevanje ter s
tem povezana nova zakonodaja na področju socialnih prejem
kov so mnoge ljudi pahnili na sam rob preživetja. Vsi zaznavamo,
da nič ni več tako, kot je bilo. Še toliko bolj to občutimo tisti, ki se
dnevno srečujemo s stiskami in z nemočjo prizadetih.
Na Območno združenje Rdečega križa Sežana prihajajo po
osnovna živila in higienske pripomočke, rabljeno obleko, obu
tev, posteljnino … Letos smo razdelili 688 prehranskih paketov
Rdečega križa in prav toliko vrečk pralnega praška ter skoraj 6
ton hrane iz intervencijskih zalog. S pomočjo Občine Sežana
nam je uspelo pripraviti še dodatnih 110 paketov hrane, z dona
cijo Mercatorja pa še 100 kompletov čistil. Veliko družin v stiski
išče delujoče rabljene gospodinjske aparate (pralne stroje, hla
dilnike, štedilnike …).
Vse več ljudi pa prosi za pomoč pri plačilu nujnih stroškov, kot so
elektrika, voda, ogrevanje, saj mnogi kljub zaposlitvi ne zaslužijo
dovolj, da bi se lahko prebili skozi mesec. A žal so tudi naša sred
stva preskromna. V zadnjem letu so razmere v državi prispevale
k temu, da podjetja kot tudi posamezniki na našem območju
težko darujejo finančna sredstva. Do konca oktobra smo lahko
s finančnimi pomočmi v višini 4320 evrov pomagali družinam
pri nakupu šolskih potrebščin in pokritju drugih nujnih stroškov.
Zavedamo se, da samo ugotavljanje teh žalostnih dejstev in
opozarjanje nanje ne bo prav veliko spremenilo. Zato smo na
Rdečem križu ponovno sprožili akcijo zbiranja sredstev iz doho
dnine. Zakonodaja vsem, ki smo zavezanci za dohodnino, omo
goča, da 0,5 % dohodnine namenimo različnim upravičencem
do donacij. Zakaj bi ta del denarja ostal v državnem proračunu,
če ga lahko podarite Rdečemu križu Sežana za lajšanje social
nih stisk občanov. V decembru boste v poštni nabiralnik prejeli
obvestilo in obrazec za namenitev dela dohodnine za donacije
z vsemi navodili. Izpolnitev obrazca vam bo vzela le trenutek
vašega časa, vendar ne denarja. Vzemite si trenutek za dobro
delnost.
Besedilo: Dora Sedmak

Prireditve MDPM Sežana omogočajo Občina Sežana, Občina Di
vača, Občina Komen, lokalnimi donatorji, podjetja ter posame
zniki s Krasa in iz Brkinov.
Vse prireditve so brezplačne. Prisrčno vabljeni!
Srečno novo leto in vesele praznike vam želimo člani Medobčin
skega društva prijateljev mladine Sežana.
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Najhitrejši internet
in najboljša televizija
sedaj tudi pri vas doma!
S storitvami SiOL
na odprtem širokopasovnem omrežju.

Sodobno optično širokopasovno omrežje, ki se gradi na območju občin
Sežana, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina in Komen vam omogoča, da
v svoj dom pripeljete storitve kot so hitri SiOL internet, napredna SiOL TV in
sodobna SiOL telefonija. Spremenite svoj dom v svet povezanosti in zabave!

Izberite SiOL internet,
TV in telefonijo
tri mesece kar 50 odstotkov ugodneje
ter z brezplačno hišno inštalacijo.*

-50%
3 mesece

Za več informacij pokličite brezplačno številko
080 8000 ali obiščite Telekomov center Koper,
Postojna ali Nova Gorica.

*Ponudba velja na odprtem širokopasovnem omrežju na območju občin Sežana, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina in Komen. Ponudba
50 % popusta prve tri mesece na osnovno mesečno naročnino na izbrani paket storitev SiOL velja za sklenjena nova naročniška
razmerja in za obstoječe naročnike storitev SiOL, ki prehajajo na odprto širokopasovno omrežje, ob vezavi 24 mesecev.
Ponudba velja do preklica. Brezplačna hišna inštalacija velja za nove naročnike ob vezavi naročniškega razmerja za 24
mesecev, za standardno hišno inštalacijo v izvedbi Telekoma Slovenije, v vrednosti do 156 EUR z DDV in do dolžine 15
metrov. Telekom Slovenije, d. d, si pridržuje pravico do spremembe cen in pogojev. Za več informacij, pogoje in cene
pokličite 080 8000, obiščite www.siol.net/storitve ali Telekomove centre Koper, Postojna in Nova Gorica.
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Vrhunske SiOL-ove storitve na novem omrežju

Na območju občin Sežana, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina in Komen se gradi
sodobno odprto širokopasovno omrežje, ki omogoča dostop do širokopasovnih
storitev, kot so hitri internet, digitalna telefonija ter napredna IP televizija.
Telekom Slovenije kot največji ponudnik sodobnih širokopasovnih storitev pri
nas nanovem omrežju ponuja storitve, ki jih poznamo pod blagovno znamko
SiOL. Z visoko kakovostjo storitev, pestrostjo ponudbe, zanesljivostjo delovanja,
neprekinjeno podporo in skrbjo za uporabnika nenehno potrjuje svoj visoki
ugled, ki ga imajo med uporabniki teh storitev.

SiOL TV je veliko več kot le televizija. S SiOL TV lahko uporabniki spremljajo več kot
150 televizijskih programov, dostopajo do vsebin v več videotekah, ki premorejo več kot
tisoč, tudi najnovejših filmov. Programe je mogoče snemati, zaustavljati in si nadaljevanje
ogledati kasneje, možno je igranje igric, pregledovanje fotografij ali posnetkov z računalnika
na TV-zaslonu, dostopanje do aktualnih informacij, vremena in športa. V programski shemi
so tudi vsi pomembnejši nacionalni in regionalni radijski programi. Naročniki lahko televizijske
programe spremljajo tudi preko računalnika, tablice ali pametnega mobilnega telefona v okviru
storitve SiOL TViN. V zadnjem času je zelo popularno tudi spremljanje nogometnih tekem
UEFA Lige prvakov, pri čemer si lahko uporabniki sami izberejo, katero izmed osmih tekem
enega dne bodo gledali. SiOL TV je skratka napredna digitalna televizija. Omogoča, da si
uporabnik sam izbere paket programov, ki mu najbolj ustreza, ter z vrsto dodatnih vsebin in
možnosti uporabe prilagodi gledanje televizije svojemu načinu življenja.
Pozabiti pa ne gre niti na SiOL telefonijo. Ta ponuja uporabnikom brezplačne klice med več
kot 140.000 svojimi uporabniki, ob naročilu mesečnega dodatka pa je možno neomejeno
telefoniranje na več kot pol milijona številk v omrežju Telekoma Slovenije. Zraven sodijo še
storitve, kot so preusmeritev ali zapora klicev, spremljanje stroškov ter urejanje nastavitev
prek spletnih servisnih strani.

Telekom Slovenije, d.d., 1546 Ljubljana

SiOL internet je hiter, zanesljiv in preizkušen. Enostaven je za priklop in nima časovnih
omejitev. V ponudbi je skupaj z varnostnim paketom, z 10 megabajti prostora na spletnem
strežniku ter vrsto drugih dodatnih storitev.

Naročnikom SiOL je seveda na voljo tudi strokovna pomoč 24 ur na dan na
brezplačni telefonski številki 080 1000. V začetnem trimesečnem obdobju
novim naročnikom ponujajo kar 50-odstotni popust na naročnino z
brezplačno izvedbo hišne inštalacije v vrednosti do 156 EUR. Vse
potrebne informacije lahko uporabniki dobijo v Telekomovih centrih
v Kopru, Postojni in Novi Gorici ali na brezplačni telefonski
številki 080 8000, po predhodnem dogovoru pa vas lahko
obiščejo tudi na domu.
Promocijsko sporočilo

siol.net/storitve
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Izleti in ogledi

ŠTANJEL - Nedeljsko turistično vodenje za
individualne obiskovalce

vsako nedeljo izpred TIC-a (Zgornji Palacij)
Ura:
14.00 – v zimskem času (od novembra do maja),
15.30 – v poletnem času (od maja do konec oktobra).
Turistično vodenje vključuje ogled Gradu Štanjel, Galerije Lojzeta
Spacala, cerkve sv. Danijela, Kraške hiše, Stolpa na vratih in Ferrari
jevega 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

Galerija Lojzeta Spacala in Kraška hiša
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

Kvadratni stolp

Stalna razstava arhitekta in urbanista Maksa Fabianija o njegovem
delu in življenju je odprta od torka do nedelje med 10. in 16. uro.
Več informacij: TIC Štanjel +386 (0)5 769 00 56; +386 (0)41 383 986

Stolp na vratih
Urnik:

torek–nedelja: 10.00–18.00,
ponedeljek: zaprto.
Stolp na vratih je eden od dveh vhodnih stolpov v Štanjel, v ka
terem je urejena galerija s priložnostnimi razstavami in trgovina s
spominki. Informacije: Nassa desella, d. o. o., Štanjel 6a, 6222 Šta
njel, tel. +386 (0)5 7690018, gsm. +386 (0)31 522188, nassa.desel
la@siol.net

Po komenski
občini in še malo dlje

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 na
povedih 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 po
datkov 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

Vhodni stolp v Grad

V Gradu Štanjel se v vhodnem stolpu nahaja Rokodelska delavnica
Vitez. V delavnici prikazujemo ročno izdelovanje obrtniških izdel
kov s starimi tehnikami in z naravnimi materiali. Naši izdelki se po
našajo s certifikatom domače in umetnostne obrti in so primerni
za darila ali za polepšanje doma. Več informacij: Ocra, d. o. o., tel: +
386 (0)41 333 457, www.ocra.si, info@ocra.si

Volčji Grad

POT KAMNA – UREJENA UČNA POT
Urejena in označena učna pot po vasi in okoli nje. Spoznali boste
značilnosti kraške krajine, kraških naselij ter spoznali posebnosti
Volčjega Grada, vasi z izredno bogato kamnoseško dediščino in
enim največjih ohranjenih prazgodovinskih gradišč pri nas. Pot je
uredilo Društvo Debela griža, ki organizira tudi turistična vodenja.
Informacije: www.volcjigrad.com, TIC Štanjel +386 (0)5 769 00 56;
+386 (0)41 383 986

STROKOVNA
IN HITRA
IZVEDBA
GEODETSKIH
STORITEV.
Geodetsko podjetje Sežana d.o.o. • Partizanska cesta 17 • 6210 Sežana
( 05 730 45 75 + info@geodezija.eu ü http://www.geodezija.eu
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Nagradna križanka
Nagradna
križanka

Burja

NEMŠKI
BONBON IZ
NAŠA SVETNIK, KI
ZELENA
PRIPADNIK ŽGANEGA
SKAKALEC
NESTRU- GODUJE 7.
DREVESNA
TOMAŽ
ITALOV SLADKOROB PALICI
PENA KAČA DECEMBRA
ŽABICA
MAHKOVIC
JA
KÜHNERT



SLOVAŠKI
LITERARNI
KRITIK
(MICHAL)

ELEKTRIČNA MORSKA
RIBA

JAJČNI
CVRTNJAK

IRSKA
PESNICA
GROARKE

NAŠ
POLITIK

STVARNOST
ODRASLA
ŽENSKA

AVST. SLIK.
(ERNST)
ZNAČIL.
OVALNEGA

JAPONSKA
IGRA
GRŠKA
ČRKA

POMOČ:
SALAJ,
AHOA,
FLOE

KARTONAST
OVITEK ZA
SPISE
SESTAVLJALEC
ANAGRAMOV
VELIK
PRAVOSLAVNI
SAMOSTAN

ŠTRLINA NA
POLA Z DO
PUŠČAVNIK OBRAZU
12 ZNAMK EREMIT
BIATLONEC
SKUPAJ
HURAJT

ALPSKI
LOVEC

NIKALNICA

VOJNA
POŠTA
MAJHEN
ZMAJ

KRAJ PRI
SEŽANI
JUDOVSKI
KRALJ
GL. MESTO
JEMNA
ČLOVEKOVE
LASTNOSTI

CIRKUŠKO
PRIZORIŠČE
KAREL
SOSS

BIBLIJSKI
VELIKAN
ZABAVNA
ZGODBA

PRIDELOVA
-LEC OLJA
SCALINA

OBMESTNO SIBIRSKI
NASELJE VELETOK
PRI MURSKI
IZOLATOR
SOBOTI

FR. F. IGRA.
(FEODOR)
OTO
PESTNER
JUDOVSKI
VERSKI
UČITELJ

KAJAKAŠ
(JOŽE)
EVROPSKI
VELETOK

PLOD
LESKE
PERM

MESTO V
AFGANISTANU

JOK

MESTO V
SRBIJI

ETIOPIJA

FRANC.
LUKA
ŽIDOVSKI
PISATELJ

ORANJE

PETROVIČ
NJEGOŠ

PREBIVAL.
LAPONSKE
MESNA
OBARA

CIGARETNI
OGOREK
TRESKETANJE

IZPITJE NA
DUŠEK

SOSEDNJI
ČRKI
M. V IT.
LAZIJU
ROČNO
SULTANOV
ORODJE ZA
URADNI
SPRAVILO
RAZGLAS
LESA

ABRAHAMOVA ŽENA
IBERI
MESTO V
NEPALU

KAR JE BIL
VLAČIČ V
PAHORJEVI
VLADI
BLEŠČEČ
TRAK ZA
OKRASITEV
JELKE

PEKOČA
PAPRIKA
SLOVENJ
GRADEC

OBLIKOVAL
KA LUTK
FREYER

GESLO:

NASELJE
PRI BANJI
LUKI

ODSTRANIT.
NASPROTIK.

HUDOBIJA

MANJŠA
POLJANA

NADALJEVANJE
GESLA S
SLIKE

KEKČEVA
PRIJATELJ.

SMUČARKA
PICCARD
ZELENI
KORUND

HR. VIOLIN.
(LJUDEVIT)
EGIPČANS.
BOG SONCA

LUKA NA
OTOKU
UVEA



SLAVNA
DESNI
RUSKA
PRITOK
BALERINA REKE PAD

NAŠ TEKAČ
(STANISLAV)

(SAMUEL)

NAGRADNA
KRIŽANKA

PRAŠIČJA
MANJŠI KOL
SAMICA

A

V KROGLO
STISNJEN
SNEG

HRVAŠKI
POLITIK
(BRANKO)

MESTO V
OKLAHOMI

JEDRNATO
IZRAŽENA
MISEL

JEZERO V
ETIOPIJI

Geslo križanke nam na dopisnici pošljite do četrtka, 21. februarja 2013, na naslov Občina Komen,
Komen 86, 6223 Komen, s pripisom »za nagradno križanko«. Na dopisnico ne pozabite pripisati
svojega imena in priimka, naslova ter telefonske številke. Med prispelimi, pravilno izpolnjenimi gesli
bomo izžrebali tri nagrajence. Rešitev nagradne križanke Burja september 2012 (vodoravno):
kosa, tatič, okel, enota, sivi kukmak, mesec kraške, kurare, ria, kavčuk, ni, orač, streha, onečan,
ks, ii, nih, sadek, mer, ignjat, nt, mate, pag, jez, pinterič, enore, ivanje selo, lara, ime, aare, alojz
tul, vičani, gib, mati, taliban, erak, kar, onega, stran, hilda, ala, bibi, utopist, asa, lenir, mali ekran,
odreza, ake, vodka, zagrad, nac, žr, im; Geslo: MESEC KRAŠKE KUHINJE
Žreb je nagrade razdelil takole: 1. nagrada: Roza Krušič iz Svetega pri Komnu (knjiga Cena domoljubja avtorja Johna Earla), 2. nagrada: Jožica Cokan iz Celja (steklenica penine), 3.nagrada: Nada
Jazbec iz Komna (majica Občine Komen)

V okviru tretje izvedbene
faze izgradnje komunalne
in prometne infrastrukture
ter Komunalne čistilne
naprave Komen je bila
v letu 2012 dokončana
ureditev območja ob baru
Paradiso v Komnu.
Foto: Polona Makovec

