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Pet mojstrskih tečajev in sedem
koncertov v desetih dneh – SolokamP 2014

Flavtisti na SolokamPu (Kobjeglava – Zegov borjač, 22. avgust 2014)
(foto: Jakob Gustinčič)

Koncert profesorjev (Škrbina, 26. avgust 2014): Martin Mallaun – citre,
Klemen Leben – harmonika (foto: Andrej Murovec)

Čudoviti stari del Štanjela je bil letos med 19. in 30. avgustom že
tretjič zapored prizorišče »glasbenega kampa« SolokamP, namenjenega nadobudnim glasbenikom, ki želijo izpopolniti svoje
znanje pod mentorstvom priznanih pedagogov in koncertantov. V prvem sklopu petdnevnih tečajev so štanjelske uličice odmevale ob zvokih flavt, pozavn in petja, v drugem sklopu pa je
bilo moč slišati citre in harmonike.
Profesorji, ki so že sodelovali na SolokamPu kot mentorji mojstrskih glasbenih tečajev, so se z veseljem vrnili v okolje, ki jih
navdušuje s svojo lepoto in z mirom, spodbuja kreativnost in
omogoča manjšo obremenjenost pri sicer veliki intenziteti dela.
Med njimi je tudi Thomas Heyer, nemški tenorist in zelo iskani
profesor za solopetje. »SolokamP v Štanjelu nudi krasen prostor
za delo in možnost stika s samim seboj kot umetnikom,« pravi
profesor Heyer, ki je drugič vodil solopevce v srednjeveški kraški vasici v sodelovanju s pianistom Klausom Rothom. Seminar
za pozavne je bil razpisan že tretjič, in sicer pod vodstvom Dušana Kranjca, cenjenega profesorja na ljubljanski Akademiji za
glasbo. Flavtiste je poučevala Milena Lipovšek, profesorica na
ljubljanskem glasbenem konservatoriju in članica Simfoničnega
orkestra RTV Slovenija. Flavtiste in pozavniste je pri klavirju spremljala Mateja Urbanč Hladnik. Tretjič je potekal tečaj za citrarje,
tokrat ga je vodil priznani koncertant iz Avstrije Martin Mallaun.
Harmonikarji so znanje poglabljali pri profesorju na KGBL in na
ljubljanski Akademiji za glasbo ter pri uveljavljenem koncertantu Klemnu Lebnu. Skupno je bilo na SolokamPu 36 udeležencev
iz petih držav: iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije in iz Slovenije.
SolokamP je poleg mednarodnih mojstrskih tečajev zajemal še
sedem koncertov na šestih različnih prizoriščih. Na dveh koncertih – v cerkvi svetega Danijela v Štanjelu ter v stari šoli v Škrbini
– so se predstavili profesorji in dokazali, da ne slovijo samo kot

izkušeni pedagogi, pač pa tudi izvrstni koncertanti. Na izbranih
lokacijah kraške pokrajine, na Zegovem borjaču v Kobjeglavi,
Bunčetovi domačiji v Dutovljah, Domačiji pri Davidu in Martini v
Volčjem Gradu, v cerkvi svetega Danijela v Štanjelu ter v dvorani
Pokrajinskega muzeja na Goriškem gradu, pa so na petih koncertih odre zavzeli mladi glasbeniki, študenti na SolokamPu, in
prepričali s svojo nadarjenostjo in muzikalnostjo.
Organizatorji so poskrbeli, da se je glasbeno dogajanje povezalo
tudi s spoznavanjem okoliških znamenitosti in običajev. Udeležence in profesorje v sklopu SolokamPa so namreč popeljali na
krajše izlete, na katerih so si ogledali kamnoseško delavnico in
pršutarno, lepote kraškega roba ob stiku z morjem so doživeli
na sprehodu po Rilkejevi poti in si pred tem ogledali še devinski
grad. Poskrbeli so tudi, da so okušali pristno kulinariko z izbranimi domačimi dobrotami.
Tudi novi profesorji ter udeleženci tečajev so bili navdušeni nad
idiličnim Krasom s prikupnimi koncertnimi prizorišči ter z brezhibno organizacijo ekipe Zavoda lepih umetnosti UPOL. SolokamP je
tako vnovič uspešno »izzvenel« kot izvrstno organiziran projekt,
ki združuje odlične delovne pogoje, očarljive koncertne lokacije,
sproščeno in prijetno vzdušje … Vse to pa pripomore k vidno
uspešnim rezultatom na zaključnih koncertih udeležencev.
SolokamP 2014 je podprla Občina Komen, izveden je bil v sodelovanju z Župnijo Kobjeglava, s KUTD Kraški slavček, z Goriško
pokrajino, s Pokrajinskim muzejem Gorica, z Društvom vrt in z
Vaško skupnostjo Škrbina, s Turističnim društvom Kras – Dutovlje, z Domačijo pri Davidu in Martini ter s posamezniki, ki so s
svojo gostoljubnostjo in s prijaznostjo prispevali k realizaciji izobraževanja in festivala.
Besedilo: Helena Filipčič Gardina

Razred pozavn na SolokamPu (Štanjel – Ferrarijev vrt)
(foto: Mateja Pelikan)

Koncert profesorjev (Štanjel, 19. avgust 2014): Milena Lipovšek – flavta, Dušan
Kranjc – pozavna, Mateja Urbanč Hladnik – klavir (foto: Jakob Gustinčič)
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»Ljuba kroglica pregelk, nikdar nočem biti velk!«
(Astrid Lindgren: Pika Nogavička)

Prvega septembra je v prvo leto osnovnošolskega izobraževanja vstopila številčna generacija. Ti otroci so zapustili vrtčevske
igrarije in pričeli z zidanjem temeljev svoje izobrazbe. Spomnim
se svojega prvega dne v prvem razredu osnovne šole (smešno,
vendar se svojega prvega dne v srednji šoli in na fakulteti ne
spominjam). Z mamo sva v šolo, ki je od hiše oddaljena približno 500 metrov, odšli peš. Šola je bila stara, v pritličju sta bila
dva prostora: na levi strani učilnica, v kateri smo se skupaj učili
učenci prvega, drugega in tretjega razreda, športno vzgojo pa
smo imeli v zimskem času v prostoru na desni strani, v poletnem času pa smo koristili travnato površino za poslopjem. Svoje stvari smo odložili v veži, ki je bila hkrati tudi veža in skupni
prostor stanovalcev iz stanovanja v prvem nadstropju. Malico je
pripeljal hišnik iz osnovne šole v Sežani, običajno smo malicali
kruh s kakšnim namazom, maslenim ali marmelado, zraven pa
pili topel čaj ali belo kavo. Prostore je ogrevala peč. Mama me je
v šolo pospremila le prvi dan, saj je imela doma drugo delo. Tudi
pozimi, ko je snežilo in je burja zavijala okrog vogalov, sem se v
šolo odpravila sama. Prav tako sem vrtec obiskovala v domačem
kraju, kjer so prostore vrtca odprli le leto prej, preden sem vstopila v prvi razred. Na oboje, na vrtec in prve tri razrede osnovne
šole, imam zelo lepe spomine. Vsi smo se med seboj poznali in
vzgojiteljice, tovarišice so z nami ravnale bolj kot z družinskimi
člani kot pa z učenci, ki se vsako leto menjajo. Šola že davno ne
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Naklada: 1.420 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 ter predstavitev list kandidatk
in kandidatov v času volilne kampanje za Lokalne volitve 2014)
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. novembra 2014. K
posameznemu članku priložite največ dve fotografiji v čim boljši resoluciji.
Vabimo tudi vse fotografe ali fotografe kar tako, da nam pošljejo tematske fotografije
za objavo na naslovnici. Digitalni posnetki naj bodo v čim boljši resoluciji. Poslanih
posnetkov v slabi resoluciji ne bomo objavili.
Naslednja številka občinskega glasila izide decembra 2014.
Fotografija na naslovnici: bendima / Fotografija na zadnji zunanji strani: trta
Foto: Polona Makovec

deluje več, vrtec pa še vedno, kljub
temu da so pred časom zaradi potreb po nižanju stroškov govorili o
morebitnem zaprtju.
Otrokov vstop v šolo smo danes
zakomplicirali v vse mogoče razsežnosti. Otroci so na prvi šolski dan v
šolo vabljeni skupaj s starši. Nemalo je takih, ki za ta dogodek vzamejo dopust, nemalo pa je tudi takih,
ki na dopust ob tej priložnosti niti
pomisliti ne upajo. Otroke običajno
pozdravi ravnateljica, seveda v spremstvu učiteljic in vzgojiteljic,
sledi obisk policista, ki otrokom obrazloži, kako varno priti v šolo.
Zanimivo, saj otroke velikokrat, tudi v višjih razredih, v šolo vozijo
starši.
Prvi šolski dan je zagotovo zelo pomemben mejnik v otrokovem
življenju, pa tudi v življenju starša. Starši z upanjem in zagotovo
tudi s strahom opazujemo prve šolske korake svojega otroka in
si zanj želimo vse najboljše. Zavedati se moramo, da primarna
naloga in dolžnost nas staršev nista zavijati otroka v vato in mu
nuditi vse, kar si otrok zamisli (ali kar vidi v televizijskih oglasih),
temveč da so nam otroci dani zato, da jih z zanesljivo roko vodimo do odgovornega, samostojnega in kreativnega življenja.
Včasih nudi prazna kartonska škatla otroku večje izzive kot najbolj sofisticirani gadžeti (ang. gadget). Vsem otrokom, ki so letos
prvič prestopili šolska vrata osnovnih in srednjih šol, želim, da bi
se spomnili na Pikino željo, da nikoli ne bi bila velika, ter da bi
skozi vsa šolska leta ohranili otroško iskrico.
V oktobru bodo svoj mandat zaključili svétniki in župan, ki so
bili izvoljeni na lokalnih volitvah oktobra 2010. Občani Občine
Komen boste svoje predstavnike v občinski svet in župana volili v nedeljo, 5. oktobra 2014, v kolikor župan ne bo izvoljen v
prvem krogu, bo temu sledil še drugi, ki bo predvidoma 19. oktobra 2014. Da se boste lažje odločili, kdo naj vas predstavlja v
občinskem svetu in kdo bo najboljše zastopal občino, v tej izdaji
občinskega glasila objavljamo posebno rubriko Lokalne volitve
2014. V njej lahko preberete prispevek o tem, kako bomo volili,
predstavitve kandidatov in kandidatnih list ter uradni seznam
list in kandidatov.
Ob tem mi pride na misel le Kar je bilo, bo spet, kar se je zgodilo, se bo spet zgodilo, nič ni novega pod soncem (Kohelet:
Pridigar).
mag.

Foto: J. Štok

Uredniški uvodnik

Andreja Štok

,
odgovorna urednica

Burja
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Sprehod po prehojenem
Ko sem prebral, kar sem pred štirimi leti zapisal v program dela,
sem bil prijetno presenečen. Zgodilo in udejanjilo se je skoraj vse
obljubljeno in še nekaj tistega, kar nisem ali si nisem upal obljubiti.
To smo zmogli, ker so svétnici in svétniki delovali tvorno. Ni bilo
nepotrebnih prepirov in bitk za prestiž. Ob zavedanju, da je vsak
dan manj denarja, smo ob vseh pomembnih vprašanjih staknili
glave skupaj in iskali najboljše poti, rešitve, načine. Občinska uprava je zato lažje opravljala delo, saj ni prihajalo do političnih obračunavanj. Hvala tudi predsednicam in predsednikom, članicam in
članom vaških odborov, ki so v številnih vaseh opravili veliko delo
in bili pomembna vez in spodbuda med občinsko upravo ter krajankami in krajani.
Vse obveznosti smo poravnavali pravočasno, odplačali za skoraj
milijon evrov glavnice in obresti, bili vseskozi likvidni in občina je
finančno zdrava. Res pa je, da nimamo nobene rezerve. Ves mandat
smo kupovali (parcele, zgradbe) in zelo malo prodali, ker je malo
kupcev in ker so tudi prodajne cene prenizke. Premoženje sem
čuval za boljše čase in ga povečeval –kljub krizi. Stroški pa iz leta
v leto naraščajo predvsem za socialo (za ostarele v domovih, zdra-

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: vsako drugo in četrto sredo v mesecu od 8.00 do 12.00 ure.
Za nujne primere se obrnite na sedež Upravne enote v Sežani,
tel. št. : 05/73 12 700.
Policijska pisarna Komen
(v prostorih Krajevnega urada Komen, Komen 86)
Telefon:
05/76 68 122
Uradne ure:
sreda od 14.00 do 17.00.
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
Zdravstvena postaja Komen / Splošna ambulanta Komen
Telefon: 05/73 11 460
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
torek: od 9. do 13. ure
četrtek: od 14. do 17. ure
sobota: od 9. do 13. ure
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Zavetišče Oskar Vitovlje
Telefon: 05/ 30 78 570
Najdba zapuščene (brez skrbnika) ali izgubljene živali

Burja

vstveno zavarovanje nezaposlenih, pomoči in
subvencije …) in za nove obveznosti, ki nam
jih nalaga država.
In če se ozrem nazaj ... Izvedli smo peto fazo komunalnega opremljanja Komna, dogradili optično omrežje, podvojili zmogljivosti vrtca in v
celoti prenovili njegov stari del, prenovili cesto
Komen–Škrbina, križišče Gorjansko čez Brje
do odcepa za Škofe, cesto od Tomačevice do
Coljave, zgradili vodovod in optiko v Majerje in
Vale, zgradili nov vodovod v Divčih, komunalno opremili stari del
Štanjela in uredili Polje, vlagali v štanjelski grad, ponovno pridobili
v last Ferarrijev vrt, delno obnovili dvorane v Kobjeglavi, Tomačevici, Komnu, Volčjem Gradu, Škrbini, Brestovici, pa Štrekljevo hišo v
Gorjanskem, z veliko udarniškega dela uredili igrišče v Gorjanskem
in napajališče, opravili številne manjše naložbe in vzdrževalna dela
po vaseh in javnih zgradbah. Odkupili smo zgradbe (Preserje, Mejni
prehod Gorjansko), parcele (plac Brestovica, za Zadružnim domom
v Komnu in pri Aluminiju za cono, v Štanjelu, na mejnem prehodu
v Gorjanskem za cono, v Gabrovici …). Odkupili smo zemljišča, ki so
del cestnega telesa, kar je bilo ponekod neurejeno tudi desetletja
in stoletje.
Dogradili smo pokopališče v Štanjelu, sofinancirali obnovo cerkva v
Škrbini, Kobjeglavi, Komnu, Gorjanskem (skozi odkup pokopališča),
Brestovici, na kobdiljskem pokopališču.
Odkupili smo zemljišča in plačali služnosti za celoten glavni vodovod od Klaričev skozi celotno občino in za vse omrežje po naših
vaseh. Pridobili smo gradbeno dovoljenje za prenovo vsega dotrajanega vodovodnega omrežja po vaseh in v začetku tega meseca
pridobili nekaj nad 1.250.000 evrov evropskega denarja za prenovo
vodovodov Rubije–Sveto–Zagrajec, Rubije–Komen–Volčji Grad–
Gorjansko in vodovodni rezervoar Štanjel. Z deli bomo pričeli takoj in zaključena morajo biti do oktobra 2015. Stekla je prenova
celotne javne razsvetljave v občini in v dveh mesecih bodo dela
zaključena.
Imamo zemljišče in gradbeno dovoljenje za izgradnjo igrišča pri
šoli in vrtcu v Štanjelu (za otroke in potrebe vasi), dovoljenje in izvajalca za krožišče pri komenski šoli (dela je zaustavila država zaradi odprave posledic žleda in sanacije zaprtih mostov po Sloveniji),
smo v sklepni fazi priprav na prenovo vaške hiše v Kobdilju. Opravljenega je bilo veliko dela, vlaganj in veliko je pripravljenega za
izvedbo v tem in prihodnjih letih.
Vsega ne gre naštevati, ker ste dogajanja spremljali in jih poznate. Bitk za papirje, denar in dovoljenja je bilo preveč, in prav je, da
občanke in občani niste obremenjeni z opisovanjem preštevilnih
zapletov. Po šestih letih smo v sklepni fazi uveljavitve novega občinskega prostorskega načrta (poleti ali jeseni 2015), ki bo v veljavo
stopil prihodnje leto. Še enkrat bo »romal« v Ljubljano in v nekaj
mesecih naj bi nam ga potrdili.
Večino programov smo uspešno rešili, nekatere še bomo. Najslabše
sta se končala program izgradnje regijskega odlagališča smeti, ki
je propadel, in načrt prenove vodovoda od Klaričev do Rodika, ki
je obvisel v zraku in ni videti napredka pri pridobivanju evropskih
sredstev.
Naj bo dovolj za hiter pregled. Pa dobro izbiro vam voščim na oktobrskih volitvah.
Danijel Božič, župan
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Novice iz občinske uprave

Seznanite se z delom Občinskega sveta
Občine Komen ter obiščite spletno stran
www.komen.si

Pomembnejši sklepi in splošni akti, sprejeti na 27. redni seji
(18. junij 2014):
- Sklep o soglasju k imenovanju Tadeje Pogačnik Godnič, dr. med.,
spec. družinske medicine, za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana,
- Sklep o soglasju k namenitvi presežka prihodkov nad odhodki
javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana iz
leta 2013 v višini 26.876,23 evrov za nakup vozila za prevoz opreme,
- Sklep o soglasju s financiranjem prevoza otroka s posebnimi potrebami v času organiziranega počitniškega varstva v Osnovno
šolo Kozara,
- Sklep, da odbor za proračun, finance, premoženjske in splošne
zadeve pripravi za obravnavo osnutka proračuna Občine Komen
za leto 2015 v drugem branju, usklajen amandma na predlagane
proračunske postavke,
- Sklep, da se v proračun Občine Komen za leto 2015 vnese nova
postavka, ki vključuje sredstva, namenjena vzpostavitvi fizioterapije v Komnu,
- Sklep, da se v postavki, ki je v proračunu Občine Komen za leto
2015 namenjena plačam zaposlenih, znižajo sredstva v višini letne plače enega zaposlenega,

- Sklep o sprejemu Odloka o proračunu Občine Komen za leto
2015 s prilogami v prvem branju,
- Sklep o seznanitvi z dopolnjenim osnutkom Občinskega prostorskega načrta Občine Komen brez okoljskega poročila ter o
javni objavi na spletni strani
občine pred javno razgrnitvijo,
- Sklep o seznanitvi z informacijo o ustanavljanju zadruge in nadaljevanju postopkov za pripravo ustanovitvenega akta, za kar je v
Občinski upravi Občine Komen zadolžena mag. Andreja Štok.
Pomembnejši sklepi in splošni akti, sprejeti na 2. dopisni seji
(22. julij 2014):
- Sklep o določitvi kriterijev za delno povrnitev stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve leta 2014 v Občini Komen.

Več o sejah občinskega sveta, sprejetih sklepih kot tudi vse gradivo
si lahko ogledate na spletni strani Občine Komen www. komen.si.

Kako smo volili – predčasne volitve
v Državni zbor RS (13. julij 2014)
V nedeljo, 13. julija 2014, smo predčasno volili poslance v Državni
zbor RS. Občina Komen spada v 2. volilno enoto – Postojna in v 6.
volilni okraj – Sežana. V Volilnem okraju Sežana je bilo v nedeljo, 13.
julija 2014, v volilni imenik vpisanih 21.655 volivcev, od tega je glasovalo 11.005 volivcev (50,82 % udeležba). Največje število glasov
(3.898 oziroma 36,09 %) je prejela Stranka Mira Cerarja (SMC), sledili
sta Slovenska demokratska stranka (SDS) s 1.637 glasovi (15,16 %)
in Socialni demokrati (SD) s 1.194 glasovi (11,05 %).
Na ravni Občine Komen so lahko volivci svoje glasove oddali na šti-

rinajstih voliščih. Udeležba je bila 56 %, od tega najvišja na volišču
v Volčjem Gradu (68,35 %), najnižja pa na volišču v Gabrovici (48,72
%). Na enajstih voliščih od štirinajstih je največ glasov prejela Stranka Mira Cerarja (največ na volišču v Svetem – 42,39 %), na volišču
v Volčjem Gradu je največ glasov prejela Stranka Verjamem (20 %),
na volišču v Brjah pri Komnu (32,73 %) ter na volišču v Brestovici pri
Komnu (30,95 %) pa je največ glasov dobila Slovenska demokratska stranka.
Vir: Okrajna volilna komisija

Zakaj ni prehoda za pešce?
(odkupili smo dovolj veliko zemljišče in z državo se bomo dogovorili)
Vse od izgradnje komunalne infrastrukture v Komnu in sočasno s
tem urejanja novih pločnikov ter prenove in preplastitve cest se
med občani pojavljajo razne ugotovitve ter pomisleki glede premajhnega števila prehodov za pešce. Ob besedni zvezi prehod
za pešce najprej pomislimo na talno signalizacijo z zebro, ki pa je
sama po sebi bistveno premalo za zagotovitev osnovne varnosti
pešca, ki namerava prečkati cesto.
Občinsko središče Komen ima to (ne)srečo, da je stičišče štirih državnih cest, in sicer: R3 614/1048 Opatje selo–Komen, R3 614/1048

Komen–Štanjel, R3 617/1054 Komen–Gorjansko in R3 618/6805
Komen–Krajna vas. Pri umeščanju prehodov za pešce na regionalne ceste se je potrebno v celoti prilagoditi določilom pravilnika o
projektiranju cest in tehničnim specifikacijam ter tehničnim smernicam, ki določajo prometno ureditev na javnih cestah. Upravljavec državnega cestnega omrežja je Direkcija Republike Slovenije
za ceste, kar pomeni, da je potrebno za vse projekte načrtovanja in
izvajanja investicijskih del na državnih cestah predhodno pridobiti
njihovo soglasje oziroma potrditev. Tudi v primeru izgradnje komunalne infrastrukture v Komnu je bilo tako, kar je privedlo do tega,
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da so se lahko po prenovi cest prehodi za pešce zarisali le skladno
s potrjeno projektno dokumentacijo, izdelano skladno s kriteriji za
označitev prehodov za pešce. Žal je zaradi tega izpadel zaris prehoda za pešce na odseku regionalne ceste Komen–Gorjansko, ki je že
povezoval zadružni dom s pošto ter z lekarno na nasprotni strani
ceste, izpadli pa so še nekateri drugi.
Občina Komen si za ponovno označitev prehoda za pešce čez regionalno cesto R3 617/1054 Komen–Gorjansko med zadružnim
domom in lekarno vsekakor prizadeva in prehod tudi načrtuje.
Zavedamo pa se, da je za ponovno umestitev prehoda za pešce potrebno predhodno zagotoviti vso potrebno opremljenost,
ki bo vključevala predpisano osvetljenost prehoda in na drugi
strani ceste ob zadružnem domu izvedbo pločnika s potekom
do primernega izteka. Brez teh ustreznih, projektno obdelanih
rešitev Direkcije Republike Slovenije za ceste soglasja za vris prehoda za pešce ne izda.

Za center Komna je v pripravi prostorska zasnova trga na placu,
ki bo vključevala tudi dolgoročne rešitve mirujočega prometa in
zagotovitev zadostnih javnih parkirnih površin. Prav slednjih predvsem v bližini zadružnega doma, pošte in lekarne primanjkuje. V ta
namen smo si že več časa prizadevali za odkup potrebnih zemljišč,
kar nam je naposled uspelo v letošnjem juliju. Za zadružnim domom smo odkupili zadostno površino zemljišča, na kateri se med
drugim načrtuje ureditev parkirišča. V naslednji fazi bomo zagotovili izdelavo ustrezne projektne dokumentacije za ureditev območja, ki bo vključevala tudi izvedbo priključka na državno cesto,
ureditev pločnika ter omenjenega prehoda za pešce. Gradnja naj bi
se začela takoj po pridobitvi soglasja Direkcije Republike Slovenije
za ceste oziroma po pridobitvi gradbenega dovoljenja.
Besedilo: občinska uprava

Grafika Antona Šibelja - Stjenka
Ob 100-letnici rojstva narodnega heroja Antona Šibelja - Stjenka je Darko Žigon Občini Komen podaril
originalno grafiko – portret. V tehniki suhe igle je Stjenka upodobil umetnik Božidar Jakac 1944. leta v
Metliki. Darko je to izjemno umetniško delo podedoval po očetu Francu Žigonu, Sovdatovem iz Komna,
ki je bil Stjenkov soborec v Kraški četi. Da portret obstaja, nismo vedeli, in strokovnjaki preverjajo, ali je bil
morda narejen še kakšen odtis. Običajno so v tej tehniki naredili od enega do tri odtise. Portret bo shranjen v galerijskem depoju v Štanjelu, na ogled pa bo priložnostno ali v okviru bodoče muzejske zbirke, ki
bo zajemala prvo svetovno vojno, fašizem in narodnoosvobodilno gibanje na Krasu.

Pravniški kotiček

Od šole do pravne fakultete
Šola je verjetno prva stvar, na katero pomislimo, ko beseda nanese na mesec
september. Osnovnošolci, srednješolci
in študenti se sedaj ponovno podajajo
v šolske klopi, mi drugi pa bolj ali manj
radi obujamo spomine na septembrska
občutja. Tokratni pravniški kotiček bom
zato posvetila kratkemu razmisleku o
študiju prava in morebitni spodbudi
tistim mladim, ki jih pravno področje
zanima in ki se želijo preizkusiti v tem
poklicu.
Do pravne fakultete vodi več poti, čeprav je najbolj utečena tista gimnazijska.
V Sloveniji obstajajo kar tri pravne fakultete, tj. v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici, med katerimi je nekaj pomembnih
razlik glede programa in trajanja študija.
Dodiplomsko šolanje na Pravni fakulteti
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Univerze v Ljubljani, ki sem jo obiskovala
tudi sama, poteka štiri leta in se zaključi
z uspešnim zagovorom diplomske naloge. Prvi letnik postreže z naborom temeljnih in raznolikih predmetov, kot so
npr. ustavno pravo, ekonomija in rimsko
pravo. V letnikih, ki sledijo, se snov bolj
specializira in študenti si lahko odgovorijo na nekatera konkretna pravna vprašanja, denimo o družinskem, kazenskem
ali mednarodnem pravu.
Po dodiplomski stopnji se večina študentov odloči za nadaljevanje študija
na podiplomski ravni. Pogosto se mladi
pravniki opravijo tudi na študij v tujino.
Kdor želi postati odvetnik, sodnik, notar, skratka delovati znotraj pravosodnega sistema, mora po končanem študijo
opraviti še t. i. sodno prakso in pravniški

državni izpit. Pravna fakulteta pa ne vodi
le do poklicev v pravosodju – pravniki so
tudi dobri diplomati, politiki, svetovalci
in raziskovalci. Čedalje bolj pomembno je, da so pravniki osebnosti, ki niso
usmerjene le v neko pravno področje,
ampak družbo razumejo širše (delovanje svetovnega gospodarstva, internetna tehnologija, bioznanost ipd.).
Pravo odpira številne možnosti za osebni in karierni razvoj in je odlična izbira
za vse radovedne in aktivne mlade, ki
se radi spopadajo z novimi izzivi in so
pripravljeni aktivno prispevati k dvigu
kakovosti družbe in okolja, v katerem
živimo.
Besedilo: Helena Uršič,
univ. dipl. pravnica
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Družabno srečanje članov DIS 1941–1945
KO Komen
Na dan državnosti smo načrtovali pohod v kraje, ki so bili 15. februarja 1944 požgani, ljudje pa izgnani na Bavarsko. Spominski
pohod smo želeli opraviti kot opomin z željo, da bi se taki tragični
dogodki nikjer in nikoli več ne zgodili. Pa nam je vreme zagodlo;
smo se pa istega dne ob 18. uri dobili na družabnem srečanju
članov društva, prijateljev in privržencev miru in svobode. Srečanju smo dodali kulturno sporočilo, ki so nam ga postregle pevke,
združene v skupini Univerze za tretje življenjsko obdobje Kras, v
kateri obujajo ljudske in narodne pesmi. V gosteh so imele tudi
dve kitaristki in harmonikaša, tako da je bilo petje še bolj vabljivo
in je pritegnilo k sodelovanju udeležence družabnega srečanja.
Predsednica našega društva, Sabina Godnič, nam je namenila
nekaj misli o društvu, ki mu država še ni odmerila mesta, ki mu
pripada in na odškodnino za materialno škodo še vedno potrpežljivo čakamo. Izrekla nam je čestitke ob dnevu državnosti in
nam zaželela, letom primerno, kar največ zdravja. Pa še nečesa ni
pozabila: »Pripovedujte mladim, kaj so vaši starši ali vi sami doživeli v vojni, da bodo znali cenit svobodo in domovino …« To
je bilo njeno sporočilo. Zelo odmeven pa je bil nagovor našega
župana, gospoda Danijela Božiča, ko se je vprašal: »Kakšen dan
državnosti proslavljamo, saj žal živimo v državi, kjer so ljudem
kratene temeljne človečanske pravice?! V tej državi, v tej Evropi
nam dopovedujejo samo, kako je vse po zakonu, ne vprašajo pa
se, kaj daje ljudem ta zakon. Človeka je nadvladal kapital in ta
ga uničuje. Za ceno kapitala človek ne pozna več človeka. Mladi
kljub pridobljeni izobrazbi živijo v popolni negotovosti in se odpravljajo v svet. Smo si tako državo želeli? Vsak dan si zastavite
to vprašanje in storite, da bo postala ta država v službi človeka.«
Tako smo se utrdili v spoznanju: »Mi se ne damo. Na nas je, da to
državo spremenimo.« In je srečanje s svojim prodornim glasom
obogatila naša pevka Damjana Godnič s pesmima Nocoj pa, oh,
nocoj in Poletna noč. Mala Tija, pravnukinja našega že pokojne-

Iz vaških skupnosti
Poletna Hruševica
Prelepa Baška grapa je prvi junijski vikend v svoj objem zvabila
mlade družine iz Hruševice. Že drugo leto zapored smo v visokogorski vasici Rut postavili šotore in premražene dlani pogreli

ga ljudskega pesnika Slavka Turka,
nam je zrecitirala
njegovo pesem
Novosti naših dni,
ki med drugim
pravi: »Samo tikneš, govori, samo
tikneš, že molči.« In
smo si za zadnji del
srečanja privoščili
smeh, ki nam ga
je izvirno in domiselno zvabila naša
Erna Stantič v vlogi
gasilca, ki se ga je
oprijelo ime Gasilec Pepi – Veteran.
Čas, ki smo ga preživeli z našim gasilcem, pa je bil neprecenljive vrednosti in res smo ponosni, da rastejo v naših vrstah tako
»sončni in srčni ljudje«. Vsem hvala. Dostojno in z ljubeznijo do
vsega tistega malega, kar imamo, smo člani DIS proslavili dan državnosti. Naj postane naše druženje s pohodom tradicija, ki nas
bo opogumljala na poti v prihodnost. In da ne pozabim, hvala
tudi našim pridnim mlajšim članicam, ki so nam postregle z dobrotami domače kuhinje, in fantom, ki so poskrbeli za pijačo in
slasten pečen in surov pršut.
Simboličen prispevek vsakogar izmed udeležencev nam je bil v
dokaz, da smo ljudje lačni druženja, ne hrane.
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Besedilo: Ana Godnik

ob tabornem ognju. Vikend smo zaključili z jutranjim pohodom
na Rodico.
Druženje vseh generacij smo nadaljevali konec junija s hruševljanskim izletom po skrajnem zahodu naše domovine. Obiskali
smo skrivnostno in s tradicijo polno Rezijo, spoznali njeno posebno narečje in si ogledali muzej brusaštva, obrti, ki je Rezijanom nekoč prinašala dohodek in ponesla slavo doline daleč
naokoli. Domačini so nam predstavili rezijansko narečje in ples.
Najbolj pogumni smo se v plesu tudi preizkusili. V Bardu v Terski
dolini nam je profesor Černo, borec za slovenski jezik, pripovedoval o boju tamkajšnjih prebivalcev za slovenski jezik. Njegova
pripoved se nas je globoko dotaknila in na tem mestu se lahko
samo zahvalimo vsem, ki so omogočili, da lahko danes govorimo v materinem jeziku. Pot smo nadaljevali mimo izvira reke Ter
in prek prelaza Tam na meji prišli v Žago. Po vsem znani cesti ob
Soči smo se odpeljali proti domu.
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Na celodnevnem izletu je padla ideja, da vaškim otrokom organiziramo aktivne poletne počitnice. Sredi vasi smo julija postavili
bazen. Vreme nam to poletje na žalost ni bilo naklonjeno, nas je
pa vsak sončen dan zvabil na hruševljansko »plažo«.
Druženje ob bazenu smo izkoristili za organizacijo osrednjega
vsakoletnega poletnega dogodka v Hruševici, za organizacijo
praznika svetega Lovrenca. Drugo avgustovsko soboto smo
mladi in malo manj mladi zaplesali ob zvokih žive glasbe. Duo

Limit nam je igral do zgodnjih jutranjih ur. Vse dogajanje se je
prepletalo s pripravo kmečkega voza, na katerem so fantje prikazali spravilo kmečkih pridelkov.
Kako smo se imeli na izletu po Gorenjski, pa izveste v naslednji
številki Burje.
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Besedilo: neveste iz Hruševice
Foto: Jure Fratina

Iz komenske knjižnice

Po poletnem počitku bomo zopet zavihali
rokave
V poletnem času je bila naša knjižnica res namenjena svoji prvenstveni nalogi, tj. izposoji knjig. Verjetno ste pogrešali vse
druge dejavnosti, ki potekajo med letom. No, pa so spet tu naša
druženja. Tudi letos bomo potovali z nahrbtnikom (mimogrede
povedano, začeli smo že leta 2005), predstavili bomo zanimive
diplomske naloge in knjige z domoznanskega področja, tudi
kakšno razstavo imamo v mislih, za najmlajše pa so seveda rezervirani prvi torki v mesecu, ko se bomo srečevali s pravljicami,
skupaj bomo ustvarjali, peli in še kaj. Za osnovnošolce načrtujemo posebno presenečenje, s pomočjo katerega bodo knjižnico
spoznali na malce drugačen način. Dobrodošli so seveda tudi
vaši predlogi, ideje, s katerimi bi lahko popestrili dogajanje. Vsi
dogodki bodo pravočasno objavljeni v Informatorju Kulturnega
doma Srečka Kosovela Sežana, na spletnih straneh Kosovelove
knjižnice Sežana in Občine Komen, na oglasni deski pred knjižnico in mesečnem programu naše knjižnice. Lepo vabljeni!
Besedilo: Marija Umek
Foto: arhiv komenske knjižnice

Podjetno

a
a
j
j
r
r
u
u
B B

S skupnimi močmi lahko dosežeš veliko
V Kobjeglavi ni težko najti za Kras kar velike zgradbe, v kateri je
v nekdanji sušilnici pršuta urejena sodobna Gostilna Kobjeglava
Restaurant (prej Kraljestvo pršuta).
Pršutarna, v kateri domuje Gostilna Kobjeglava Restaurant, je
bila zgrajena leta 1982. Mesna industrija Primorske, bolj znana
kot MIP, jo je postavila kot sušilnico pršutov, obenem pa so opremili še dodaten prostor, namenjen degustacijam pršuta. Z željo
po izboljšavah so leta 2006 degustacijski prostor preuredili v gostilno, ki bi lahko ponudila še kaj več kot zgolj pršut. Leta 2009 je
Mesna industrija Primorske objavila stečaj. Takrat je gostilno Kraljestvo pršuta najelo podjetje Lemo, ki ga vodi Simo Komel. Tako
je Kraljestvu pršuta s svojimi dolgoletnimi izkušnjami omogočil
nadaljevanje začrtane vizije sodobne kraške kuhinje. Gospodu
Komelu sem zastavila nekaj vprašanj.
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Zanima me, zakaj ste se odločili najeti gostilno Kraljestvo
pršuta?
Zelo neradi puščamo nedokončane stvari za sabo, zato nam je
bilo res težko, da bi gostilna z napol doseženimi cilji prekinila s
svojim delom.

V vaši ponudbi sem zasledila možnost degustacije pršuta, pester izbor jedi in vin, možnost nakupa suhomesnih
izdelkov in celo organizacijo porok. Nam lahko kaj več
poveste o tej pestri ponudbi?
Gostilna Kobjeglava se nahaja v kraškem zavetju in ponuja eleganco, intimnost, hkrati pa tudi neformalnost in užitek. Zato se
gosti radi odločajo tako za kosila, večerje, razna druženja kot tudi
za poročna slavja. Pri nas lahko okušate modernizirano kraško
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Imate svoje lastno podjetje Lemo, d. o. o. Kdaj
in kako ste se odločili postati podjetnik? V
čem vidite prednosti?
V zgodnjih devetdesetih letih sva z mamo odprla podjetje, saj je bilo v zraku veliko možnosti, ki so se nam
ponujale za razvoj. Podjetništvo ima veliko prednosti, najpomembnejše pa je
to, da si sam svoj gospodar
in si sam postavljaš cilje.

kuhinjo, ki stremi k filozofiji 0 km, s posebno pozornostjo na okusih, podrobnostih in predstavitvi. Poleg tega naše jedi prilagajamo letnemu času, dnevni nabavi in vedno novim navdihom ter
idejam. Edini krožnik, ki ostaja, je degustacijski krožnik pršutov,
ki pa je vedno sestavljen iz različnih vrst pršuta. Gostom dajemo
tudi priložnost nakupa nekaterih stvari, kot so na primer suhomesni izdelki ter vina.
Kdo so pravzaprav vaši gostje? Od kod prihajajo?
Nekaj več kot tretjino naših gostov predstavljajo prav slovenski
gostje, drugo tretjino italijanski gostje, ostalo pa predstavljajo vsi
ostali tuji gostje. Vedno več je v zadnjem času avstrijskih gostov,
ki se pri nas ustavijo med svojim nekajdnevnim izletom po Krasu, lahko pa se pohvalimo, da imamo veliko gostov, ki pridejo iz
Avstrije le zaradi kosila ali večerje pri nas. Zelo nam je pomembno, da se vsi gostje pri nas počutijo lepo in dobrodošlo, kar nam
tudi uspeva, saj so naši gostje tako pohodniki, kolesarji ali slučajni turisti na Krasu, ki pridejo k nam le na degustacijo pršuta, kot
tudi veliki gurmani, ki se pri nas razvajajo z osemhodnim degustacijskim menijem.
Kdo vam pri vsem tem pomaga?
Pri vsem tem je moja desna roka, moja boljša polovica Farzila,
ki je tudi solastnica podjetja in skrbi za strežbo in kadrovske zadeve. Hčerki skrbita za prepoznavnost gostilne v javnosti, poleg
tega pa sta nam vedno na razpolago za pomoč v gostilni.
Na kakšne načine se promovirate v javnosti?
V zimskih mesecih, ko je v gostilni manj dela, smo prisotni na
različnih sejmih, predvsem v tujini. Poleg tega organiziramo slovenske večere v tujini, kjer zastopamo Kras s kraškim pršutom,
ali pa kuhamo v tujih restavracijah.Veliko sodelujemo tudi s slovenskimi veleposlaništvi po Evropi.

Kako vidite razvoj turizma v naši občini? Na kakšen način bi lahko privabili več
obiskovalcev oziroma povečali zaposlenost ljudi v tej dejavnosti in s tem omogočili razvoj osrednjega Krasa?
Na podlagi izkušenj drugih občin in tujih dežel, ki so že opravile
to pot, vidim veliko vlogo v povezavi med občino, turističnimi
delavci, gostinci, kmeti ter občani. Četudi si zelo dober v delu, ki
ga opravljaš, sam ne moreš priti daleč. Le skupaj in s skupnimi
močmi lahko dosežemo veliko.
Dober primer je prav Krajevna skupnost Kobjeglava, pri kateri
je vidna velika povezanost, saj se prostovoljno organizira veliko dogodkov (večkratne čistilne akcije, gledališke predstave
ter ostale prireditve). Turistu že ob vstopu v Kobjeglavo sama
urejenost kraja da vedeti, da obstaja v kraju timski duh. Res moram pohvaliti vse vaščane, saj imamo lahko tako vsi od turista, ki
zaide v naš kraj, nekaj. Veliko tovrstnih primerov bi omogočilo
prepoznavnost cele občine in regije.
Kakšna je vizija Gostilne Kobjeglava Restaurant?
S pomočjo gostilne bi rad povrnil moč, razpoznavnost in vrednost kraškemu pršutu.
In za konec nam zaupajte še specialiteto, ki si jo pri vas
nedvomno moramo privoščiti.
Vsekakor je zelo zanimiv degustacijski meni, ki vsebuje kraški pršut in s katerim smo se poigrali na različne načine – od hladne
predjedi pa vse do sladice. Za vegane pa smo
poskrbeli s presnojednimi jedmi.
Povedati moram, da je
gospod Simo Komel resnično izpostavil timski
duh vaščanov Krajevne
skupnosti Kobjeglava,
saj je prepričan, da je le
v slogi moč.
Pa dober tek!
Intervjuvala:
Mojca Železnik Buda
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Kmetijstvo in gozdarstvo
Jesenski zelenjavni vrt
Za nami je pestro poletje, ki nam je postreglo s številnimi
vremenskimi presenečenji, spremembami in nevšečnostmi. Zaradi vsega tega je bilo dela kar precej, kljub vsemu
pa sta pred nami vsaj še dva delovna meseca. Prav gotovo
je pobiranje pridelka najprijetnejše in najpomembnejše
opravilo, a tudi nekaj setev je še pred nami, da bomo spomladi čim prej imeli kaj svežega na mizi.

Zimske solate
Zimska solata, endivja, motovilec nas bodo razveseljevali, če jih
sejemo vse do konca oktobra. Od septembra naprej solato raje
posejemo na stalno mesto. Ne pozabimo, spomladi navadno
zrastejo velike in razkošne glave, zato je nikar ne sejmo povprek,
ampak v vrstice, ki naj bodo 30 cm narazen. Pred setvijo zemljo
samo plitvo obdelajmo. Kadar se vroče in suho poletno vreme
nadaljuje tudi v jesen, posejemo nekoliko več semena in nato
vrstice še pred zimo preredčimo. Gnojenje prezimnih sort, bodisi solate, motovilca, endivje ali radičev, naj bo skromno, in sicer
z visoko vrednostnim organskim gnojilom v obliki granul bio
plantella nutrivit univerzal (2kg/10m2), za hitrejše in boljše ukoreninjenje pa sadike večkrat zalijmo z vitaminskim pripravkom
bio plantella vita.
Spomladi pa jo čim prej okopljemo, pognojimo, ko opazimo
prvo rast, pa tudi prekrijemo.
Rukola in azijske listnate rastline
Da ne bomo sejali samo solate, je
zdaj čas, da znova posejemo rukolo,
morda pa poskusimo tudi z azijskimi
listnatimi rastlinami. Poleti imamo
preveč težav z nadležnimi bolhači,
da bi bilo smiselno sejati te hitro
rastoče zelenjadnice. Pa tudi same
rastline niso navdušene nad poletno vročino in hitro pobegnejo v
cvet. Zdaj pa je spet čas, da si jedilnik
popestrimo tudi z njimi. Rastline iz
družine križnic vsebujejo tudi veli- Divja rukola z narezljanimi listi
ko koristnih snovi, ki so pomembne prezimi na prostem in jo lahko
predvsem za dvig odpornosti telesa. večkrat režemo
To je najbolj pomembno ravno pred zimo. Zato bo rukola (skupaj
z azijskimi listnatimi rastlinami) dobrodošla v naši jesenski prehrani. Priporočam predvsem setev divje rukole, ki pri nas običajno
prezimi. Tudi rukolo in azijske listnate rastline sejemo v vrste, da
jih bomo laže rezali, oskrbovali in varovali pred plevelom. Lahko
jih sejemo celo med vrste prezimne solate, le da jih moramo potem redno rezati in jim ne smemo dovoliti, da bi senčile mlade
solate po vzniku. Rukola in azijske listnate rastline so tudi odličen
zeleni podor, zato jih brez slabe vesti podkopljite, če vam jih ne
uspe vseh porezati in pojesti. Ker sodijo ene in druge rastline v
rod križnic, drugo leto na tem mestu ne smejo rasti zelje, cvetača
in druge zelenjadnice iz skupine kapusnic.
Posejemo pa lahko tudi rastline za mlade liste, ki jih uživamo enako kakor solato berivko. Mlade liste režemo redno in uživamo v
sveži solati posebnega, drugačnega okusa, saj mešanica vsebuje
različne rastline, od solate do redkvice, blitve, rukole in še kaj.
V začetku oktobra presadimo sadike 'majskega srebrnjaka', če
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ste ga seveda posejali v avgustu. S sajenjem čebulčka še ne hitimo, še manj pa naj se vam mudi saditi zimski česen.

Spravilo pridelka
Na vrtu seveda sedaj pospravljamo trud in delo letošnjega
leta. Čeprav se mnogim zdi, da
je bilo letošnje poletje katastrofalno, boste ob spravilu videli, da ni čisto tako. Korenovke so večinoma izredno lepo
uspele, tudi mnoge listne zelenjadnice so bujno obrodile. Le
Prihaja čas spravila korenčnic, ne
plodovke so zaradi pretirano smemo čakati predolgo, listov pa ne
deževnega poletja ponekod porežemo povsem do korena, da ne
izgubimo preveč koristnih snovi
nekoliko bolj revne.
Pri spravilu velja nekaj pravil, s
katerimi čim bolj ohranimo vse bogastvo, ki so ga nakopičile
rastline. Korenovke pospravljamo v zanje ravno pravem času.
Premajhne še niso uskladiščile vsega bogastva sonca in zemlje.
Prevelike pa pogosto že ponovno porabljajo nakopičene snovi.
Predebela rdeča pesa potrebuje daljši čas kuhanja in s tem izgubimo tudi več vitaminov. Čim več jih skušajmo ohraniti sveže v
pesku, žagovini, listju ali morda celo v zasipnici. Za skladiščenje
izkopavamo pridelek, če je le mogoče, v suhem vremenu, da
lahko čim več zemlje odstranimo z rokami. Korenov ne čistimo
z vodo. Listje porežemo tako, da ostane vsaj centimeter pecljev,
posebej pomembno je to pri rdeči pesi, kjer naj bodo ostanki pecljev dolgi približno 5 cm. Tako bomo s shranjevanjem in
pozneje tudi kuhanjem izgubili veliko manj dragocenega soka.
Če se odločimo, da bomo zelenjadnice zamrzovali ali vkuhavali,
jih pripravimo in shranimo čim prej po izkopu, po možnosti še
isti dan. Zamrzujemo majhne količine naenkrat, da kar najhitreje
zamrznejo. Nekateri zamrzovalniki imajo posebno funkcijo, ki za
čas zamrzovanja zniža temperaturo. Če želimo ohraniti čim več
koristnih snovi, jo uporabimo. Prepočasno zmrzovanje pomeni
veliko izgubo ravno najbolj koristnih vitaminov pri odtajevanju.
Nekatere vrtnine lahko ostanejo na gredah do božiča
Listnate zelenjadnice, kot so solatnice in kapusnice, je najbolje
uživati čim bolj sveže. Mnogi že od druge polovice septembra
naprej uporabljajo različne načine skladiščenja enih in drugih,
saj želijo do konca oktobra pospraviti in očistiti ves vrt. Napaka.
Nikar ne hitite, saj se nikamor ne mudi. Vse do božiča lahko ostanejo nekatere vrtnine, kot so zelje, ohrovti, tudi glavnati radiči,
skoraj brez težav na gredicah za sprotno uživanje. S prihodom
mraza se količina koristnih snovi v listih še poveča, saj se rastline
z njimi varujejo pred mrazom.
Besedilo: strokovnjaki Kluba Gaia
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Pojav borove penarice na črnem boru na Krasu
Podnebne spremembe vplivajo na dovzetnost rastlin za škodljivce in bolezni. Zaradi toplejših poletij in krajših zim se bodo
na splošno povečale populacije škodljivih organizmov in njihova
razširjenost, pojavili se bodo novi škodljivi organizmi. Zavod za
gozdove Slovenije v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije (GIS) redno spremlja in poroča o stanju za gozdno drevje
škodljivih organizmih.
V maju 2014 smo gozdarji na Krasu opazili neobičajne spremembe barve krošenj črnega bora in v sodelovanju z ekipo dr. Dušana
Jurca z GIS-a na najbolj prizadetih sestojih odkrili novega škodljivca – borovo penarico.
Gre za tipično mediteransko vrsto iz podreda cvrčečih škržatov,
ki občasno povzroča obsežne poškodbe borovih sestojev v Italiji
in v Španiji. V zadnjih desetletjih se je razširila na sever in jo danes
najdejo po vsej Evropi. Pri nas je bila prvič odkrita v Čepovanski
dolini leta 2001, poročil o namnožitvah te vrste pri nas ali poškodbah, ki jih je morebiti povzročila v preteklih letih, ni.
Poročilo o namnožitvi borove penarice (Haematoloma dorsata)
na Krasu je objavljeno na portalu www.zdravgozd.si (http://www.
zdravgozd.si/dat/pdp/m20140616.pdf ). Iz le-tega v nadaljevanju
povzemamo za lastnike gozdov pomembne informacije.
Borova penarica ima eno generacijo na leto. Ličinke se izležejo
jeseni in prezimijo, odrasle penarice se pojavijo konec aprila in v
začetku maja naslednjega leta. Število odraslih penaric se hitro
zmanjšuje proti koncu maja in do konca junija jih običajno ne najdemo več.
Jajčeca so bela, vretenasta in velika 1,3 x 0,5 mm. Samice jih odložijo v koreninski vrat trav ali na spodnje dele travnih bilk. Ličinke so
bledo rumene, z rahlo oranžnim hrbtom in imajo rdeče oči. Preobrazbo v odraslo žuželko zaključijo v penastem izločku v aprilu ali
maju. Odrasle borove penarice so povprečno dolge 7,5 mm in so
rdeče s črnimi pikami.
Poškodbe borov povzročajo odrasle borove penarice z bodalci, s

katerimi prodrejo v iglico skozi listno režo. Zaradi sesanja nastanejo na iglicah rumene pege, iglice nato porjavijo in hitro odpadejo že v juniju ali juliju tako, da ob močnem napadu na drevesu
ostanejo le enoletne iglice. Na prevetrenih ali osončenih lokacijah
iglice prej odpadejo zaradi povečane izgube vode.
Namnožitve borove penarice so najmočnejše na osončenih legah in tam, kjer borova drevesa rastejo posamično na obsežnih
travnatih površinah. Prizadeta so lahko mlada in stara drevesa, naravni sestoji in nasadi.
Borova penarica življenjsko ne ogroža črnega bora na Krasu. Predstavlja škodljiv dejavnik, ki lahko dodatno močno oslabi črni bor
in zmanjša priraščanje lesa, v kolikor bi bile izgube iglic pogostne
in močne.
Poleg poškodb zaradi borove penarice v zadnjih letih opažamo
lokalno povečano poškodovanost iglic črnega bora zaradi rdeče
pegavosti borovih iglic, ki jo povzročata nevarni karantenski glivi
Dothistroma pini in D. septosporum. Namnožitev teh novih škodljivih organizmov na Krasu predstavlja potencialno nevarnost za
dodatne poškodbe sestojev črnega bora, v katerih se od 80. let
prejšnjega stoletja pojavlja močnejše sušenje vej in celih dreves
predvsem zaradi sušenja najmlajših borovih poganjkov in občasno zaradi sušice borovih vej.
Z redno in dosledno sanitarno sečno lahko zmanjšamo možnost
širjenja okužbe in dvignemo vitalnost dreves v gozdu. Ena od
najpomembnejših nalog varstva gozdov ZGS je zato usmerjanje
izvajanja sanitarne sečnje okuženega, z insekti napadenega, močno poškodovanega ali podrtega drevja. Preden se lotite sanacije vašega gozda, se dogovorite z revirnim gozdarjem za skupni
ogled, svetovanje in se dogovorite za nadaljnje ukrepanje v vašem gozdu.
Besedilo: Bogdan Magajna

Na posvetu Trte in vino sodelujejo tudi
kraški vinarji
Letošnji tradicionalni posvet Trte in vino – zakladi Primorske, ki
se je 11. junija odvijal v hotelu Perla v Novi Gorici v organizaciji
Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica in ki je prav s to slovesnostjo počastil 60-letnico svojega plodnega delovanja, je ob
vinarjih Vipavske doline, Goriških Brd, slovenske Istre in vinarjev
iz zamejstva s svojimi izvrstnimi vini pritegnil kar17 vinarjev s
Krasa z največjo kletjo podjetja Vinakras.
Posvet Trte in vino – zakladi Primorske je potekal v okviru projekta Heritaste – Poti okusov in doživetij, v katerem sodelujejo štirje
slovenski in šest italijanskih partnerjev.V projekt so na italijanski
strani vključene Pokrajine Gorica, Videm, Pordenone, Padova in
Benetke, slovenske barve pa poleg novogoriškega KGZS zastopajo še RRA severne Primorske, Univerza v Novi Gorici ter Glasbena agencija Jota.
Gre za projekt operativnega programa čezmejnega sodelovanja
med Slovenijo in Italijo 2007–2013. Glavni cilji projekta so razvoj
in spodbujanje gojenja avtohtonih in tipičnih sort, izboljšanje
kakovosti značilnih in tradicionalnih izdelkov, opredelitev strategije za spodbujanje območja in njegovih izdelkov, ocenitev

turistične ponudbe z opredelitvijo kulturnih dejavnikov in krepitev trženja značilnih lokalnih pridelkov. Vseh deset sodelujočih partnerjev želi s povezavo izdelkov, tipičnih lokalnih jedi ter
naravno in kulturno dediščino spodbuditi razvoj trajnostnega
turizma v obmejnih podeželskih območjih.
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Tokrat so na posvetu največ pozornosti namenili rebuli, ki je v
vinorodni deželi Primorska pomembna domača sorta, saj je na
640 hektarjih po zastopanosti na drugem mestu najbolj razširjenih belih sort. Sorto rebula je predstavila specialistka za vinarstvo domačega zavoda Tamara Rusjan, ki je med drugim dejala,
da je rebula v asortimentu najbolj zastopana prav v Goriških
Brdih (21,8 odstotkov oziroma 400 hektarjev), nekaj manj v Vipavski dolini (10,6 odstotkov oziroma 240 hektarjev), na Krasu pa
imamo le 3 hektarje površine. Delež rebule v asortimentu očitno
pada, saj so začele v 70. in 80. letih svetovno razširjene sorte izpodrivati domače, udomačene sorte.
Sicer pa v novogoriškem KGZ v okviru omenjenega projekta izvajajo dve aktivnosti: predstavitev sorte rebula in izvedbo

Kar burja prinese

poskusa na sorti rebula. O slednjem je spregovorila Mojca Mavrič Štrukelj, ki je med drugim govorila tudi o poskusu redčenja
grozdja, meritvah ob trgatvi in zimski rezi itd.
Po uradnem delu, kjer so zapeli Podokničarji, je sledil družabni
del z degustacijo vin in tipičnih primorskih jedi. Ob vinarjih Vipavske doline, Goriških Brd, slovenske Istre so bili s svojimi izvrstnimi vini zastopani tudi vinarji s Krasa z največjo kletjo podjetja Vinakras. Komensko občino je zastopal Dušan Rebula iz Brestovice
pri Komu. Ker se vino vedno rado spaja s hrano, so dogodek popestrili s tipičnimi pridelki in jedmi celotnega območja projekta.
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Besedilo in foto: Olga Knez

Nagrada dr. Karla Štreklja nas duhovno bogati
Letos smo podelili že 14. nagrado dr. Karla Štreklja, tokrat mag.
Igorju Cvetku, znanstveniku, raziskovalcu, etnomuzikologu in
lutkarju. Njegovo strokovno poslanstvo in osebnostno rast smo
spoznali v praznični številki našega glasila Burja, tisti pa, ki smo
ga na podelitvi nagrade doživeli, vemo, da je nagrada prišla v
prave roke. Gospod Cvetko je ljudski človek, preprost v svojih
korakih do ljudi in prodoren v svojem iskanju ljudskega blaga
v pesmi, besedi in glasbi. Če je v svojih delih razkril tudi otroške
igre, pa najbolj preprosta glasbila, ki otrokom zvabijo občutek za
zvok, za ritem, je to storil zato, ker je tudi ta del naše dediščine
narodovo bogastvo. In po lutkah je segel, ker se je zavedel, kako
lahko otroško dušo zvabiš v svet tistega otroštva, ki mu odkriva
nova znanja in spoznanja.
Pa sem ob letošnjem kulturnem dogodku, ki je že dobro desetletje vpet v praznovanje občinskega praznika, pomislila: »Koliko pomembnih ljudi, pomembnih za našo duhovno rast, zvabi
nagrada dr. Karla Štreklja v naše Gorjansko?« Nikoli jih ne bi imeli
priložnosti tako neposredno doživeti, če bi nagrade ne bilo, in
prepričana sem, da je vsakdo od njih, ki jo je dobil, globoko v
sebi sklenil: »Ta narod ima prihodnost, saj zna prisluhniti svojim
koreninam in zmore ob vsej globalizaciji življenja vsrkati vase
sokove teh korenin.« Vesela sem tudi, da je podelitev Štrekljeve
nagrade iz leta v leto bolj obiskan kulturni dogodek občin Komen, Divača, Hrpelje - Kozina in Sežana in Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti ter Znanstveno raziskovalnega centra SAZU.
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Toliko bolj vesela pa sem domačinov, ki so Štrekljevo nagrado
vzeli za svojo. Kako neki ne, saj je bil tudi dr. Karel Štrekelj najprej
Gorjanc, nato svetovljan. Posnemajmo ga!
In za konec še iskrene čestitke istrski glasbeni skupini Vruja, ki
je razgibala našo domišljijo in skoraj zvabila željo: »Čemu ne
sežemo po ljudskih pesmih tudi našega Krasa bolj pogosto in ne
samo tokrat, ko nas osrečijo pevke Maja, Mateja in Herta, združene v pevski skupini vokalnega tria KUD dr. Karla Štreklja Komen?
Je angleška pesem tista, ki more zapolniti naša ušesa?« S tem
mislim na naša odmevna tekmovanja, pa tudi na politike, ki se
v svetu dokazujejo, da znajo toliko tujih jezikov, kar je seveda
potrebno in pomembno, toda naj bo vse v pravem trenutku in
na pravem mestu.
In naši predhodniki so to še kako dobro znali.
Besedilo: Ana Godnik
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Teden ljubiteljske kulture na Krasu in v Brkinih
Teden ljubiteljske kulture je prvi vseslovenski projekt, ki je potekal od 15. do 22. junija 2014 v organizaciji Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti, ZKD Slovenije in številnih občin. Teden
ljubiteljske kulture je poklon vsem, ki v Sloveniji in zamejstvu
svojo energijo in čas namenjajo kulturi. Njegov simbol je avtohtono sadno drevo, ki so ga župani posameznih občin posadili
v podporo ljubiteljski dejavnosti kulturnih društev, saj je delo
ljubiteljskih ustvarjalcev izredno pomembno za ohranjanje in
razvoj kulturne dediščine, vzpostavljanje socialnih vezi ter dostop do kulturnih dobrin po vsej Sloveniji, pogosto pa so tudi
ambasadorji kulture v tujini. Ljubiteljski ustvarjalci so vitalni del
družbe in brez njih bo marsikatero okolje utonilo v pozabo, ki ni
nič manj nevarna od materialne.
Na Krasu smo Teden ljubiteljske kulture odprli s posaditvijo že
skoraj pozabljenega skorša pri Kulturnem domu v Kobjeglavi in
nadaljevali s posaditvijo poznane, vendar redke nešplje pri Kulturnem domu v Štorjah, ki je bil pred kratkim obnovljen in ima
velik pomen za kulturno življenje krajanov. Velika murva, ki je
bila tokrat samo donirana s strani Parka Škocjanske jame, simbolno zalita v podporo ljubiteljski kulturni dejavnosti v Občini
Divača, bo dokončno posajena malo kasneje, vendar bo že prihodnje leto delala prijazno in senčno zavetje obiskovalcem parka v Škocjanu. Brkinska jablana, ki smo jo nazadnje posadili pri
Kulturnem domu v Hrpeljah, bo s svojo rodovitnostjo simbolizirala tudi plodnost ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev in kulturni
utrip, ki ga ustvarjajo kulturna društva.
Številne prireditve, ki so se odvijale v času Tedna ljubiteljske
kulture, so v svoj objem privabile številne obiskovalce in tudi
tiste, ki so se nam pridružili zgolj v podporo in vzpodbudo pri
ljubiteljski kulturni ustvarjalnosti in pri nadaljnjem delu. Hvala
županom vseh štirih občin: Danijelu Božiču, županu Občine Ko-

men, Davorinu Terčonu, županu Občine Sežana, Dragu Božacu,
županu Občine Divača, in Zvonku Benčiču Midretu, županu Občine Hrpelje - Kozina, za njihovo podporo in sodelovanje pri tem
projektu.
Vsa štiri drevesa, ki smo jih posadili, in vse prireditve, ki so bile
v tem času, so in naj bodo tudi v prihodnje dodana vrednost h
kakovosti življenja v naši deželi, ki je po obsežnosti ljubiteljske
kulturne dejavnosti edinstvena v svetu. 5000 kulturnih društev,
107.000 ljubiteljskih ustvarjalcev, 25.000 prireditev in preko 4
milijone obiskovalcev letno je zgovoren podatek, ki že sam po
sebi opravičuje za ljubiteljsko kulturno namenjena sredstva in
ki kliče po zasluženi in še večji pozornosti in upoštevanju države
in lokalnih skupnosti. Hvala vsem, ki nas podpirate in ki bomo za
vas pomembni tudi v prihodnje.
Besedilo: Vladislava Navotnik

Dejavni tudi v zrelih letih
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Kras (Društvo
UTŽO Kras), ki ga že od vsega začetka vodi predsednica Nadja
Mislej Božič, je četrto študijsko leto zaključilo v vaškem domu
v Gorjanskem, kjer so slušateljem slavnostno podelili potrdila o
delu v študijskih skupinah. Še posebej so se zahvalili mentorjem.
Letos je 99 slušateljev (od skupaj 149) uspešno zaključilo kar
sedemnajst programov, med katerimi so v zadnjem študijskem
letu posebno pozornost namenili programu Suhi zid, ki ga je
vodil mentor Boris Čok iz Lokve.
Najprej je o dejavnostih in pomenu Društva UTŽO Kras spregovorila predsednica Nadja Mislej Božič, nekaj svojih misli je udeležencem namenil tudi župan Občine Komen, Danijel Božič, o
suhozidni gradnji in o pomenu obnavljanja kraških hišk pa sta
spregovorila Boris Čok ter dr. Borut Juvanec.
Slušatelji so obiskovali številne krožke: jezikovne (Angleščina,
Italijanščina in letos Japonščina), umetnostne, kot so Likovna
ustvarjalnost, Umetnostna zgodovina, Digitalna fotografija, Igranje kitare, Tržaška književnost, ter programe o življenju z zdravilnimi rastlinami, ohranjanju zdravja, suhih zidovih, pilatesu,
branju in program Muzej Krasa. Od vsega začetka deluje tudi
krožek Slovensko ljudsko izročilo, ki ga vodi mentorica Marjeta
Malešič. Le-ta je predstavila plodovito delo članov, ki se odraža
v drugem zvezku z naslovom Sem uzeu rešpetlin, v katerem so

po tematskih sklopih predstavljeni stari predmeti. Zvezek krožka
Znam narediti kot nekoč, ki je pod njenim vodstvom iz z imenom Slovensko ljudsko izročilo deloval zadnji dve študijski leti,
je tiskan v nakladi 100 izvodov.
Prireditev, ki jo je povezovala Ana Godnik in ki sta jo v kulturnem
programu obogatila še kitarista David Spačal, učenec sežanske
glasbene šole, in njegov mentor, prof. Igor Starc, so zaključili ob
prijetnem klepetu in ob dobri kapljici rujnega so si obljubili, da
bodo z najrazličnejšimi programi nadaljevali tudi v prihodnjem
študijskem letu.
Besedilo in foto: Olga Knez
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Gasilci PGD Komen prevzeli novo gasilsko vozilo
V nedeljo, 18. maja 2014, smo gasilci PGD Komen v uporabo
prejeli novo gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1, ki bo naslednik 17 let starega vozila.
Gasilske slovesnosti so se udeležili župan Občine Komen Danijel
Božič, predsednik regijskega sveta Obalno-kraške regije Miran
Gregorič, predsednik in poveljnik Kraške gasilske zveze Blaž Turk
in Boris Budal, poveljnik CZ Občine Komen Miloš Lozej, gasilska
društva v Kraški gasilski zvezi ter sosednja gasilska društva.
Bogat kulturni program, ki so ga oblikovali skupina harmonikašev iz Brkinov, Pihalni orkester Komen, mladi gasilci PGD Komen,
je popestrila žena našega gasilca Pepija, vse skupaj pa je v celoto
povezala naša Anči.
Po pozdravnih nagovorih predsednika PGD Komen Marka Adamiča in župana Občine Komen je župan Danijel Božič predal
vozilo v uporabo poveljniku PGD Komen Matjažu Hribarju, ta
pa skrbniku vozila Boštjanu Slavcu. Vozilo je blagoslovil gospod
župnik Peter Černigoj.
Mladi gasilci iz PGD Komen so nam zelo nazorno prikazali, da
gre za vozilo znamke Volkswagen transporter, tj. za kombi s 140
konjskimi močmi, s posadko 1 + 8 gasilcev, s pogonom 4 x 4, z

zvišanim podvozjem za težke terene, vozilo pa je opremljeno z
gasilsko reševalno opremo.
Ob koncu slovesnosti smo skupaj nazdravili s penino, ki nam jo
ob vsaki gasilski slovesnosti podari posestvo Jazbec iz Tupelč.
Gasilci so torej tisti, ki za svoje delo ne pričakujejo denarne nagrade in nobene posebne nagrade za čas, ko pomagajo in rešujejo, ko opravljajo preventivne dejavnosti, ko se v svojem prostem času usposabljajo in urijo. Še posebej pomembno pa je, da
lahko kot posamezniki, družba in tudi država vselej računamo
na njihovo pomoč. Dobra in spravna oprema je pogoj za požrtvovalno delo in pomoč, zato so se novega gasilskega vozila
razveselili tako člani Prostovoljnega gasilskega društva Komen
kot tudi občani, saj omenjeno vozilo ni velika pridobitev le za
gasilsko društvo, ampak tudi za Občino Komen.
Tok časa neizmerno beži, doživljamo različne preizkušnje in situacije, a gasilci smo vedno pripravljeni. Znova in znova gremo
naprej v želji po pomoči ljudem, v želji po uspehih in po novih
dosežkih.
Besedilo: Marko Adamič

Flavtistka Anja Colja navdušila na vrtovih
svetega Frančiška
Anja Colja, mlada, nadobudna flavtistka, ki je po Glasbeni šoli
Sežana pred letom dni z odliko in s posebnim priznanjem diplomirala na ljubljanski Akademiji za glasbo, je 3. junija 2014 s
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svojim prečudovitim koncertom očarala številno občinstvo na
letošnjem že četrtem koncertu na jubilejnem 20. glasbenem
ciklu z naslovom Glasba z vrtov svetega Frančiška. V dvorani
Frančiškanskega samostana na Kostanjevici v Novi Gorici jo je
na klavirju spremljal pianist Tadej Horvat, ki je kot profesor klavirja in korepetitor zaposlen na ljubljanskem Konservatoriju za
glasbo in balet, postal pa je tudi asistent na ljubljanski glasbeni
akademiji.
Po enoletnem premoru se je mlada flavtistka, doma iz Coljave
pri Komnu, ki se je dodatno izpolnjevala na mojstrskih tečajih
in v poletnih šolah ter je dobitnica več prvih nagrad in zlatih
plaket na državnih in mednarodnih tekmovanjih, predstavila
primorskemu občinstvu. Po besedah direktorice novogoriškega Kulturnega doma Pavle Jarc je glavno poslanstvo koncertov
Glasbe z vrtov svetega Frančiška predstaviti mlade, nadobudne
in perspektivne glasbenike primorskega prostora, ki si utirajo
pot na glasbenih odrih. To je Anja, ki ob glasbi študira še 6. le-
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tnik Medicinske fakultete v Ljubljani, tudi prepričljivo storila, ko
je predstavila zelo zahteven program. Čeprav malo zmedena, pa
vseeno z lepimi občutki, je mlada flavtistka zapuščala dvorano
samostana, ki jo je do zadnjega kotička napolnilo zahvaljujoče
občinstvo. Z obilnim aplavzom je le-to dobilo še en glasbeni dodatek. Z lepimi občutki je Anja sprejela številno občinstvo, ki je
prišlo tudi iz domačega kraja, čeprav na Komenskem že dolgo
ni imela nobenega koncerta. »Najraje bi igrala, imela koncerte,
želim igrati tudi v orkestru, udeležujem se avdicij. Po diplomi
sem si želela iti na kakšno avdicijo in dobiti službo. Tako je prišlo do sodelovanja z Evropskim orkestrom in zborom študentov
medicine EMSOC, kjer sem bila lansko leta solo flavtistka, istega
leta pa tudi finalistka avdicije za solo flavtista finskega radijskega
simfoničnega orkestra, kjer so me na podlagi posnetkov povabi-

li na avdicijo, a do resnejšega sodelovanja žal ni prišlo. Poleti pa
nameravam v Švico, da bi nadaljevala s študijem,« pravi Anja, ki
zaključuje tudi medicinsko fakulteto.
Torkovi večeri v sklopu Glasbe z vrtov svetega Frančiška, ki obsegajo sedem koncertov in se odvijajo v maju in juniju, so se
nadaljevali tudi v torek, 10. junija, z večerom solistov in ansambla NOVA filharmonija. Kot solista sta nastopila mlada Komenca,
rogist Sebastijan Buda in trobentač Gregor Rogelja, ob klavirski
spremljavi profesorice klavirja in korepetitorke na sežanski Glasbeni šoli Ingrid Tavčar.
Besedilo in foto: Olga Knez

Že osmi festival Vitovska in morje
Že 8. tradicionalna prireditev Vitovska in morje, ki se je z lanskim
letom preimenovala v Trst, vitovska in morje in se je iz devinskega gradu, ki jo je gostil prvih šest let, preselila v Trst, se je letos
odvijala od 3. do 8. junija in je bila zelo dobro obiskana.
Osrednji praznik kraške avtohtone vinske sorte tržaškega, goriškega in slovenskega Krasa je tudi letos v preurejeni bivši ribarnici priredilo Društvo kraških vinarjev v sodelovanju s tržaškim
društvom someljejev AIS.
Prireditev se je po vodeni degustaciji vitovske z najboljšim italijanskim someljejem za leto 2012 in svetovnim podprvakom
Dennisom Metzom nadaljevala s tematsko-gastronomskim večerom Primeri junaških okolišev, izziv pridelovalcev vina, kjer so
naravni pogoji posebno težki v restavraciji Devetak na Vrhu pri
Savodnjah ob Soči. Osrednja dneva pa sta bila posvečena degustaciji vitovske in tipičnih kraških pridelkov, izdelkov in morskih
dobrot v bivši ribarnici, kjer se je predstavilo 26 pridelovalcev vitovske in kar 40 restavracij in drugih obratov, ki so pripravili jedi,
ki se ujemajo z vitovsko, predvsem so dali poudarek ribjim specialitetam. Zadnji dan so ljubitelji vitovske obiskali in si ogledali
kleti Vinorodnega okoliša Kras, kjer so imeli možnost pokušati in
kupiti vino. V tednu prireditve pa so nekatere restavracije Tržaške

pokrajine ponujale menije z morskimi dobrotami v kombinaciji
z vitovsko.
Dobra tretjina prisotnih vinarjev, ki so svojo vitovsko dali na pokušino, je bila s slovenskega Krasa, kar priča o dobrem sodelovanju obeh društev kraških vinogradnikov kot tudi članov obeh
vinskih konzorcijev, ki se povezujejo tudi v okviru čezmejnega
projekta Agrotur. Med osmimi vinarji sta bila dva iz komenske
občine, in sicer Matej Colja iz Coljave ter Branko in Vasja Čotar iz
Gorjanskega, medtem ko so sežansko občino ob največjem pridelovalcu kraških vin Vinakrasu Sežana zastopali še: Čotova klet
iz Vrhovelj, Vinarstvo Lisjak Dutovlje, Vina Štoka Krajna vas, Emil
in Ken Tavčar iz Krepelj in Vinarstvo Širca - Kodrič iz Godenj. Ob
vrhunskih vinih sta bili s skladnimi kulinaričnimi dobrotami in
okusi prisotni gostilna Kraljestvo pršuta iz Kobjeglave in gostilna
Špacapan iz Komna.
Seveda pa ostaja namen vedno isti. Po besedah predsednika
Društva vinogradnikov s Krasa Benjamina Zidaricha vinogradniki veliko pozornost posvečajo gostincem in želijo predstaviti gostinske lokale, s katerimi sodelujejo oziroma ki prodajajo njihova
kakovostna vina. To jim je uspelo na omenjeni prireditvi, ki ima
čezmejne razsežnosti. Ob odličnih vitovskih so bili na prireditvi
na voljo značilni kraški proizvodi: siri, ekstra deviška oljčna olja,
ribe iz Tržaškega zaliva, za sladokusce pa ravno pravšnji med. Kulinarične dobrote so pripravili različni gostinski ponudniki, ki so
tudi letos tako številčno spremljali vinarje.
»Trst ima v radiju sto kilometrov na dosegu istrski, vipavski, briški,
kraški vinorodni okoliš in Aqulieo – to je neizmerno bogastvo
in predstavlja ogromne potenciale, ki jih Trst mora izkoristiti in
vključiti v svojo vsestransko ponudbo ter se povezati s turizmom,« je na konferenci z naslovom Opis in pričevanja junaškega
vinogradništva na Krasu in ne samo … v hotelu Savoia Excelsior
Palace poudaril podpredsednik tržaškega someljejskega društva
Roberto Filipaz.
Besedilo in foto: Olga Knez
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Ko kraška harmonika nam zaigra ...
»Ko kraška harmonika nam zaigra,
vihra kakor burja z gora do morja
in poje kot ptica, ki mej ne pozna
in seže človeku v globino srca.«

Le dve leti nas ločita do praznovanja 30. obletnice delovanja našega Društva Kraška harmonika. Začetki segajo v leto 1986. Takrat
se je na pobudo nekaterih članov Zveze kulturnih organizacij in
našega, zdaj žal že preminulega dolgoletnega predsednika Ludvika Žiberne, zbralo okrog 30 harmonikarjev in na ustanovnem
zboru ustanovilo Klub Kraška harmonika. Ta je v taki obliki deloval
še po osamosvojitvi Republike Slovenije, dokler se ni spremenila
zakonodaja in se je preoblikoval v današnje Društvo Kraška harmonika. Društvo je počasi raslo in pridobivalo nove člane. Šola in
tečaji harmonike so bili vsako leto bolj obiskani. Člani društva so
sodelovali na različnih prireditvah: srečanjih, tekmovanjih, kulturnih praznikih in so navsezadnje popestrili marsikateri dogodek.

Danes društvo šteje preko 100 članov. Le-ti prihajajo z različnih
koncev Krasa, Brkinov, Obale, Goriške in celo s štajerskega konca.
Poleg tega članstvo sega tudi čez meje naše domovine, v Italijo
k našim zamejcem ter na Hrvaško. Vse druži ljubezen do igranja
na diatonično harmoniko, na instrument, ki se v zadnjem času
ne pojavlja le v narodno-zabavni glasbi, temveč ga srečujemo
tudi v drugih žanrih.
Naše delovanje je vidno na različnih področjih. Mladi predstavniki društva, polni zagona in novih idej, večkrat sodelujejo na
tekmovanjih doma in v tujini. Trdo delo njih samih in njihovih
učiteljev je poplačano z lepimi rezultati, ki jih tam dosežejo.

Eden izmed njih je domačin, Jan
Novak iz Tomačevice (na fotografiji). Tekmovanja so njegova stalnica,
lepi uspehi pa tudi. Pred kratkim se
je predstavil celo v Franciji. Poleg
tega pa Jan najde čas tudi za aktivno
članstvo v Orkestru Kraška harmonika. Ta je s svojim delom pričel v letu
2013 in ima za seboj že nekaj uspešnih nastopov.
Poleg solističnih nastopov naših
članov (dobrodelni koncert v Trstu,
srečanja Društva upokojencev Komen …), nastopov našega orkestra (obisk v Domu upokojencev
Sežana) se društvo večkrat predstavi tudi v širši zasedbi. Julija ste
nas lahko srečali na 2. srečanju Harmonike ob Blejskem jezeru.
Tu smo se predstavili kot najštevilčnejša skupina, celo z najvišjim
harmonikarjem. V okviru prireditve Praznik terana in pršuta smo
se udeležili akcije S kolesom na teran in pršut ter povorke kmečkih voz. Ob občinskem prazniku Občine Sežana smo prav tako
sodelovali v povorki, v začetku septembra pa smo v vasi Griže na
Vrheh organizirali že tradicionalno srečanje Kraški frajtonar. Do
konca leta imamo še veliko načrtov, za katere ne dvomimo, da
nam ob naši močni volji in zagnanosti ne bi uspeli. Vabljeni, da
se nam pridružite! (www.kraskaharmonika.si)
Besedilo in foto: odbor Društva Kraška harmonika

1. Mali kraški bienale v Volčjem Gradu
Najbolj značilna in tudi najpomembnejša kulturna dediščina
se je v tednu med 17. in 21. junijem 2014 oživljena vrnila nazaj
domov v Volčji Grad v obliki 1. Malega kraškega bienala. Pred
poletnim solsticijem in volčjegrajskim praznikom svetega Ivana
je osem mladih umetnikov, med njimi so bila tudi tri dekleta,
kosom kraškega kamna vdihovalo življenje. Kamnoseški projekt
je bil mednaroden, udeležila sta se ga namreč tudi udeleženca

Župan Danijel Božič je obiskal mlade kamnoseke
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iz Belgije in Nemčije.
1. Mali kraški bienale je v obliki petdnevne kamnoseške delavnice organiziralo Društvo Debela Griža Volčji Grad ob finančni
podpori Občine Komen in Občine Sežana in ob veliki materialni podpori podjetja Marmor Sežana, d. d. Slednje je darovalo
kamnite kose, ki so služili kot osnovni material, da smo projekt
sploh lahko uresničili. Vsem imenovanim se še enkrat zahvaljujemo za velikodušno podporo. Idejni vodja projekta, ki se bo
nadaljeval vsako drugo leto, je Matej Štolfa, absolvent sežanske
Višje strokovne šole, Oblikovanje materialov, smer Oblikovanje
kamna. Z oblikovanjem celostne grafične podobe bienala mu
je pomagal arhitekt Igor Logar. V Volčjem Gradu smo tako en
teden poslušali že davno pozabljene zvoke »štancanja kamna«
in si vsak dan ogledovali kamnite umetnine, ki so nastajale na
travniku na začetku vasi ob strokovni pomoči mentorjev: upokojenega nadkamnoseka Gabrijela Jerama, umetnostnega
kamnoseka Jerneja Bartolata in kiparja Radivoja Muliča. To pa
seveda še ni vse: program bienala je bil zelo pester in je vseboval še splošno strokovno, kulturno in etnološko izobraževanje
udeležencev. Mladi umetniki so imeli enkratno priložnost, da so
si s strokovnim vodstvom ogledali lipiški kamnolom (Marmor
Sežana) in zgodovinski kamnolom Cava Romana v Nabrežini, ki
izvira iz časov rimskega imperija. Arhitekt, domačin Boštjan Štol-
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Udeleženci 1. Malega kraškega bienala (brez dveh udeleženk) z
nekaterimi mentorji
fa je dekleta in fante popeljal po volčjegrajski Poti kamna, kjer
so lahko občudovali primere ljudskega graditeljstva s kamnom
(suhozidi, Debela griža, pastirska hiška …) in seveda umetelno
obdelane kamnite kalone, jerte, štirne in še kaj. Predstavili smo

jim tipično kraško kulinariko s predavanjem in tudi praktično.
Ker je zvok obdelave kamna navduševal vaščane, so udeležence
med delom obiskovali in jih tudi pocrkljali z različnimi domačimi
dobrotami. Dekletom in fantom smo v dveh hišah nudili tudi
brezplačna prenočišča in zvečer poskrbeli za njihove želodčke
in prijetno druženje. Obiski pa so zadnje dni bienala prihajali od
vsepovsod.
Intenzivno delo se je v soboto, 21. junija, zaključilo s postavitvijo in predstavitvijo kamnitih izdelkov na borjaču vaškega doma
in prireditvijo s podelitvijo priznanj in zahval vsem sponzorjem
in podpornikom bienala. Prireditev je z izbranimi vini podprlo
Vinarstvo Čotar. S svojo prisotnostjo in pozdravnima govoroma
sta nas med drugimi počastila župana obeh občin, gospod Danijel Božič in gospod Davorin Terčon, ter etnolog prof. Janez Bogataj. Kamnite umetnine bodo ostale v Volčjem Gradu in k občudovanju pritegovale obiskovalce od vsepovsod. Domačinom
pa upamo, da bodo vzbudile nov in še boljši odnos do kamna
in zaiskrile kakšno idejo, kako bi lahko kamen polepšal in izboljšal življenje v Volčjem Gradu. Malemu kraškemu bienalu želimo
dolgo in plodno življenje.
				
Besedilo in foto: Romana Marinšek Logar

Prvo leto delovanja Društva Komenski Kras 91
Za člani Društva Komenski Kras 91 je prvo leto delovanja. Naloge in cilje, ki smo si jih zastavili, smo v tem času tudi uresničili.
Ustanovnim članom društva se je pridružilo kar lepo število novih članov, tako da se je društvo številčno kar potrojilo. Vodstvo
društva je dalo besedo, da ne bomo le društvo na papirju oziroma le za piknike, ampak da bomo s svojo zavzetostjo tudi nekaj
doprinesli občini in njenim prebivalcem. Društvo se je prijavilo

nejših točkah opremljena s smerokazi in z napisi. Pohodniška
pot bi bila pridobitev za občino in predvsem za naselja ob meji.
Društvo bi letno organiziralo in izvedlo pohode v spomin in
opomin na dogodke v času osamosvojitvene vojne. Osnutek
razstave smo za člane pripravili že 29. junija 2014 ob rednem
letnem družabnem srečanju pri lovski koči v Nadrožici. Razstavo
zbranega gradiva pa bomo v soorganizaciji in s pomočjo vodje
Knjižnice Komen za vse občane pripravili od 28. novembra 2014
do 26. decembra 2014 v Knjižnici Komen. Ob projektih pa seveda nismo pozabili na družabna srečanja naših članov. Za člane
organiziramo tradicionalno srečanje pri lovski koči v Nadrožici.
Tudi udeležba več kot dvajsetih članov društva na strelskem
tekmovanju s pištolo na strelišču v Kostanjevici dokazuje, da se
člani društva radi družimo.
Besedilo: Franko Zadnik
Foto: Polona Makovec

Družabno srečanje članov društva pri lovski koči v Nadrožici

na občinski razpis za sofinanciranje programov na področju
družbenih dejavnosti in turizma. Prijavili smo se na tri projekte
– programe. Občinska komisija nam je za dva projekta dodelila
finančna sredstva, in sicer za projekta: Ureditev razstave gradiva
in fotografij o dogodkih iz osamosvojitvenih procesov leta 1991
in Ureditev in ustrezna označitev nekdanje vojaške patrolne steze, ki je potekala ob meji z Republiko Italijo od mejnega prehoda
Klariči do karavle Veliki Dol. V kolikor bo vse potekalo tako, kot
je treba, bi s tema dvema projektoma začeli v jesenskem času
in nadaljevali preko zime tudi v leto 2015. Staro patrolno stezo
bi uredili v pohodniško pot, ki bi bila na pristopnih in pomemb-

Udeleženci strelskega tekmovanja na strelišču v Kostanjevici na Krasu
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Mlada geološka Evropa v Gorjanskem
V tednu med 4. in 10. avgustom 2014 je v okolici Gorjanskega
potekal 19. mednarodni tabor evropskih študentov geologije
EUGEN 2014. Tabor EUGEN je tradicionalni tabor evropskih študentov geologije, ki že od leta 1995 poteka vsako leto v drugi
evropski državi. Tokrat je že drugič potekal v Sloveniji, prvič pred
enajstimi leti v okolici Kobarida. Tabor so prostovoljno organizirali slovenski študenti geologije, združeni v Društvu študentov
geologije, v sodelovanju z EUGEN e.V. iz Nemčije. Letošnjega tabora se je udeležilo 150 študentov geologije iz petnajstih evropskih držav ter po en udeleženec iz Brazilije, Japonske in iz Palestine. Največ je bilo Nemcev, Italijanov in Slovencev, prisotni so bili
tudi Avstrijci, Belgijci, Finci, Hrvati, Litovci, Madžari, Nizozemci,
Poljaki, Portugalci, Romuni, Srbi in Švicarji. V okviru tabora so
potekale strokovne ekskurzije in večerna predavanja pod vodstvom predavateljev in strokovnjakov z Oddelka za geologijo
Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Inštituta za
raziskovanje Krasa v Postojni ter z Inštituta Jožef Stefan. V enem
tednu so se udeleženci udeležili strokovnih geoloških ekskurzij,
na katerih so spoznali geologijo Julijskih Alp, zahodne Slovenije,
bogato rudarsko tradicijo Idrije ter seveda kraške pojave v Škocjanskih jamah in Rakovem Škocjanu. En dan pa je bil namenjen
turističnemu izletu po Ljubljani.
Tabor EUGEN predstavlja izvrstno možnost za širjenje znanja in
izkušenj med bodočimi mladimi evropskimi strokovnjaki ter je
odlična priložnost za vzpostavljanje novih poznanstev in prijateljstev. Pod vtisi odlične slovenske organizacije so se Poljaki
odločili, da naslednji, jubilejni, tj. dvajseti EUGEN, popeljejo na

Poljsko, mnogi letošnji udeleženci pa so zatrdili, da se v Slovenijo
in na Kras vsekakor še vrnejo.
Ob tej priložnosti bi se v imenu Društva študentov geologije
še enkrat radi zahvalili vsem našim prostovoljcem za izkazano
izjemno vztrajnost in trdoživost pri organizaciji, Občini Komen
ter prostovoljcem PGD Komen za vso pomoč, podporo in razumevanje ter prostovoljcem MD Šuz za izvrstno sodelovanje.
Navsezadnje pa se iz srca zahvaljujemo še vsem Gorjancem za
neizmerno prijaznost, gostoljubje in razumevanje v času našega
obiska.
Besedilo: Andrej Novak
Foto: Martin Hoferichter

Gledališka skupina KD »Brce« s festivala na
festival
Gledališka skupina KD »Brce« iz Gabrovice pri Komnu je bila
tudi v poletnih mesecih aktivna, saj je po marčevski premieri
komedije Marjana Tomšiča Češpe na figi v Kobjeglavi (dvorano
z odrom jim je prijazno odstopilo KUTD Kraški slavček Kobjeglava - Tupelče) poneslo svojo najnovejšo uprizoritev še na festival
Gledališče pod zvezdami v Štandrež (22. junij – Italija), na Mladifest v amfiteater Kosovelovega doma v Sežani (6. julij), na Grajsko poletje 2014 v Štanjel (11. julij), na Poletne večere pod zvez-

Prizor iz drugega dejanja komedije Marjana Tomšiča Češpe na figi. Z leve proti
desni: Milena Colja, Jožko Okretič, Bojana Furlan, Silvestra Grižnik - Kačič, Grozdana Švara in Branka Guštin
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dami v Praprot (2. avgust – Italija) ter v Štorje, Hrpelje, Orehek pri
Prestranku ter v Izolo. Komedijo Češpe na figi naj bi odigrali tudi
na Martinčevem trgu v Kopru, a so jo organizatorji iz ne povsem
znanih razlogov umaknili s programa.
Se je pa Tomšičeva komedija zelo dobro obnesla na regijskem
Linhartovem srečanju v Izoli (30. maj), kjer je igralec Urban Grmek Masič prejel priznanje za najboljšo moško vlogo za lik Štefa
Petelina v komediji Češpe na figi. Regijska selektorica, dramska
igralka Ana Ruter, je tako utemeljila nagrado: »Urban Grmek Masič je ustvaril nepozabno podobo lahkoživega in veseljaškega
mladeniča. Lik, ki ga igralec odigra od prvega do zadnjega koraka enako intenzivno, natančno in z neverjetno energijo, temelji
na do potankosti izdelani gestikulaciji, mimiki in drži telesa. Čeprav je igralec ustvaril že kar nekakšno karikaturo, ga nikoli ne
zanese čez mejo. Lik, ki izstopa, pa vendar upošteva kod celotne
predstave, kar priča o veliki igralski moči«.
Naj pri tem omenimo, da so v lanski sezoni igralke Milena Colja,
Bojana Furlan, Silvestra Grižnik - Kačič, Branka Guštin in Grozdana Švara na regijskem Linhartovem srečanju v Piranu prav tako
prejele skupinsko priznanje za najboljšo žensko vlogo v igri Mira
Gavrana Vse o ženskah v režiji Minu Kjuder.
Gabrovški komedijanti, ki jih umetniško vodita Minu Kjuder in
Sergej Verč, pa se veselijo še enega uspeha. Po šestnajstih letih
se jim je namreč že drugič uspelo uvrstiti v tekmovalni program
Nadaljevanje na 17. strani
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Lokalne volitve 2014
Spoštovane občanke in občani,
bralke in bralci občinskega glasila Burja!
V nedeljo, 5. oktobra 2014, bomo volili predstavnike v predstavniškem
organu občine – občinskem svetu in župane. Da se boste lažje odločili, kdo
si zasluži vaše zaupanje v naslednjih štirih letih, v občinskem glasilu Burja
objavljamo predstavitve kandidatov in list kandidatov. Predstavitve so v
besedilu objavljene tako, kot smo jih prejeli, in s strani uredniškega odbora
oziroma naše lektorice Tanje Bratina Grmek niso bile lektorirane.
Objavljeni so tudi seznami kandidatov in list kandidatov, in sicer v takem
vrstnem redu, kot je bil izžreban na sestanku občinske volilne komisije.
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Kako bomo volili na letošnjih lokalnih
volitvah?
Novosti letošnjih lokalnih volitev

Bližajo se letošnje lokalne volitve. V nedeljo, 5. oktobra 2014,
bomo odšli na volitve ter izvolili 13 članov Občinskega sveta Občine Komen. Ali bo prvi krog volitev prinesel tudi novega župana,
pa bomo šele videli. V kolikor nobeden od kandidatov za župana
v prvem krogu ne bo prejel zadostnega števila glasov, bo drugi
krog glasovanja za volitve županov predvidoma v nedeljo, 19.
oktobra 2014.
Bistvena novost na letošnjih lokalnih volitvah je v celoti uveljavljen 70.a člen Zakona o lokalnih volitvah, ki določa oblikovanje
kandidatnih list tako, da pripada vsakemu od spolov najmanj 40
% kandidatur oziroma mest na kandidatni listi ter da so kandidatke oziroma kandidati na prvi polovici kandidatne liste razporejeni
izmenično po spolu. Če pa so na kandidatni listi le tri kandidatke oziroma kandidati, pa mora biti na kandidatni listi najmanj en
predstavnik vsakega od spolov.
Novost je tudi pri volilni pravici državljanov drugih držav članic
EU z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma s potrdilom o prijavi prebivanja in prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji ter tujcev z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Kandidiranje na lokalnih volitvah

Kandidate za člane občinskega sveta lahko predlagajo stranke ali
skupine volivcev. Kandidat mora imeti stalno prebivališče v volilni enoti, v kateri kandidira za občinskega svetnika, oziroma v
občini, v kateri kandidira za župana. Vsakdo lahko kandidira za
člana občinskega sveta samo v eni volilni enoti in samo na eni
listi kandidatov.
Volitve župana se izvajajo po absolutnem dvokrožnem večinskem sistemu. Za župana je izvoljen kandidat, za katerega je glasovalo več kot 50 % volivcev, ki so glasovali. Za volitve članov
občinskega sveta se v Občini Komen uporablja proporcionalni
sistem.

Glasovanje

Glasovanje bo v nedeljo, 5. oktobra 2014, v Občini Komen potekalo na štirinajstih voliščih. Glasovanje na voliščih vodijo volilni
odbori, ki jih je na predlog političnih strank, drugih organizacij
v občini in občanov imenovala občinska volilna komisija. Volilni
odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi
namestniki. Glasovanje se bo začelo ob 7. uri in bo potekalo do
19. ure. Volivci glasujejo samo osebno, in sicer na podlagi vpisa
v volilni imenik. V kolikor pride na volišče oseba, ki ni vpisana v
volilnem imeniku, jo volilni odbor napoti k pristojnemu upravnemu organu, ki vodi register prebivalstva (na upravno enoto ali na
krajevni urad).
Navodilo za glasovanje bo napisano na glasovnici. Pri volitvah
župana lahko volivec obkroži samo eno številko, ki je pred imenom in priimkom kandidata. Pri volitvah članov občinskega sveta lahko volivec obkroži samo eno številko pred imenom liste,
v prostor ob imenu liste, ki je namenjen za preferenčni glas, pa
lahko vpiše samo eno številko, in sicer zaporedno številko kandidata s te iste liste, kot jo ima kandidat na seznamu (na razglasu).
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z
liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila
preferenčnih glasov, v kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov,
oddanih za listo.

Predčasno glasovanje

Volivci, ki bodo na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo na
predčasnem glasovanju, in sicer v sredo, 1. oktobra 2014, od 7.
do 19. ure na posebnem volišču na sedežu občinske volilne komisije, v občinski stavbi, Komen 86.

Obvestilo o predčasnem glasovanju –
Lokalne volitve 2014
Volivce obveščamo, da bo predčasno glasovanje za vse, ki bodo na dan volitev odsotni iz kraja stalnega prebivališča in kjer so
sicer vpisani v volilni imenik, potekalo v sredo, 1. oktobra 2014, na sedežu Občine Komen, Komen 86.
Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 7. in 19. uro.
Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, naprošamo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo
identiteto, ter po možnosti obvestilo o volišču, na katerem bi imeli v nedeljo, 5. oktobra 2014, pravico glasovati.
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GORAN ŽIVEC

GORAN ŽIVEC ZA ŽUPANA OBČINE KOMEN
Spoštovane občanke in občani, dovolite nekaj besed o meni. Letos bom star 41 let. S Sonjo vzgajava 5
in 8 letna sinova, Roka in Bora. Zrastel sem v Gorjanskem, kjer sem veliko občanov spoznal pri pomoči
moji mami v gostilni in kasneje v trgovini. V osnovno šolo sem hodil v Komen, v gimnazijo v Sežano. Po uspešnem univerzitetnem študiju ekonomije v Trstu sem z odliko končal še podiplomski študij
mednarodnega poslovanja (MBA). Po zaključku šolanja sem se kot vodja podpornih služb in asistent
predavatelj kontrolinga zaposlil na eni najboljših podiplomskih šol v Italiji. Med delom sem dopolnjeval
svojo izobrazbo in v Liverpoolu (Anglija) pridobil še diplomo iz informacijskih ved. Leta 2004 sem za
dobro leto postal predsednik uprave v Aluminij Opremi. Po tem sem bil drugje še direktor prodaje in
pomočnik generalnega direktorja. 2007 sem s partnerji v Gorjanskem ustanovil svoje prvo podjetje za
telekomunikacije, katerega direktor sem še danes. Kasneje sem s partnerji ustanovil še dve podjetji, eno
v Gorjanskem, ki se ukvarja s superračunalništvom, in drugo v Ljubljani, ki dela poslovno svetovanje. Vsa
podjetja danes uspešno poslujejo in zaposlujejo približno 20 ljudi.
V predvolilni kampanji in pri kasnejšem delu bom povezoval vse, ki bodo pokazali željo, da bi skupaj
nekaj dobrega naredili. Za opravljanje županske funkcije ne bom zaposlen na občini.
Ker menim, da o drugih govorijo slabo tisti, ki o sebi nimajo nič dobrega za povedati, se bom po tem tudi
ravnal. Prepričan sem, da boste volivci tiste, ki si bodo želeli vašo pozornost zagotoviti s širjenjem strahov
in neresnic, prepoznali, in jih kaznovali na volitvah.
KOT CILJE ZA BOLJŠE DELO IN ŽIVLJENJE V OBČINI SEM SI POSTAVIL:
1. Oživiti gospodarstvo in podpreti podjetniške ideje v kmetijstvu in turizmu!
2. Ustvariti mladim in mladim družinam prijazno okolje!
3. Pomagati občanom pri uresničevanju njihovih projektov!
Za neodvisno kandidaturo za župana sem se odločil, ker sem prepričan, da občino Komen lahko vsi skupaj premaknemo na bolje. Ne levi, ne desni, ne roza in ne olivne barve, samo vsi skupaj! Nič več samo
naši in samo vaši, vsi skupaj!
Če bo vsak izmed nas jasno vedel, kaj je njegova naloga, in to naredil, potem mora iti bolje!
		
Goran

SLS Slovenska ljudska stranka

Drage občanke in občani,
volivke in volivci !
Mandatno obdobje župana in občinskih svetnikov se je izteklo in ponovno gremo na volitve.
Najprej se mora vsak vprašati ali živi boljše kot prej. Ali se mu je življenjski standard izboljšal ali poslabšal.
Za napredek občine na letošnjih volitvah naša stranka podpira, neodvisnega kandidata za župana, gospoda Gorana Živca, ki ima podporo več strank in list. To je človek, ki ga zanima prihodnost in uspešnost
naše občine, odprt je za dobre predloge in sodelovanje ter pripravljen na prevzem odgovornosti. Poleg
mandata potrebuje tudi podporo v občinskem svetu, kjer si želimo biti zastopani tudi mi.
Vse moči bomo usmerili za:
- Razvoj gospodarstva, saj le s produkcijo in trženjem pridemo do prihodkov, novih delovnih mest in
blaginje.
- Otroke, da jim bo najlepše v svojem kraju, kjer bojo kasneje lahko uresničevali svoje ideje in cilje, brez
želje po tujini.
- Mlade, treba jih je bolj upoštevati jim prisluhniti in pomagati pri uresničitvi dobrih idej, njihovih skupnih potreb in še zlasti pri rešitvah stanovanjskega problema.
- Družine, pomoč pri prevozih dijakov in študentov ter za zdravstveno oskrbo.
- Starejše, da jim bo lepo in se bodo počutili sprejete s svojo modrostjo.
- Ohranjanje in obnovo kulturne in naravne dediščine.
- Tesnejše sodelovanje z okoliškimi občinami, posebno s tistimi v Italiji.
- Krepitev dobrodelnosti in pomoči socialno šibkim.
- Podporo društvom in druženju ter medsebojnemu dialogu.
Slovenska ljudska stranka je ostala zunaj parlamenta, kar ne pomeni, da smo izgubili energijo in vztrajnost za delovanje na lokalnem področju. Ravno nasprotno, kot prva ustanovljena stranka slovenske pomladi ostajamo zvesti vrednotam in prepričanju, da mora politika postati najvišja oblika človekoljubja.
Lista kandidatov:
Valter Ščuka, Margerita Perišić, Aleksander Grmek, Bruna Ščuka, Stojan Grmek
Pridite v nedeljo 5.10. 2014 na volitve. Z našim vestnim in poštenim delom vam bomo hvaležni za vaš
glas za našo listo Slovenske ljudske stranke.
Občinski odbor SLS Komen, Predsednik, Valter Ščuka
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Nova Slovenija – krščanski demokrati

KRŠČANSKI DEMOKRATIODGOVOR ZA PRIHODNOST
V Novi Sloveniji se bomo zavzemali za:
- Pocenitev vseh komunalnih storitev, pocenitev omrežnine za vodo
- Omogočiti vsem, ki gradijo ali obnavljajo domove, da to naredijo z bistveno nižjim komunalnim prispevkom
- Odpravo komunalnega prispevka za vse podjetnike , ki bodo odpirali nova delovna mesta v občini
Komen
- Vsem uporabnikom javne kanalizacije določiti razumen, pavšalni znesek za komunalni prispevek
- Ureditev dobre gostinske dejavnosti v Štanjelu
- Razvijati kulturno dejavnost preko društev, Štanjel naj postane Kulturno središče Krasa
- Omogočiti glasbenikom pogoje za vadbo, prirediteljem mednarodnih glasbenih dogodkov pa omogočiti pogoje , za širitev glasbenih dogodkov in prireditev
- Dokončanje in ureditev mrliških vežic
- Ureditev otroških igrišč v večjih vaseh
- Vsem, ki imajo vrtne priključke za zalivanje, odpraviti nesmiselno omrežnino
- Občino prijazno našim ljudem
- Mladim pomagati uresničitev podjetniških idej, omogočiti ureditev prostorov na območju Aluminija
- Pripeljati uspešna podjetja v našo občino in s tem nova delovna mesta
		
		

N.Si Komen
Ivo Kobal
Ivan Žežlina

Stranka Mira Cerarja
Predlagani kandidati na listi Stranke Mira Cerarja SMC se bomo na občinski ravni zavzemali za pošteno, etično in odgovorno delovanje in za blaginjo naših občanov.
Zavzemali se bomo za:
1. Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta, zlasti večje zaposlovanje mladih.
2. Skrbno spremljanje in informiranje občanov o razpisih za sredstva EU. Učinkovitejše črpanje in poraba le-teh.
3. Izenačevanje bivalnih stroškov v občini Komen (komunalne storitve, vodarina…) z ostalimi občinami Upravne enote Sežana.
4. V okviru zdravstvenega doma Komen organizirati minimalni laboratorij, predvsem zaradi starejših
občanov.
5. Zavzemati se za ohranjanje standarda v Osnovni šoli Komen.
6. Prenos vzdrževanja pokopališč v občini Komen na režijski obrat in možnost zaposlitve preko javnih
del v primeru povečanja dela.
7. Zmanjšanje stroškov delovanja občine.
8. Uvedba občinske blagajne za plačevanje osnovnih položnic brez provizije.
9. Srečanje z občani in izmenjava mnenj, prisluhniti težavam in najti najboljše rešitve.
10. Prisotnost članov SMC na vseh interesnih področjih občanov (kultura, šport…).
11. Možnost zagotovitve vsaj nekaj otroških igral v vsako vas v občini Komen, ureditev otroškega kotička.
12. Zmanjšanje števila svetniških mest s 13 na 9.
Zavedamo se, da so denarna sredstva omejena, zato jih bomo poskušali čim bolj racionalno uporabiti.
Kot najmočnejša stranka v državi imamo veliko priložnosti in možnosti, da bodo naši predlogi sprejeti
in realizirani.
To pa je velika spodbuda za sodelovanje s SMC.
•
•
•
•
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Rajko Lisjak, univ. dipl. org., Hruševica 20
Tanja Petelin, mag. poslovnih ved, Tomačevica 43
Dimitrij Čigon, dipl. inž. prometa, Hruševica 29
Katjuša Trampuž, socialna delavka, Gorjansko 51
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Iniciativa za demokratični socializem

Rdeča zvezda. Kakor na spomenikih, ki v naših vaseh spominjajo na izročilo boja za svobodo, neodvisnost in dostojno življenje. Sredi petokrake pa stisk rok, znak solidarnosti in povezanosti naših ljudi v
časih, ko premoščamo težave in branimo pridobitve prejšnjih pokolenj.
To so simboli Iniciative za demokratični socializem, stranke, ki je hrbtenica Združene levice, glavne novosti letošnjih evropskih in državnozborskih volitev. Združena levica in v njenem okviru IDS predstavlja
namreč prvo alternativo novemu družbenemu sistemu, v imenu katerega se zdaj razprodajajo še zadnja
bogastva Slovenije, delovnim ljudem pa ropajo pridobljene pravice.
Združena levica z Iniciativo za demokratični socializem je sveža politična sila pretežno mlajših ljudi, ki
kličejo vse generacije, naj se aktivno vključijo v boj za korenite spremembe slovenske družbe.
Iniciativa za demokratični socializem se prvič predstavlja na letošnjih občinskih volitvah s programom,
ki poudarja načela prozornosti in največjega sodelovanja občanov pri upravljanju skupne koristi. Za
pomembnejše sklepe predlagamo tudi ljudske referendume, predvsem pa sistem participativnega oblikovanja proračunov. Da politika ne bo nekaj odtujenega, pač pa vsakodnevna skrb za življenjske pogoje
skupnosti in posameznikov, ki se dogaja ob odprtih vratih in upoštevanju mnenja vseh, ki imajo kaj
povedati in predlagati. Demokracija je oblast ljudstva, ki mora imeti glavno besedo in možnost nadzora
nad delom izvoljenih.
Na kandidatni listi Iniciative za demokratični socializem sta že znana in aktivna občinska svetnika: Stojan
Kosmina iz Volčjega grada in gledališki umetnik Gojmir Lešnjak – Gojc. Na listi so tudi Tatjana Arandjelović, duša festivala sivke v Ivanjem gradu, turistična delavka Karmen Gec iz Svetega ter književnik Sergij
Verč, pobudnik amaterskih gledaliških dejavnosti v Gabrovici.
Vsi dodobra poznajo razmere in probleme celotnega občinskega ozemlja. Vsi bodo po svojih močeh in
znanju prispevali, da bi v naši občini sproti reševali nastajajoče probleme, hkrati pa dali Komenskemu
območju nove možnosti in širine pri vrednotenju posebnosti te kraške zemlje, njenih značilnosti in truda njenih prebivalcev. Krepiti moramo sodelovanje s sosednjimi kraji in bližnjim zamejstvom, ustvarjati
pogoje za nove pobude na področjih kmetijstva, sadjarstva, obrtništva, gostinstva ter drugih okolju
prijaznih proizvodnih dejavnosti.
Kandidati Iniciative za demokratični socializem bodo vsekakor prisluhnili mnenju občanov, po izvolitvi
v občinski svet pa bodo vedno na razpolago pri reševanju splošnih in posebnih problemov. Prepričani
smo namreč, da skupaj zmoremo storiti veliko. Pridružite se nam!

Socialni demokrati

Spoštovane občanke in občani!
Mandat v občinskem svetu, ki ste nam ga zaupali na vilitvah 2010 se izteka. Pred nami so volitve s
tem pa tudi novi izzivi, odločitve in nove odgovornosti. Socialni demokrati smo v tem obdobju aktivno
sodelovali in pripomogli, do v danem trenutku, najboljših možnih odločitev za vse nas, ki živimo v tem
prostoru.Glede na okrnjen občinski proračun, velike birokratske ovire, spremembe zakonodaje in zahteve evropske skupnosti menimo,da je bilo narejenega veliko, zavedamo pa se,da je v občini ostalo še
marsikaj za postoriti, da bo naše življenje v tem prostoru udobnejše,varnejše in bolj perspektivno. Kot
v večini slovenskih občin je tudi pri nas narastla bresposelnost mladih in tistih, ki so žal izgubili službo.
To nam predstavlja za prihodnje delovanje največjo skrb, obvezo in izziv, da bomo v okviru pristojnosti
občine v prihodnje zagotovili občanom in občankam boljšo eksistenčno varnost. Zato se bomo Socialni
demokrati še bolj zavzeto prizadevali za pravice delavcev, za javno zdravstvo in šolstvo in bomo odločno
proti kapitalističnim elitam, katerim je edina vrednota denar in zasužnjevanje zaposlenih, kar jemlje ljudem kruh, dostojanstvo in človeka vredno življenje. Seveda bo potrebno marsikaj spremeniti na državni
ravni, predvsem zakonodajni, da bodo občine v prihodnje lahko kljubovale izzivom današnjega časa. Na
volitvah bomo nastopili z naslednjimi kandidatkami in kandidati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MARIJAN GULIČ,Kobdilj 5/B,6222 Štanjel
VESNA COLJA, Gabrovica pri Komnu 22, 6223 Komen
BIRSA SEBASTJAN, Komen 137/A,6223 Komen
BOJANA KERMOLJ, Sveto 50,6223 Komen
DEAN ZALESJAK, Lisjaki 12, 5295 Branik
LIDIJA ŠVAGELJ, Štanjel 59, 6222 Štanjel
MIRKO GULIČ, Kobdilj 5/B,6222 Štanjel
NEDA ŠVAGELJ, Ivanji Grad 16, 6223 Komen
Zaupajte nam!
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Marko Bandelli / LISTA ZA RAST IN RAZVOJ
Marko Bandelli, dipl.ekon.,rojen v Trstu leta 1967, mož Andreje, oče Maksa in Veronike.
Po končanem študiju na višji šoli v Trstu, je že v mladih letih odprl prvo lastno podjetje. Poslovanje in
vodenje, ter intuicija do pravih priložnosti, so njegove prirojene značilnosti. Danes je Marko Bandelli
lastnik in solastnik več podjetij. Pomembnejša vloga in njegova zdajšnja zaposlitev je v skupini Bandelli
(Bandelli skupina/group), ki jo vodi kot direktor skupine, v Vipavski dolini in Postojni. Poleg zastopanja
pomembnih multinacionalk, skupina ima v lasti veletrgovine z gradbenim materialom, lastno betonarno za transportne betone in izdelke. Pomemben je tudi njihov inovativni oddelek, v katerem razvijajo
vrsto inovacij s pomočjo inženirjev iz bivšega Primorja, saj so prav v njihovih prostorih v Ajdovščini, najeli
velik del obstoječih proizvodnih kapacitet. Njegova poslovna pot in uspeh je plod odnosa do dela, ki ga
označujeta potezi marljivosti in vztrajnosti, zaradi tega ga je tudi Telekom Slovenije izbralo kot ambasadorja leta 2012. Ker obožuje vseživljenjski študij, je leta 2013 diplomiral v ekonomiji in je sedaj v zaključni
fazi oddaje magistrskega dela, ki obravnava prav uspeh podjetij v času gospodarske krize. Leta 2013 ga
je Državni Zbor predlagal kot nadzornika v Javnem Zavodu RTV SLO in naknadno bil izvoljen kot predsednik nadzornega sveta v RTV SLO.
Njegov najljubši in resnični rek je: »Ni težko znati, veliko težje je uporabiti to, kar znamo!«

LISTA ZA RAST IN RAZVOJ

Lista za rast in razvoj je plod podjetniške želje gospodarstvenikov v občini Komen. Lista je bila ustanovljena z jasnim namenom in ciljem, da vzpostavi ponovni zagon gospodarstva v občini. Gospodarstvo ni samo proizvodnja, je v resnici mnogo več. V panogo gospodarstva spadajo turistične kapacitete,
kmetijstvo, vinogradništvo, kulturni dogodki, in vrsta drugih manjših profitnih potencialov kot so hišne
obrti, umetnosti in socialno podjetništvo. Glavnina liste je sestavljena iz ključnih oseb, nestrankarskih, ki
se z marljivostjo, odgovornostjo in uspehom trudijo in poslovno uspevajo še vedno kljub gospodarski
depresiji.
Osebe, ki so na listi se jasno zavedajo kritične situacije, ki je v tem trenutku v občini Komen. Zaradi stečaja
Alukomen montala d.o.o., je le ta zaznamoval velik poskok brezposelnosti v sami občini. Naj bo to signal,
da v vsaki mikrolokaciji je pomemben širok spekter dejavnosti in ne samo ena dejavnost. Naša želja in
namen je, da oživimo omenjene prostore z nudenjem možnosti različnim obrtnikom in podjetnikom.
V občini je nujno potreben kratkoročni in dolgoročni poslovni in strateško poslovni načrt. Tega občina
potrebuje, da zariše jasno pot v lasten razvoj. Kar je pomembno v dolgoročnem planu so povezave s
cestnimi križi, kajti brez solidnih povezav, je rast in razvoj v občini onemogočen.
Infrastrukturne investicije so bile v teh letih dobro opravljene in bo naša naloga, ter nosilca liste, kot
kandidata za župana, da se te smernice nadaljujejo.
Zelo pomembna je bodisi definitivna kolokacija Štanjelskega gradu in ureditev vaškega jedra Komna.
Ureditev občinskega premoženja in definitivna destinacija, bo verjetno naloga naslednjega mandata.
Pomembno vlogo ima mladina. Naloga naslednje občinske garniture bo zagotovitev alternativnih dejavnosti za mlade v naši občini, organizirana razvedrilna mesta in vklop v določene odbore občine, saj
smo prepričani, da imajo mladi veliko dobrih idej in zamisli, ki jih bomo upoštevali in realizirali.
Tako, kot smo prepričani v možnosti razvoja občine, smo tudi prepričani v znižanje brezposelnosti. Poseben pomen bomo dali tudi na socialno podjetništvo, ki je razlog za optimizem in poslovne priložnosti
za veliko število družin.
Prav zaradi tega, LISTA ZA RAST IN RAZVOJ podpira kandidaturo za župana Marka Bandellija, izkušenega
gospodarstvenika, managerja, osebo, ki je dokazala da se tudi v najhujši krizi lahko raste in nudi velike
ter neomejene priložnosti enakopravno vsem občanom.
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SDS Slovenska demokratska stranka

Spoštovani volivke in volivci!

Slovenski demokrati se vsestransko zavzemamo za družbo svobodnih in dejavnih posameznikov, teh v
naši občini ne primanjkuje. Neštetokrat smo že dokazali, predvsem v zadnjih letih, da zmoremo marsikaj in da nam ni vseeno kako živimo in kakšna bo prihodnost naših občanov, predvsem mladih, zato smo
v stranki prepričani, da bomo tudi tokrat, z vašo podporo to dokazali.
Skupaj zmoremo več! Čas je, da stopimo skupaj, se združimo in s skupnimi močmi pokažemo vrata
gospodarski in moralni krizi. Danes je čas za odločnost, za preudarno in realno postavljanje strateških razvojnih ciljev, za preporod občine. Odgovorni smo za sožitje vseh generacij, ne pozabimo, da gre za našo
prihodnost. Mladi morajo nehote prevzemati breme preteklih in tudi napačnih odločitev sedanjosti. Gre
še za mlajšo in srednjo aktivno generacijo, ki potrebuje nove zaposlitvene možnosti, kakor tudi za starejše, ki uživajo sadove minulega dela, zato smo jim dolžni zagotoviti varno in udobno bodoče življenje.
Poleg vsega se kot stranka zavedamo, da ima naša občina izjemne danosti in neizkoriščen kapital v naravnih, turističnih, kmetijskih in ostalih vrednotah, ki bi lahko bile razvojni doprinos občini in občanom,
da ima neizkoriščene poslovne in gospodarske zgradbe, ki zaradi slabe gospodarnosti propadajo, da
bi bilo potrebno bolje izkoristiti infrastrukturno lego občine, da so pri nekaterih že izvedenih občinskih
projektih možni popravki, ki bi razbremenili občane in njihova življenja, da bi bilo birokratične postopke
za potrebe občanov možno učinkoviteje in hitrejše reševati znotraj občinske uprave.
Podprli bomo vse dobre ideje. Predlagamo, da stopimo skupaj, združimo misli ter zakorakamo v svetlejšo in bolj prijazno prihodnost. Prepričani smo, da prihodnost naše občine temelji na pravičnosti, ustvarjanju novih delovnih mest ter učinkovitem gospodarskem razvoju. Potrudili se bomo, da občina Komen
postane dom ustvarjalnih in razvojnih priložnosti na vseh področjih.
Spoštovane volivke in volivci, demokracija nam omogoča, da vsaka štiri leta odločamo o naši usodi, zato
Vas pozivamo, da se v nedeljo 5. oktobra 2014 odločite pametno in svoj glas zaupate stranki SDS, ki ima
tradicijo, je prepoznavna v domovini in tujini saj ni nastala »včeraj«.
Iskrena hvala za vaše zaupanje!Slovenska demokratska stranka občinski odbor Komen
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Zveza za Primorsko - ZZP

Za Avtonomno deželo Primorsko

1/3 + 1/3 + 1/3 = vreča €

Zveza za Primorsko se bori za:
- spoštovanje človeka in njegovega dostojanstva,
- odprtost v svet,
- socialno pravičnost
- delo kot vrednoto in pravico do dela
- ponos na slovensko uporništvo proti vsem zavojevalcem in tujim oblastnikom
-decentralizacijo za razvoj in večje blagostanje državljank in državljanov.
Brez decentralizacije in prenosa pooblastil, za razvoj in upravljanje, na dežele in občine smo obsojeni
na počasno odmiranje podeželja in za njim tudi večjih središč. Zato je potrebno z davki pobrani denar
razdeliti po tretjinah med državo, dežele in občine po vzoru Švice ali drugih uspešnih in enakomerno
razvitih držav(Nizozemska, Belgija).
Na državni ravni naj ostanejo samo vojska, policija, pravosodje, zunanje zadeve in makroekonomska
politika.
Zagovarjamo:
razvoj zadrug,
lokalnih valut,
vseh vrst gospodarskega samoorganiziranja, zadrug, hranilnic,
vsestransko podporo mladim in medgeneracijsko sodelovanje
regionalizacijo državnega upravljanja,
vlaganja v javno infrastrukturno,
samopreskrbo s hrano in energijo,
varovanje vodnih virov kot javne dobrine
boljšo dostopnost iz manjših naselji do lokalnih središč
vzpostavitev Teritorialne obrambe za rezervni vojaški sestav in pomoč pri nesrečah,
krepitev preventivne in zmanjševanje represivne funkcije policije,
vsem državljankam in državljanom dostopno izobraževanje in zdravstvo,
organizirano skrb za ostarele in pomoči potrebne
kulturo in kulturno udejstvovanje kot temelj narodove biti,
enakopravno delovanje in sobivanje znotraj Evropske zveze,
tesno sodelovanje z zamejstvom.
Kandidat Zveze za Primorsko za župana Danijel Božič, prof. soc;
Spoštovane občanke in občani!
Ker ste me pred štirimi leti že izvolili za župana, največ pove opravljeno delo.
Če me boste izvolili ponovno, bom največ moči in znanja usmeril v gospodarski razvoj, odpiranje bolje
plačanih delovnih mest, podpiral mlade družine in mladino, krepil oblike pomoči starejšim za življenje
v domačem okolju, spodbujal družbeno in društveno življenje. Podroben načrt dela boste prejeli v zloženki.
V štirih letih smo odplačali za slab milijon dolga in obresti in trudil se bom, da bomo dolg krčili tudi prihodnja leta. Tako bomo ustvarili pogoje za prenovo dotrajanega vodovodnega omrežja do večine vasi,
ki bo terjala velika vlaganja. Politične akterje bom spodbujal k programskemu in razvojnemu soglasju, ki
bo zavezano napredku celotne občine ter obrnjeno k občanki, občanu. Štiri leta nam je to že uspevalo.
Sem poročen in oče treh odraslih otrok. Dejaven sem bil na več področjih. Večji del svoje delovne dobe
sem vodil zavode in podjetja. Bil sem tudi novinar in urednik pri časopisih in na RTV. V politiki sem bil poklicno predsednik Koprske oziroma Obalno-Kraške konference ZSMS in sekretar Republiške konference
ZSMS, nepoklicno pa delegat Družbenopolitičnega zbora Slovenske skupščine, poslanec Zbora občin in
član Državnega sveta. Bil sem tudi predsednik Upravnega odbora Javnega sklada za kulturne dejavnosti
RS, podpredsednik Zveze kulturnih organizacij Slovenije in sedaj delujem pri Zvezi veteranov vojne za
Slovenijo in več kulturnih društvih.
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Naša lista se že tretjič zapored udeležuje lokalnih volitev. V prvem mandatu smo imeli dva predstavnika,
v drugem pa enega.
Do sedaj smo se zavzemali za razvoj kmetijstva in turizma ter se trudili, da se za vse, ki delajo in ustvarjajo
v našem lokalnem okolju, ustvarja čim boljše pogoje. To bo naš cilj tudi v naprej.
Zavedamo se, da je za dosego splošne dobrobiti vseh občanov potrebno sodelovanje. Samo naš glas
nima nobenega učinka! Zato smo pripravljeni na pogovor, iskanje kompromisov in usklajevanje vseh
aktivnosti na način, ki zagotavlja skladen in trajnostni razvoj celotne občine in še mnogo širše..
Naša vizija je ustvariti pogoje, ki omogočajo delovna mesta v naših vaseh, spodbujanje mladih, da poiščejo svojo priložnost doma ter koriščenje naravnih danosti na trajnostni način.
Dediščina, naravna in kulturna, je naša največja prednost. Dediščina nas je oblikovala v ljudi, kakršni smo
danes. Na nas je, da to tradicijo peljemo naprej.
Zavzemali se bomo za vrednote delovnega občana ter se trudili, da v lokalni politiki mali človek ne bo
spregledan. Občina je od vseh nas in na nas je, da skupaj oblikujemo našo prihodnost.
Naša prihodnost je tukaj, doma. Verjamemo, da so naše domačije naša priložnost. Če mislite tudi vi tako,
bomo veseli vaše podpore!
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Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS 94/07 ZLV UPB3, 45/08, 83/12), v povezavi z določbami 60. in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Ur.l. RS 109/06, 54/07), Občinska volilna komisija
občine Komen
objavlja
SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA OBČINE KOMEN,
dne 5. 10. 2014

Kandidati so:
1.

2.

3.

4.

GORAN ŽIVEC

roj.: 22. 9. 1973

naslov:

GORJANSKO 32, 6223 KOMEN

poklic:

UNIV. DIPL. EKON., MBA

delo:

DIREKTOR

predlagatelj:

DEJAN SUBAN IN SKUPINA VOLIVCEV

MARKO BANDELLI

roj.: 19. 11. 1967

naslov:

KOBDILJ 31A, 6222 ŠTANJEL

poklic:

DIPLOMIRAN EKONOMIST

delo:

DIREKTOR SKUPINE

predlagatelj:

ZBOR ČLANIC IN ČLANOV ZaAB KOMEN

DANIJEL BOŽIČ

roj.: 12.3.1959

naslov:

GORJANSKO 41, 6223 KOMEN

poklic:

PROF. SOC.

delo:

ŽUPAN

predlagatelj:

OBČINSKA KONVENCIJA OO ZZP OBČINE KOMEN

ANDREJ FRIC

roj.: 7. 12. 1957

naslov:

ŠTANJEL 101, 6222 ŠTANJEL

poklic:

GOSTINSKI TEHNIK

delo:

PODJETNIK

predlagatelj:

KANDIDACIJSKI ZBOR ZELENI SLOVENIJE

Številka:040-01/2014
Datum: 16. 9. 2014
											Občinska volilna komisija
											predsednica
											Anja Marjanovič l.r.
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Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS 94/07 ZLV UPB3, 45/08, 83/12), v povezavi z določbami 60. in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Ur.l. RS 109/06, 54/07), Občinska volilna komisija
občine Komen
objavlja
SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV V OBČINSKI SVET OBČINE KOMEN, dne 5. 10. 2014

1
SLS Slovenska ljudska stranka

št. liste:		
Ime liste:

1. VALTER ŠČUKA
Naslov:

ŠTANJEL 153, 6222 ŠTANJEL

Poklic:

STROJNI TEHNIK

2. MARGERITA PERIŠIĆ
Naslov:

KOMEN 23, 6223 KOMEN

Poklic:

ŠTUDENTKA

3. ALEKSANDER GRMEK
Naslov:

LUKOVEC 1, 6222 ŠTANJEL

Poklic:

GRADBENI TEHNIK

4. BRUNA ŠČUKA
Naslov:

ŠTANJEL 153, 6222 ŠTANJEL

Poklic:

EKONOMISTKA

5. STOJAN GRMEK
Naslov:

KOBJEGLAVA 16, 6222 ŠTANJEL

Poklic:

ELEKTROVARILEC

Dat. rojstva:
Delo:

UPOKOJENEC

Dat. rojstva:
Delo:

23. 1. 1956

UPOKOJENKA

Dat. rojstva:
Delo:

24. 4. 1959

VODJA OBJEKTA

Dat. rojstva:
Delo:

17. 6. 1990

SPREMLJEVALKA OTROK

Dat. rojstva:
Delo:

14. 6. 1953

12. 2. 1946

UPOKOJENEC

2
Nova Slovenija – krščanski demokrati

št. liste:		
Ime liste:
1. IVO KOBAL
Naslov:

ŠTANJEL 55, 6222 ŠTANJEL

Poklic:

ING. AGRONOMIJE - ENOLOG

2. KARMEN URŠIČ
Naslov:

GORJANSKO 98A, 6223 KOMEN

Poklic:

GIMNAZIJSKI MATURANT

3. IVAN ŽEŽLINA
Naslov:

BRJE PRI KOMNU 1, 6223 KOMEN

Poklic:

AGRONOM, FITOPATOLOG

4. KAJA ŽERJAL
Naslov:

KOBDILJ 6B, 6222 ŠTANJEL

Poklic:

DIJAK

Dat. rojstva:
Delo:

DIREKTOR

Dat. rojstva:
Delo:

18. 3. 1967

FITOPATOLOG

Dat. rojstva:
Delo:

7. 7. 1972

RAZNA DELA

Dat. rojstva:
Delo:

2. 2. 1967

14. 8. 1995

DIJAK
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št. liste:		

Ime liste:

12

3
Zveza za Primorsko - ZZP

1. DANIJEL BOŽIČ
Naslov:
GORJANSKO 41, 6223 KOMEN
Poklic:
PROF. SOC.

Dat. rojstva:

2. MATEJA TERČON
Naslov:
KLANEC PRI KOMNU 17, 6223 KOMEN
Poklic:
PLESNA UČITELJICA

Dat. rojstva:

3. DAMJAN GRMEK
ŠTANJEL 115, 6222 ŠTANJEL
Naslov:
DIPL. UPR. ORG.
Poklic:

Dat. rojstva:

4. DUNJA PERIC
Naslov:
ŠTANJEL 10, 6222 ŠTANJEL
Poklic:
PROF. RAZREDNEGA POUKA

Dat. rojstva:

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

ŽUPAN

Dat. rojstva:

7. SERGIJ COLJA
Naslov:
SVETO 24, 6223 KOMEN
Poklic:
STR. TEHNIK

Dat. rojstva:

8. BOJANA TREBEC
Naslov:
HRUŠEVICA 53, 6222 ŠTANJEL
Poklic:
VZGOJITELJICA

Dat. rojstva:

9. TOMAŽ VONČINA
Naslov:
KOMEN 134, 6223 KOMEN
ŠTUDENT
Poklic:

Dat. rojstva:

10. KARMEN ŽERJAL
Naslov:
LUKOVEC 10, 6222 ŠTANJEL
Poklic:
EKONOMSKI TEHNIK

Dat. rojstva:

11. BRUNA ŠTOLFA
Naslov:
VOLČJI GRAD 8, 6223 KOMEN
Poklic:
STREŽNICA

Dat. rojstva:

12. ERVIN PEGAN
Naslov:
LISJAKI 2, 5295 BRANIK
Poklic:
LES. TEHNIK

Dat. rojstva:

13. MAJDA PIPAN
Naslov:
KOMEN 5B, 6223 KOMEN
Poklic:
ADMIN. TEHNIK

Dat. rojstva:

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

18. 11. 1974

UČITELJICA – VODJA PODRUŽNIČNE ŠOLE

6. TANJA MARC
Naslov:
KOBJEGLAVA 25, 6222 ŠTANJEL
ŠTUDENTKA
Poklic:

Delo:

24. 5. 1950

UPOKOJENEC

Dat. rojstva:

Delo:

29. 1. 1991

UČENJE PLESA

5. DAVID ZEGA
Naslov:
GORJANSKO 1, 6223 KOMEN
Poklic:
AVTOMEHANIK

Delo:

12. 3. 1959

18. 5. 1973

DIREKTOR
4. 7. 1985

ŠTUDIJ
14. 3. 1963

S.P.
6. 10. 1970

POMOČNICA VZGOJITELJICE
19. 12. 1988

ŠTUDIJ
28. 1. 1986

TRGOVKA
29. 3. 1960

STREŽNICA V DOMU STAREJŠIH
21. 6. 1973

MIZAR
27. 3. 1954

UPOKOJENKA

št. liste:		
Ime liste:
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1. BORIS BUDAL
Naslov:
KOMEN 134A, 6223 KOMEN
Poklic:
GASILSKI TEHNIK

Dat. rojstva:
Delo:

12. 12. 1964

VODJA PREVENTIVNE SLUŽBE

2. MARTINA REBULA
Dat. rojstva:
22. 8. 1978
Naslov:
BRESTOVICA PRI KOMNU 32, 6223 KOMEN
Poklic:
DIPLOMIRANA EKONOMISTKA TURIZMA Delo: DELAVKA V PODJETJU LETRIKA
3. DEJAN JANČAR
Naslov:
TOMAČEVICA 2A, 6223 KOMEN
Poklic:
ELEKTROTEHNIK - ELEKTRONIK

Dat. rojstva:

4. NINA TAVČAR
Naslov:
GORJANSKO 14, 6223 KOMEN
Poklic:
ZDRAVSTVENI TEHNIK

Dat. rojstva:

Delo:

Delo:

MONTER ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME

Dat. rojstva:

6. SIMONA BALER
Naslov:
TOMAČEVICA 47, 6223 KOMEN
Poklic:
ADMINISTRATOR

Dat. rojstva:
Delo:

4. 7. 1981

MEDICINSKA SESTRA

5. JOŽEF STRNAD
Naslov:
KOMEN 30, 6223 KOMEN
Poklic:
INŽENIR GRADBENIŠTVA

Delo:

22. 6. 1984

18. 3. 1960

VODJA STANOVANJSKO NEPREMIČNINSKEGA SEKTORJA
23. 1. 1972

OBDELOVALKA KOVIN

7. ANTON PETJE
Dat. rojstva:
3. 10. 1932
Naslov:
GABROVICA PRI KOMNU 29, 6223 KOMEN
Poklic:
DIPLOMIRANI IGRALEC NA AGRTV
Delo: UPOKOJENEC
8. VESNA ŠIBELJA
Naslov:
TOMAČEVICA 6, 6223 KOMEN
Poklic:
OSNOVNA ŠOLA

Dat. rojstva:

9. PAVEL JAZBEC
Naslov:
KOMEN 126A, 6223 KOMEN
Poklic:
GRADBENI TEHNIK

Dat. rojstva:

Delo:

Delo:

MEHANSKA OBDELAVA

Dat. rojstva:

11. IGOR ZEGA
Naslov:
KOMEN 96, 6223 KOMEN
Poklic:
VETERINARSKI TEHNIK

Dat. rojstva:

12. AMALIJA BUDA
Naslov:
GORJANSKO 14, 6223 KOMEN
ŠIVILJA
Poklic:

Dat. rojstva:

št. liste:		
Ime liste:

Delo:

Delo:

27. 4. 1956

DELOVODJA V.

10. MARTA SEMOLIČ
Naslov:
KOMEN 22, 6223 KOMEN
ŠIVILJA
Poklic:

Delo:

5. 6. 1960

25. 5. 1946

UPOKOJENKA
4. 1. 1963

TEHNIČNI REFERENT NA SŽ
17. 10. 1947

UPOKOJENKA

5
Socialni demokrati

1. MARIJAN GULIČ
Naslov:
KOBDILJ 5B, 6222 ŠTANJEL
Poklic:
STROJNI TEHNIK

Dat. rojstva:
Delo:

7. 4. 1958

USLUŽBENEC FINANČNE UPRAVE RS
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2. VESNA COLJA
Dat. rojstva:
24. 7. 1944
Naslov:
GABROVICA PRI KOMNU 22, 6223 KOMEN
Poklic:
UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA
Delo: UPOKOJENKA
3. SEBASTJAN BIRSA
Naslov:
KOMEN 137A, 6223 KOMEN
Poklic:
DIPL. UPRAVNI ORGANIZATOR

Dat. rojstva:

4. BOJANA KERMOLJ
Naslov:
SVETO 50, 6223 KOMEN
Poklic:
VIŠJA UPRAVNA

Dat. rojstva:

5. DEAN ZALESJAK
Naslov:
LISJAKI 12, 5295 BRANIK
Poklic:
SPECIALIST ZA MENEGMENT

Dat. rojstva:

6. LIDIJA ŠVAGELJ
Naslov:
ŠTANJEL 59B, 6222 ŠTANJEL
Poklic:
TRGOVEC

Dat. rojstva:

7. MIRKO GULIČ
Naslov:
KOBDILJ 5B, 6222 ŠTANJEL
Poklic:
GOSTINSKI TEHNIK

Dat. rojstva:

8. NEDA ŠVAGELJ
Naslov:
IVANJI GRAD 16, 6223 KOMEN
Poklic:
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK

Dat. rojstva:

št. liste:		
Ime liste:

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

VODJA LOGISTIKE

25. 9. 1966

DIREKTOR DRUŽBE
30. 5. 1951

UPOKOJENKA
5. 11. 1985

NEZAPOSLEN
11. 8. 1961

ADMINISTRATOR

6
Stranka Mira Cerarja
Dat. rojstva:

2. TANJA PETELIN
Naslov:
TOMAČEVICA 43, 6223 KOMEN
Poklic:
MAGISTRA POSLOVNIH VED

Dat. rojstva:

3. DIMITRIJ ČIGON
Naslov:
HRUŠEVICA 29, 6222 ŠTANJEL
Poklic:
DIPL. INŽ. PROMETA

Dat. rojstva:

4. KATJUŠA RINA TRAMPUŽ
Naslov:
GORJANSKO 51, 6223 KOMEN
Poklic:
SOCIALNA DELAVKA

Dat. rojstva:

Ime liste:

25. 6. 1954

VIŠJA SVETOVALKA ZA ŠOLSTVO IN INVESTICIJE

1. RAJKO LISJAK
Naslov:
HRUŠEVICA 20, 6222 ŠTANJEL
Poklic:
UNI.DIPL. ORGANIZATOR

št. liste:		

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

18. 9. 1956

VODJA KADROVSKE SLUŽBE
1.12. 1981

RAČUNOVODJA
27. 2. 1964

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC
5. 9. 1946

UPOKOJENKA

7
Zeleni Slovenije

1. KARMEN ČUK
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Delo:

16. 10. 1970

Naslov:

ŠTANJEL 52, 6222 ŠTANJEL

Poklic:

POSLOVNA SEKRETARKA

Dat. rojstva:
Delo:

13. 10. 1971

POSLOVNA SEKRETARKA

št. liste:		
Ime liste:
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Lista za naše domačije

1. MARJAN MRŽEK
Naslov:
HRUŠEVICA 12, 6222 ŠTANJEL
Poklic:
STROJNI TEHNIK

Dat. rojstva:

2. ŠPELA RODMAN
Naslov:
KOMEN 39, 6223 KOMEN
Poklic:
ARANŽERSKI TEHNIK

Dat. rojstva:

3. BOGDAN COTIČ
Naslov:
ŠKRBINA 62, 6223 KOMEN
Poklic:
KMET

Dat. rojstva:

4. ALEKSANDRA PELICON
Naslov:
COLJAVA 5, 6223 KOMEN
Poklic:
VIŠJI UPRAVNI DELAVEC

Dat. rojstva:

5. JURIJ GRGIČ
Naslov:
KOMEN 117, 6223 KOMEN
Poklic:
DIPL. ING. AGRONOMIJE

Dat. rojstva:

6. TANJA GODNIČ
Naslov:
ŠKRBINA 45A, 6223 KOMEN
Poklic:
TURISTIČNI TEHNIK

Dat. rojstva:

7. DEJAN KUKANJA
Naslov:
KOMEN 17, 6223 KOMEN
Poklic:
EKONOMSKI TEHNIK

Dat. rojstva:

8. NIVES PIPAN
Naslov:
KOMEN 25A, 6223 KOMEN
Poklic:
EKONOMIST

Dat. rojstva:

9. ALAN PELOZ
Naslov:
BRJE PRI KOMNU 24A, 6223 KOMEN
Poklic:
DIPL. EKONOMIST

Dat. rojstva:

10. JORDAN ŠTREKELJ
Naslov:
GORJANSKO 83A, 6223 KOMEN
Poklic:
INFORMATIK

Dat. rojstva:

št. liste:		
Ime liste:

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

20. 4. 1968

STROJEVODJA, VINAR, VINOGRADNIK
2. 11. 1992

VODJA GOSTINSKEGA OBRATA CERJE/ BARAKA
3. 4. 1946

UPOKOJENEC, VINAR, VINOGRADNIK
21. 10. 1950

UPOKOJENKA, VODJA TURISTIČNE KMETIJE
25. 12. 1980

MONTER, VINAR, VINOGRADNIK
13. 3. 1977

VODJA ZASEBNEGA ZAVODA PEPA S KRASA
11. 8. 1970

BREZPOSELNA OSEBA, KMET
9. 5. 1973

RAČUNOVODSTVO
11. 5. 1975

PLANER DELOVNEGA ČASA
11. 11. 1966

VINAR

9
Lista za rast in razvoj (ZaAB, Zares)

1. MARKO BANDELLI
Naslov:
KOBDILJ 31A, 6222 ŠTANJEL
Poklic:
DIPLOMIRANI EKONOMIST

Dat. rojstva:

2. BLANKA MALGAJ
Naslov:
KOBDILJ 39, 6222 ŠTANJEL
Poklic:
UNIV.DIPL.ING.ARH.

Dat. rojstva:

3. BOGDAN KOSOVELJ
Naslov:
ZAGRAJEC 1A, 6223 KOMEN
Poklic:
KOMERCIALNI TEHNIK

Dat. rojstva:

Delo:

Delo:

Delo:

19. 11. 1967

DIREKTOR SKUPINE
2. 2. 1965

ARHITEKTKA
2. 5. 1963

DIREKTOR PODJETJA
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4. KARMEN PAHOR
Naslov:
TOMAČEVICA 25B, 6223 KOMEN
Poklic:
EKONOMSKI TEHNIK

Dat. rojstva:

5. VOJKO MARKOČIČ
Naslov:
ŠTANJEL 24, 6222 ŠTANJEL
Poklic:
DIPL. UPR. ORG.

Dat. rojstva:

6. SONJA PILAT
Naslov:
ŠTANJEL 134, 6222 ŠTANJEL
Poklic:
EKONOMSKI TEHNIK

Dat. rojstva:

7. SAMO GODNIČ
Naslov:
KOMEN 101, 6223 KOMEN
Poklic:
ELEKTRONIK

Dat. rojstva:

8. PATRICIJA FURLAN FON
Naslov:
KOBDILJ 31B, 6222 ŠTANJEL
Poklic:
UNIV. DIPL. ING. KEM. TEH.

Dat. rojstva:

9. KARLO BUNC
Naslov:
ŠKRBINA 18, 6223 KOMEN
Poklic:
AVTOMEHANIK

Dat. rojstva:

10. MIRJAM UKMAR
Naslov:
ČEHOVINI 1, 6222 ŠTANJEL
Poklic:
DIPLOMIRANA EKONOMISTKA

Dat. rojstva:

št. liste:		
Ime liste:

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

Delo:

27. 11. 1976

DIREKTOR PODJETJA
6. 2. 1959

KOMERCIALIST
22. 6. 1954

UPOKOJENKA
18. 8. 1967

DIREKTOR PODJETJA
30. 6. 1965

PROMETNA INŠPEKTORICA
5. 11. 1962

VODJA AVTOPARKA
12. 6. 1988

KOMERCIALISTKA

10
Iniciativa za demokratični socializem IDS

1.STOJAN KOSMINA
Naslov:

VOLČJI GRAD 2, 6223 KOMEN

Poklic:

ELEKTROTEHNIK - ELEKTRONIK

2. TATJANA ARANDJELOVIĆ
Naslov:

IVANJI GRAD 9, 6223 KOMEN

Poklic:

UČITELJICA SLOVENŠČINE

3. GOJMIR LEŠNJAK
Naslov:

ŠKOFI 6, 6223 KOMEN

Poklic:

IGRALEC

4. KARMEN GEC
Naslov:

KOMEN 6A, 6223 KOMEN

Poklic:

VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK

5. SERGEJ VERČ
Naslov:

GABROVICA PRI KOMNU 23, 6223 KOMEN

Poklic:

REŽISER, KNJIŽEVNIK

Dat. rojstva:
Delo:

13. 9. 1966

CARINIK

Dat. rojstva: 7. 1. 1954
Delo:

UPOKOJENKA

Dat. rojstva: 22. 2. 1959
Delo:

GLEDALIŠKI IGRALEC

Dat. rojstva: 5. 3. 1969
Delo:

GOSTINKA

Dat. rojstva:
Delo:

27. 3. 1948

UPOKOJENEC

Številka: 040-01/2014
Datum: 16. 9. 2014							Občinska volilna komisija
										Predsednica
										Anja Marjanovič l.r.
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Nadaljevanje s 16. strani

osrednjega ljubiteljskega gledališkega festivala, to je na 53. Linhartovo srečanje v Postojni, kjer bodo 27. septembra uprizorili
Tomšičevo komedijo Češpe na figi.
Vse torej kaže, da bo gledališka skupina KD »Brce« iz Gabrovice
pri Komnu s svojo najnovejšo uprizoritvijo še veliko nastopala
po raznih ljubiteljskih festivalih in abonmajskih programih. Tako
so se že uvrstili na festival XXII. Novačanova gledališka srečanja
2014, ki ga prireja KUD »Zarja« Trnovlje - Celje ter v abonma ljubiteljskih gledaliških skupin pri KUD Dolomiti Dobrova, prijavili
pa se bodo tudi na festival Čufarjevi dnevi na Jesenicah ter na
festival Dnevi komedije v Pekrah. (www.brce.si)
Foto: arhiv Brce

Nagrajeni Urban Grmek Masič kot lahkoživi Štef Petelin v Tomšičevi komediji Češpe na figi

Z Domžalami državni prvak tudi Matic
Slavec iz Komna
V nedeljo, 1. junija 2014, sta se po članski zaključili še prva slovenska mladinska in kadetska nogometna liga, v obeh kategorijah pa je naslov državnih prvakov osvojila ekipa Nogometnega
kluba Domžale. V zadnjem krogu sta bili obe selekciji boljši od
ekipe Jadran Dekani, in sicer so domžalski kadeti dekanske premagali s 5 : 0, mladinci pa s 5 : 1. V mladinski ekipi, ki je v sezoni
nanizala kar 23 zmag, 3 remije in le 4 poraze, je imel pomemb-

Zmagovalni ekipi domžalskih kadetov in mladincev (Matic Slavec v prvi vrsti
peti z leve)

no vlogo tudi nekdanji član Nogometnega kluba Komen Matic
Slavec.
Kot standardni član začetne enajsterice pod vodstvom trenerja Darka Birjukova na položaju levega bočnega in centralnega
branilca je z uspešnimi akcijami pripomogel k zmagi svoje ekipe.
Matic Slavec (prvi z leve) s soigralci z Gimnazije Šiška, kjer obiskuje nogometni
razred

Besedilo: Lilijana Slavec Klaut

Burja
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»Na tvojo besedo« (Oratorij 2014)
Sobota, 19. julij 2014, ob 17.30. Na Kampu sv. Valentina je živžav
potihnil. Aligatorji, ups, animatorji so kot zadnji udeleženci zapustili oratorij (več o oratoriju na oratorij.net), ki se je šest dni
odvijal na gmajni v bližini Preserij.
Z vso živahnostjo in upanjem na dobro vreme je »oratorijska
gmajna« oživela v ponedeljek, 14. julija. Okrog devetih so že
prišli prvi otroci. Rdeča nit letošnjega oratorija je bila povezana s spoznavanjem življenja svetega Petra. »Na tvojo besedo«
je citat iz Lukovega evangelija, ki je izkazoval zaupanje svetega
Petra v besede njegovega učitelja Jezusa. In s podobno velikim
zaupanjem in vero smo tudi mi pripravljali ta oratorij. Vsako jutro
in pred odhodom na svoje domove smo se zbrali v krog okrog
droga, kjer je ob prepevanju oratorijske himne Na tvojo besedo
visoko zaplapolala oratorijska zastava.
Otroci so tekom tedna dodobra spoznali, kako je sveti Peter živel svojo poklicanost za apostola. Animatorji so jim vsako jutro
pripravili kratko igrico o tem Jezusovem učencu, kasneje pa smo
se razdelili v skupine in se v katehezah pogovarjali o tematiki
igrice ter o povezanosti le-te z našimi življenji v družini, šoli, med
prijatelji …, o vrednotah in še o veliko drugih rečeh. Čas po duhovnih razmišljanjih je bil namenjen delavnicam. Otroci so v njih
usvajali ročne spretnosti, odkrivali umetniške darove, natančnost, ustvarjalnost ipd. Učili so se dela s pirografom, spajkalnikom, frizerska umetniška žilica se je izkazala v frizerski delavnici,
trikov so se učili v čarovniški delavnici, palačinke in namaze so
pripravljali v kuharski delavnici, kiparili so, vsak dan je več otrok
hodilo okrog s pisanimi zapestnicami, palice za zaključni »ribolov« pa so tudi izdelali sami. Kosilo je bilo drugo dejanje, ko
smo bili skupaj v krogu – tokrat okrog mize. Solidarnost se je
pokazala pri pomivanju, ko je vsak dan ena skupina pomivala za
vse ostale. Po zasluženem kratkem počitku se je oratorijski dan
prevesil v zadnji del, a pred himno in spuščanjem zastave so se
odvile še velike igre, kjer se je tekom tedna razvil pravi skupinski in tekmovalni duh. Hitro je prišla ura, ko so otroci odhajali
domov, animatorji pa smo imeli še pregled dneva, kjer smo si
podelili tako lepe kot tudi manj lepe trenutke. Pogledali smo, kaj
nas čaka naslednji dan in se, eni prej, drugi kasneje, razšli.
V torek nas je z golažem in s svojim obiskom razveselila ravnateljica Nives Cek. Sreda je bila namenjena romanju. Poromali smo
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v Sveti Križ na drugi strani meje. Ogledali smo si ribiški muzej in
imeli sveto mašo, ki jo je daroval domači župnik, g. Maks Suard.
V župnijskem domu smo imeli kosilo iz romarske bisage in se po
igrici odpravili nazaj proti Nabrežini, kjer so otroke čakali starši.
Teden se je obrnil, kot bi mignil, in že je bila tu sobota, ko se
je oratorij zaključil. K sveti maši, ki je bila vrhunec tedenskega
dogajanja na oratoriju, smo povabili tudi starše, sorodnike in
prijatelje. Sveto mašo je ob somaševanju duhovnika, g. Antona
Požarja iz Kobjeglave daroval domači župnik, g. Peter Černigoj.
Zahvala za izvedbo oratorija gre predvsem voditeljema oratorija, Silvanu Pipanu in Martini Grmek. Vsak od njiju je pripeljal
nekaj animatorjev, tako da je bila druščina zelo pisana: Urša,
Alen, Ivana, Jan, Tina, Žan, Klemen in še en Klemen, Simon, Jan,
Agata, ki je bila tudi glavna kitaristka, Ciril in Damijana. Vsi našteti
so skrbeli za 22 otrok in se tako učili odgovornosti do mlajših,
animacije, kako biti zgled in predvsem, kako biti kristjan. Hvala
vsem animatorjem in vsem, ki so kakor koli pripomogli, da se je
oratorij na veliko veselje otrok izpeljal.
Besedilo: Damijana Pipan in Martina Grmek
Foto: Ivana Žigon

aBurjaBurjaBurja
Portugalski večer v Kobjeglavi
V nedeljo, 17. avgusta 2014, smo v Kobjeglavi pripravili portugalski večer. Naša krajanka Mateja Grmek je bila na Portugalskem že
dvakrat. Pred dvema letoma si je deželo ogledala s turističnega
vidika, letos maja pa je bila tam na posebnem usposabljanju.
Skupaj s še šestimi Kraševci (predstavniki Šolskega centra Srečka
Kosovela Sežana, Občine Sežana, Območne razvojne agencije
Krasa in Brkinov ter Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana) se je udeležila izobraževanja v okviru evropskega projekta
Leonardo da Vinci VETPRO. Projekt je nosil naslov Šola – partner
v razvojnih strategijah. Izobraževanje je temeljilo na spoznavanju primera dobre prakse v severnoportugalskem mestecu Barcelos. Majhno mesto se je s pomočjo projektov, ki jih vodita dve
partnerski organizaciji sežanske srednje šole, spremenilo v pravo
multikulturno središče.
V Kobjeglavi je Mateja predstavila tako usposabljanje na Portugalskem kot tudi samo deželo. Skupaj smo z besedo in s sliko

potovali od Lizbone prosti severu, ob atlantski obali, čisto do
španske meje in se vračali čez notranjost nazaj proti glavnemu
mestu. V pripovedi je ves čas poudarjala podobnosti in razlike
med Portugalsko in Slovenijo.
Portugalski večer v Kobjeglavi je bil poseben tudi zato, ker smo
imeli dva gosta. Portugalca José Marques in Fernando Araujo
sta večer zaključila s portugalsko glasbo. Spoznali smo, kako
zvenita fado in portugalščina.
Na koncu smo pokušali še portovec, ginjo in njihovo sladico serraduro. Ker je kar nekaj obiskovalcev že bilo na Portugalskem, so
ob kozarčku izmenjali vtise. Tisti, ki pa načrtujejo potovanje, so
tokrat res lahko dobili informacije iz prve roke. Gosta sta se tudi
razgovorila o njunem videnju naše Slovenije.
Besedilo: Mateja Grmek
Foto: Ana Rojc

Pohod na Triglav, tokrat iz Buzeta
Skupina planincev Kraških gadov je letos spet prehodila pot do
Triglava, tokrat iz Buzeta na Hrvaškem. Že zjutraj se je začel uradni program s pozdravi župana, predsednice društva buzetske
planinske sekcije Planik in drugih lokalnih osebnosti. Protokol je
bil izdelan do potankosti, tako da smo se pohodniki spraševali,
če je vse to namenjeno nam. Je ta pohod res tako pomemben?

Začetek pohoda v Buzetu

Je, če pomislimo, da pohod poteka že šestič zapored, da so člani pohodniške skupine različnih narodnosti in da pohod živi v
duhu prijateljstva in sodelovanja med občinami sosednjih držav.
Po pozdravih in voščilih za srečno pot je skupina pohodnikov
treh mejnih držav začela turo iz Buzeta, mimo Štrpeda in do
Svetega Duha, kjer smo se ustavili na domačiji etnomuzikologa
in poznavalca istrske glasbe Emila Zonte. Pot se je nato dvigala
ob strmi skali do travniške planote s poljskim cvetjem in s samotnim borom, ukrivljenim od burje. Ob robu travnika nas je
čakala obmejna policija, da bi pregledala dokumente za prestop
hrvaško-slovenske meje, in že smo se spuščali proti Rakitovcu.
Na nogometnem igrišču smo se srečali z našimi gosti: s podžupanom Občine Koper in z etnologinjama Špelo Ledinek in Natašo Rogelja, ki sta nam na kratko opisali zgodovino poti, po kateri
smo hodili. Po teh stezah so še po drugi svetovni vojni hodile
jajčarice ali Šavrinke, ki so nosile jajca v Trst in tako prispevale k
domačemu gospodarstvu.
Nadaljevali smo proti Goliču na 889 metrih nadmorske višine in
se nato spustili v Podgorje, iz Podgorja pa spet navkreber na Kokoš. Ko smo prispeli na vrh, je bila že gosta tema.
Ob jutranjem svitu smo se naslednji dan odpravili po stezah
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mimo Lipice, Fernetičev, Repna in naprej do Zgonika. V Repnu
se je raztrgal oblak in nas je tako močno zalilo, da smo zaviti v
pelerine čofotali po vodi, ki je tekla po cesti. Premočeni do kosti
smo prišli do Zgonika. V Gostilni Guštin so nas pričakali predstavniki občin: Zgonik, Devin - Nabrežina, Repen, Dolina, Trst, Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača. Po obveznem protokolu smo pot
nadaljevali mimo Velikega Dola, Gorjanskega, Brestovice in prišli
do Opatjega sela. V vseh teh vaseh so vaščani pripravili krajšo
slovesnost in pogostitev. V Opatjem selu nas je sprejel zbor, župana Občine Doberdob in Občine Miren - Kostanjevica pa sta
podpisala spomenico o prijateljstvu in sodelovanju.
V vasi nas je gostila družina Pahor. Nudila nam je prenočišče
in, kar ni zanemarljivo, tudi tuš. Gospa Aljoša je naslednje jutro
pripravila zajtrk in že smo bili na poti proti Goriški. Po goriških
upravah nas je spremljal naš prijatelj in župan Občine Šempeter
- Vrtojba Milan Turk. Šli smo mimo Ločnika, Moše in še Števerjana, kjer smo zopet prestopili na slovensko stran, in nadaljevali
mimo Vipolž do Kozane. Priložnostni pohodniški pevski zbor je
na vaškem prazniku v Kozani zapel obvezno pesem Oj, Triglav,
moj dom. Tistega dne smo prišli do Šmartnega in prenočili v
luksuznem hotelu. Pot pa je bila še dolga. Naslednje jutro je bila
budnica že ob 3.30. Ko smo prišli na zajtrk, so drugi gostje še
rajali …
Naš pohod se je vil mimo Kanala, Avč in naprej do Mosta na
Soči. Do sotočja rek Tolminke in Soče smo si privoščili prevoz
s turističnim plovilom. Med podpisi spomenice, nahrbtniki in
drugimi gosti smo po izkrcanju pohod nadaljevali do koče na
Planini Razor. Cesti ni bilo videti konca, še posebno ko smo po
21. uri še vedno hodili navzgor in za vsakim ovinkom upali, da
zagledamo kočo. Koča, koča! Kot Krištof Kolumb kopnega smo
se veselili pogleda na kočo. Pogradi v koči so se nam zdeli najudobnejša postelja.

Pohodniki pri Domu Planika pod Triglavom

Naslednji dan nas je čakal Bohinj. Po obveznih formalnostih protokola so gospa Adrijana, gospod Boris ter podžupan Občine
Bohinj pripeljali nahrbtnike do zadnje domačije, ki je še dostopna z avtomobilom. Tam smo pripravili prtljago za vzpon na Triglav. V Koči Na Planini pri Jezeru smo prenočili, zgodaj zjutraj pa
vzeli pot pod noge in se podali proti Triglavu. Žal pa nam jo je
zagodlo vreme. Triglava tokrat nismo osvojili. Nič zato! Ob naši
vrnitvi na domača tla, na Kras, so nas vseeno sprejeli, kot bi bili
olimpijci z osvojeno zlato medaljo. Šele takrat se zaveš prijateljskih odnosov v skupini ter prehojenih kilometrov. Domačini so
nam posvetili veliko pozornosti, kar nam je dalo novega zagona
za naslednje pohode.
Besedilo: Gabriela Caharija
Foto: Antonio Balzano

Odbojkarski turnir mešanih ekip v Kobjeglavi
Po dveletnem predahu smo se mladi iz društva Kraški slavček
Kobjeglava - Tupelče odločili, da je znova čas za organizacijo ljubiteljskega turnirja v odbojki, ki je tokrat potekal prvo septembrsko nedeljo. V sklopu praznika sv. Mihaela je bil odbojkarski
turnir prva letošnja športna prireditev na vasi. Ker smo tekom
poletnih večerov pridno vadili na kobjeglavskem športnem igrišču, nam je šlo igranje odlično od rok. Pet skupin je svoje odbojkarske veščine pred številno, večinoma domačo publiko zanesljivo unovčilo in se v bolj ali manj sproščenem vzdušju pomerilo
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za mamljive nagrade. Petčlanske ekipe, v katerih sta morali biti
vsaj dve dekleti, so se ob koncu tekmovanja dodobra nasmejale
še ob nastopu improligaške skupine Dženny, ki je s svojim inovativnim in spontanim igranjem navdušila vse prisotne gledalce. Vsi udeleženci nedeljskega popoldneva smo bili s prikazano
igro zelo zadovoljni, saj smo ob zaključku tekmovalnega dela že
kovali načrte za naslednji vaški turnir.
Besedilo: Urban Grmek Masič
Foto: Andreja Jamšek
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Poletna avtobusna povezava med dvema
gradovoma
Prišla je jesen in Kras obarvala v pisano paleto najrazličnejših barv.
Tudi v teh dneh pa kdaj pomislimo na brezskrbne poletne dni, ki
so si jih nekateri popestrili z avtobusnim prevozom med Štanjelom in Devinom.
Že četrto leto zapored je Občina Komen v sodelovanju z Občino
Devin - Nabrežina ter pod pokroviteljstvom Zadružne kraške banke omogočila, da smo lahko ob koncu tednov ter ob praznikih v
času šolskih počitnic spoznavali slovenski in italijanski Kras z avtobusnim prevozom med dvema gradovoma, med Štanjelom in
Devinom. Potniki so se večinoma odločali za osvežitev v Sesljanskem zalivu, predvsem ob nedeljah in praznikih pa so se avtobusne
povezave posluževali z namenom, da bi si ogledali grajski Štanjel.
Število prepeljanih potnikov postopoma narašča. Letošnje leto
je s slabim poletnim vremenom nekoliko pokvarilo dobro povprečje preteklega leta.
Nedvomno pa je tovrstna povezava med vasmi Občine Komen in
Občine Devin - Nabrežina prijetna popestritev za poletne dni in
omogoča brezskrbnost pri iskanju drugih oblik prevoza. Organizatorji prevoza, Občini Komen in Devin - Nabrežina ter dolgoletni

Iz šolskih klopi
Generacija presežkov
Tudi tako bi lahko poimenovali 31 mladenk in mladeničev, ki so
se 13. junija 2014 poslovili od osnovnošolskih klopi in pogumno
zakorakala novim ciljem in sanjam naproti.
Program zaključne prireditve, ki so ga mladi že tradicionalno organizirali kar v šolski telovadnici, je bil tudi tokrat pester in zanimiv. Devetošolci so upravičili zaupanje in sami pripravili bogat
kulturni program z obveznim prikazom spomladi osvojenega
plesnega znanja, pri čemer gre mentorska zasluga trenerju plesa
iz Plesne šole Rebula.
Osrednja točka zaključne prireditve je bila podelitev spričeval in
priznanj. Razredničarki Barbka Mahnič in Lucija Filipčič Križaj sta
izvirno predstavili vsaka svoje varovance in jim čestitali za dosežke ob zaključku šolanja. Najuspešnejšim devetošolkam in devetošolcem sta priznanja podelili predstavnica občinske uprave

sponzor Zadružna kraška banka, upamo, da se bo avtobusna povezava v prihodnji sezoni še bolj uveljavila in tako popeljala še več
obiskovalcev po lepotah Krasa na obeh straneh meje.
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Besedilo: TIC Štanjel

Polona Makovec in ravnateljica Nives Cek. Slednja je v nagovoru
mladim zaželela, da bi živeli med besedami, ki so kot kruh, spev,
zdravilo.
Obiskovalci prireditve so se lahko prepričali, da je obvezno
šolanje zaključila še ena izjemna generacija mladih, saj je kar
9 učencev za odlične devetletne učne uspehe prejelo knjižne
nagrade, ki jih je kot običajno prispevala Občina Komen. Učiteljski zbor je tudi letos podelil dve nagradi šole. Prejela sta ju Tadej
Uršič in Lenart Žežlina za odlične učne rezultate in rezultate na
različnih tekmovanjih, natečajih in srečanjih, Aleks Birsa Jogan
pa je za vse omenjeno prejel nagrado župana Občine Komen.
Prireditev se je v sproščenem vzdušju, ob druženju delavcev
šole s starši in z učenci, nadaljevala v šolski avli, kjer so prizadevni delavci šole pripravili praznično pogostitev, ki bi je bila vesela
tudi prestižna restavracija.
Ob slovesu ni manjkalo solzic odhajajočih učenk, starši pa so
svojo hvaležnost izrazili z iskrenim stiskom rok, predvsem pa z
aktivnostjo ob pripravi zaključne slovesnosti dan pred valeto. V
popoldanskem času so se množično odzvali vabilu in pristopili
k urejanju okolice šole ter k pomoči devetošolcem pri postavitvi
tradicionalne kalone.
V spomin na izjemno generacijo bosta pred šolo vsako leto cveteli vrtnici, ki so ju kot darilo Agrooskrbe iz Sežane ob slovesu
posadili odhajajoči učenci.
Naj bo mladenkam in mladeničem življenje prijazno. Srečno.
Besedilo: Nives Cek
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Naravoslovni dan
Na travniku

Na travniku. To je bil naslov naravoslovnega dne za drugošolce.
Bil je nekaj posebnega, saj nas je v maju obiskal gozdar Bogdan
Magajna in nam približal travnik kot življenjsko okolje različnih
rastlin in živali.
Prvi del našega druženja je potekal v razredu, kjer so učenci s pomočjo didaktičnega gradiva spoznavali različne vrste travnikov,
deset novih pojmov ter se seznanili z nalogami, ki so nas čakale
na travniku. Učenci so reševali travniški kviz, poslušali zvoke iz
narave ter iskali rastline in živali, s pomočjo katerih so sestavili
abecedo za Ostržka.
Lepo nam je bilo, saj smo se družili tudi z učenci iz podružnične
šole v Štanjelu.
Besedilo: Tanja Spačal

In kakšni so bili vtisi učenk?
Gozdar nam je razkazal travnik. Morali smo najti abecedo za
Ostržka. Izvedeli smo kar veliko o rastlinah. Poslušali smo živali.
Razdelili smo se v tri skupine. Iskali smo živali in rastline. Prišli
so tudi otroci iz Štanjela. Bilo je lepo, ker ko smo bili v skupini z
učiteljico Tanjo, smo mižali in poslušali travniške živali.
Petra Godnič, 2. a
Spoznali smo več vrst trave. Spoznala sem gozdarja. Igrali smo
se kviz. Poslušali smo živalske zvoke. Iskali smo abecedo za
Ostržka. Gozdar nam je predstavil več rastlin. Spoznali smo tudi
vrsto košaric. Medtem ko smo poslušali živalske zvoke, smo opazili kobilico.
Kristina Stantič, 2. a

Projekt Evropska vas 2014
Vseslovenski projekt Evropska vas je po številu sodelujočih največji projekt v Sloveniji, saj poteka v osmih regijah, v vsaki regiji

pa sodeluje preko dvajset osnovnih šol. Med njimi je bila tudi
naša šola.
Gre za projekt, s pomočjo katerega učenci širijo znanje o bližnjih in daljnih državah in o delovanju Evropske unije. Glavni cilji
projekta so: bolje spoznati članice Evropske unije, seznaniti se z
njihovo kulturo, glasbo, kulinariko in običaji, spoznati njihove državne simbole, spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, pomen državljanstva ter hkrati zavedanje lastne
kulturne identitete.
Posamezna šola poglobljeno spoznava eno državo. Mi smo letos raziskovali Nizozemsko.
Tekom celega šolskega leta smo projekt vpeljevali v redne ure,
razredne ure, v podaljšano bivanje, dneve dejavnosti in interesne dejavnosti. Vanj so bili vključeni učenci od 1. do 9. razreda
ter številni delavci šole. S pomočjo interneta in turističnih prospektov smo zbirali ideje, pripravili načrt dela, si razdelili naloge
ter pričeli z dejavnostmi.
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Pred začetkom likovnih delavnic so se učenci z razredničarkami
že pogovarjali o državi, četrtošolka Sinja Spasenić Likar pa nas je
presenetila s svojimi predstavitvami s pomočjo gradiva, ki ga je
prejela z nizozemskega veleposlaništva v Ljubljani. To državo je
podrobneje približala učencem od 1. do 5. razreda.
Učenci so po predstavitvi reševali delovni list (sestavljen primerno starostni stopnji), s pomočjo katerega so utrjevali pridobljeno znanje. Pokušali so tudi tradicionalni nizozemski sir.
Spretne ročice naših učenk in učencev so izdelale marsikaj.
Prvošolci so prebirali zgodbice o zajčici Nini nizozemskega pisatelja Dicka Bruna. Iz jajčne odpadne embalaže so izdelali kar tri
gredice barvnih tulipanov.
Drugošolci so prebirali zgodbice o Žabcu nizozemskega pisatelja Maxa Velthuisa. Izdelovali so lutke v obliki žabcev, tulipane na
ščipalkah, tulipane kot broške in cokle iz das mase.
Tretješolci so raziskovali arhitekturne znamenitosti. Risali so tipične stavbe, iz katerih je nastala cela ulica, in kaširali plastenke,
ki so jih spremenili v čudovite cokle.
Pravljične mline na veter so z veliko truda izdelali četrtošolci.
Petošolci so poiskali zvezne pokrajine in njihove grbe ter jih
predstavili na plakatu.
Reprodukcije slavnega slikarja Van Gogha so na platna slikali
sedmošolci.
Pri tehniki so posamezni učenci poiskali ustrezen načrt ter po
korakih izdelali velik lesen mlin na veter.
V podaljšanem bivanju so izdelovali tulipane iz barvnega papirja
in iz odpadne embalaže kinder jajčk ter kolesa iz žice.
Izdelali, pripravili smo še zgibanke z značilnostmi te države, bralne kazalke, zastavice in vprašanja za nagradni kviz na stojnici.
Pri državljanski in domovinski vzgoji ter etiki so se učenci pogovarjali o pomenu državljanstva v Evropski uniji.
Zaključna prireditev za goriško regijo je bila v petek, 9. maja
2014. Na travniku pred novogoriško občino je bila postavljena

Evropska vas, sestavljena iz držav Evropske unije.
Naša šola je na stojnici predstavljala Nizozemsko z izdelki, ki so
nastali ob veliki motiviranosti učencev za delo ter ob podpori
in spodbudah mentorjev. Mimoidoče sta prijazno nagovarjala
petošolca Rok Furlan in Matevž Kavčič.
Devetošolec Aleks Birsa Jogan se je pripravljal na sodelovanje na
okrogli mizi. Naslov letošnje teme je bil Slovenija na časovnem
traku skozi 10 let v EU – zaposlovanje in gospodarstvo.
Plesalke izraznega plesa (Sinja Spasenić Likar, Isabel Likar, Iris
Rebula, Zala Fon, Laura Birsa Jogan, Katarina Stantič, Gaja Fakin,
Julija Poplašen) in Domen Mulič, ki so vadili pod mentorstvom
Milojke Širca, so na prireditvi skozi glasbo, ples in videz prikazali
značilnosti te evropske države.
Vredno si je bilo ogledati mavrico vseh osemindvajsetih držav.
Besedilo: Tanja Spačal

Evropska vas 2014
V začetku aprila so imele učiteljice sestanek glede izvedbe letošnjega projekta Evropska vas. Dan ali dva po njem me je razredničarka vprašala, če sem letos pripravljena predstaviti Nizozemsko, saj sem lani predstavila že Nemčijo. Bila sem takoj za to.
Potrebovala sem le še mamino soglasje, saj mi prav ona pri tem
pomaga. In tako so se začele priprave. Mama je poklicala na Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske in vprašala, ali imajo morda
kakšne slikice, gradivo ali kaj malega o tej državi. Čez nekaj dni
pa so nas presenetili z našitki tulipanov, zemljevidom, broškami,
zvoncem za kolo ter s petimi knjigami, prospekti in s tremi pari
cokel: prvim iz keramike, drugim iz lesa, tretjim pa iz pobarvanega lesa. Z mamo sva potem sestavili besedilo.
Na predstavitvah so učenci spoznali nizozemske značilnosti,
znamenitosti in navade. Naučila sem jih šteti do deset, četrti
razred pa sem pogostila še z mini nizozemskimi palačinkami,
imenovanimi poffertjes.
Končno je prišel 9. maj 2014, ko smo se z avtobusom odpeljali v Novo Gorico, kjer je potekala zaključna prireditev. Tam smo
plesalke izraznega plesa pod vodstvom Milojke Širca s plesom

prikazale življenje na Nizozemskem. Na pomoč nam je priskočil
petošolec Domen. Imeli smo tudi stojnico, polno naših izdelkov,
ki so nastajali v podaljšanem bivanju in pri pouku. Učiteljica Tanja Spačal je sestavila kviz. Obiskovalci naše stojnice so lahko
pokušali sir gavda, ki izvira iz nizozemskega mesta Gouda. Zanimive so bile tudi druge stojnice.
Projekt Evropska vas je zakon, ker spoznaš države Evropske unije!
Besedilo: Sinja Spasenić Likar

Burja

23

a
a
a
j
j
j
r
r
r
u
u
u
B B B
Ganljiv zaključek pevske sezone
Začetek junija je kar pravšnji čas za različne zaključke. Črto pod
pevskimi dejavnostmi so na OŠ Komen potegnili 2. junija 2014 z
zaključnim koncertom vseh šolskih pevskih zborov. Večnamenski prostor je bil zopet premajhen za ljubitelje otrok in za oboževalce ubranega petja. Koncert je z izbranimi besedami uvedla
voditeljica prireditve, in sicer anglistka na šoli Mojca Uhernik
Pipan, ki je tudi v nadaljevanju koncertu dala še dodaten pečat.
Trije zbori (OPZ Komen, OPZ Štanjel in MPZ Komen) so tako
zaključili letos nadvse uspešno pevsko sezono. Vsi trije zbori so kot vsako leto sodelovali na reviji otroških in mladinskih
pevskih zborov Naša pomlad, ki se je letos odpela v Kulturnem
domu Srečka Kosovela v Sežani. OPZ Komen je bil nato izbran
za zaključno revijo, zopet smo jim lahko prisluhnili v Kulturnem
domu v Komnu. Prvič je omenjeni zbor sodeloval tudi na mednarodnem pevskem tekmovanju Zlata grla v Gorici in osvojil
srebrno priznanje. Marca je zbor nastopil še na prireditvi Dan
maternega jezika v Doberdobu.
OPZ Štanjel je na 24. Reviji Zagorje ob Savi 2014 na državnem
tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov osvojil srebrno priznanje in bil izbran za festival Goriška prepletanja. Ponovno se je publiki predstavil na kromberškem gradu 30. maja 2014.
Mladinski pevski zbor je decembra sodeloval na eminentni prireditvi Potujoča muzika v Cankarjevem domu, v začetku maja pa
izvedel nastop ob Vrbskem jezeru v Avstriji.
Od zborovodkinje Andreje Rustja, ki zelo uspešno vodi vse tri
pevske zbore, so se čustveno poslovili devetošolci in se ji zahva-

lili za ves trud. Za instrumentalno spremljavo je poskrbel kar šolski hišnik Evgen Suban, sicer oče devetošolke. Vse pevske zbore
je kot vedno spremljala korepetitorka Ingrid Tavčar.
Koncert pevskih zborov so z razstavo čipk popestrili učenci, ki
obiskujejo klekljarski krožek pod mentorstvom Alenke Mezek
Šibelja.
Besedilo: Aleks Birsa Jogan in Nives Cek

S posodobitvami v novo šolsko leto
Čas, ko se šolski hodniki za dva meseca izpraznijo, je običajno
namenjen urejanju, adaptiranju in temeljitejšemu čiščenju vseh
šolskih prostorov. Tako tudi letos prihajajo učenci v čiste in urejene učilnice, investicij v šolska objekta v Komnu in Štanjelu pa
je bilo manj kot prejšnja leta – manj, kot bi si želeli, in manj, kot
bi bilo potrebno.
Z lastnimi sredstvi nam je uspelo prelakirati štiri učilnice v Komnu ter namestiti novo opremo v bodoči prvi razred (letos sta
po dolgih letih zopet dva oddelka), učilnico 4. in 5. razreda ter
učilnico zgodovine.
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Umivalnici ob telovadnici v Komnu sta že dlje časa klicali po prenovi, saj smo s skrajnimi napori vzdrževali še ustrezno stanje tudi
z vidika higiensko-zdravstvenih zahtev. Po sklepu sveta šole smo
poleti prenovili obe umivalnici, ki bosta do uporabnikov prijaznejši in lepši.
Z veseljem ugotavljamo, da postaja igrišče ob šoli v Štanjelu
bližnja realnost, vlaganj v objekt pa letos ni bilo.
Na srečo pa urejenost prostora in opremljenost s sodobno učno
tehnologijo nista garancija za uspešnost institucije. Verjamemo,
da so pedagoški optimizem, zavzetost in odgovornost vseh zaposlenih ključni za razvijanje potencialov učencev. In tega nam
v komenski šoli ne manjka, zato smo lahko ponosni na obilico
uspehov, ki jih mladi ob podpori mentorjev dosegajo v širšem
prostoru, prostoru, ki naši šoli daje tudi ustrezna priznanja.
V novo šolsko leto vstopamo tudi s priznanjem Kulturna šola,
ki nam ga je za uspehe in dejavnosti na kulturnem področju za
naslednja tri leta podelil Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.
Učencem želim uspešno leto, staršem in sodelavcem pa obilo
moči, da jim bomo lahko v oporo pri doseganju učnih in osebnih ciljev.
Besedilo: Nives Cek
Foto: Vojko Franetič
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Mreženje se nadaljuje

Da je bila OŠ Komen v preteklem šolskem letu članica projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih
za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti,
že veste. V četrtek, 21. avgusta 2014, pa je bila v Kongresnem
centru Brdo pri Kranju predstavitev rezultatov projekta. Skozi celotno šolsko leto so na šolah in v vrtcih potekale dejavnosti za
dvig socialnega in kulturnega kapitala. Dejavnosti so potekale v
136 šolah in vrtcih in so bile povezane v 34 mrež. V projektu je
sodelovalo 10 vrtcev, 95 osnovnih in 31 srednjih šol. V dejavnosti
je bilo vključenih 48.734 deležnikov in 38.899 otrok, učencev in
dijakov. Minister dr. Jernej Pikalo je poudaril pomen takih projektov, saj »krepijo socialni in kulturni kapital, ljudem približajo
tudi duh prostovoljstva ter hkrati vplivajo na izboljšanje in krepitev medsebojnih odnosov.«

Burjica
Palček potuje domov
V skupini Palčki v Enoti Štanjel, kjer so otroci stari od enega leta
do dveh let, smo v okviru prednostne naloge vrtca s področja
pismenosti izvedli projekt Palček potuje domov.
Vsak petek skozi celo leto je lutka Palček izbrala enega otroka, ki
je Palčka odnesel domov. Z njim je potovala mapa, v katero so
starši zapisali, kaj vse je Palček pri njih doživel.
Da nam je ostal lep spomin, so se doma s Palčkom tudi fotografirali in fotografijo zalepili pod zapis. Doma so starši skupaj
z otrokom izbrali eno knjigo (kartonko, slikanico, knjigo z deklamacijami …), ki je otroku všeč in jo doma berejo, listajo. Vse
skupaj so ob ponedeljkih prinesli v vrtec. Otroku in knjigi, ki jo je
prinesel, smo v vrtcu namenili cel teden. Starši so se zelo potrudili in s tem spodbudili otroke, da so komaj čakali, da gre Palček z
njimi domov in so ga potem tudi vsi veseli prinesli nazaj v vrtec.
Takoj, ko sva rekli, da bomo pogledali v nahrbtnik in Palčka, so

Skupaj z ostalimi članicami mreže, osnovnimi šolami iz Divače,
Hrpelj in Sežane, smo na zaključni prireditvi predstavili dejavnosti, ki smo jih v povezavi s projektom izvajali. Poseben poudarek smo nameniti prostovoljstvu v obliki medvrstniške pomoči
in medgeneracijskega sodelovanja na računalniških uricah. Na
naši šoli smo s celoletnimi dejavnostmi obeh oblik prostovoljstva začeli orati ledino. Ker sta se dejavnosti lepo prijeli, smo se
odločili, da jih bomo, kljub dejstvu, da bo projekt uradno potekal le še do konca novembra, izvajali celo šolsko leto. Poleg
tega bomo tekom šolskega leta pripravili še nekatere ostale aktivnosti, ki bodo namenjene tako učencem in staršem kot tudi
ostalim. O njih boste predhodno obveščeni prek šolske spletne
strani. Vnaprej vljudno vabljeni!
Besedilo: Tjaša Mezinec
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že vlekli stolčke in se posedali okrog okrogle mize, za katero smo
vedno izpeljali to dejavnost. Najprej smo Palčku zapeli pesmico
Kje je palček?, nato nam je otrok, pri katerem je Palček bil, z najino pomočjo in s spodbudo pokazal fotografije in nam po svojih
zmožnostih povedal, kaj je Palček delal pri njih doma. Otroke sva
vključili tudi k branju knjige, in sicer tako, da so povedali, kdo je
na sliki, kaj dela, kje se skriva določena stvar ...
Za konec projekta sva pripravili razstavo zgodb in fotografij ter
izdelali digitalno knjigo, ki sva jo posredovali staršem in otrokom.
Staršem se zahvaljujeva za njihov čas, trud ter sodelovanje pri
tem projektu.
Besedilo in foto: Mateja Bežek Kosmač in
Alenka Robida Štrekel
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Svet slikanic v Vrtcu Komen
Pesnica Saša Vegri je že pred leti zapisala: »Vrtec je hiša, kamor
hodi Miša. V njem so tudi Nejci, Drejci, Nine, Brede …«
In prav nič drugače ni niti v Vrtcu Komen. Pri nas se vedno dogaja kaj zanimivega in nikoli nam ni dolgčas. Tako smo se v preteklem šolskem letu skupaj z otroki, ki obiskujejo naš vrtec, podali
v svet slikanic. Glavni cilj je bil: doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke.
Ob odprtju naših novih prostorov nas je prijetno presenetila
knjižničarka Marija iz komenske knjižnice. Podarila nam je poln
voziček otroških slikanic in knjig. V delu skupnih vrtčevskih prostorov smo si uredili knjižni kotiček in ga obogatili s podarjenimi
slikanicami. Posluževali smo se ga tekom celega šolskega leta.
Otroci so pogosto kar sami izrazili željo po uporabi tega kotička
in skupaj z njimi smo ga tudi urejali, dopolnjevali, krasili …
Po oddelkih smo tako uporabljali slikanice, primerne za določeno starost otrok. Najmlajši smo tako z Nino iz zvočne slikanice
Ču! Ču! iskali skrito uro tika-taka, skupaj z Minko iz slikanice Minka peče piškote pekli piškote po njenem receptu, z Zelo lačno
gosenico spoznavali raznovrstno hrano ter se s Pikijem iz serije
slikanic Piki dotaknili aktualnih tem za določen čas.
Otroci najstarejšega oddelka so si kar sami izdelali dve zbirki
slikanic, ki sta vključevali dela, ki so jih spoznavali, ter jih sami
tudi ilustrirali. V sodelovanju z mamo enega otroka, gospo Dar-

EKO

ko Jančar, pa so izdali čisto pravo slikanico z naslovom Kako je
robot Vročekrvni postal reševalni Bot. Besedilo zanjo je napisala
gospa Darka, ilustracije pa so delo vseh otrok oddelka. Slikanica
je v samozaložbi gospe Darke izšla v petdesetih izvodih.
Otroci drugega starejšega oddelka pa so slikanice vpletli v praznovanje rojstnih dni. Ko je kateri izmed otrok praznoval rojstni
dan, so skupaj obiskali knjižnico. Slavljenec si je v njej izbral slikanico z naslovom, ki se je pričel z isto začetnico kot njegovo ime.
V oddelku so nato izbrano slikanico tudi prebrali.
Ob kulturnem prazniku smo medse povabili ilustratorko otroških slikanic Ano Zavadlav, ki je skupaj z otroki ustvarjala ilustracije po njihovih željah. Ilustracije, ki so nastale ob njenem obisku,
nam krasijo nove prostore vrtca.
Bolj pogosto smo zahajali v knjižnico, pa tudi knjižničarka se je
rada odzvala našemu vabilu in nas obiskala s kakšno novo slikanico, tj. npr. ob tednu otroka, v veselem decembru, ob kulturnem prazniku, ob praznovanju pomladi, ob Bralnem palčku …
Ker pa smo prišli do spoznanja, da je v svetu slikanic zelo prijetno, smo se s slikanicami podali tudi v poletne dni.
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Besedilo: Agata Masten

Naši občani uspešni pri ločevanju odpadkov
Ločeno zbiranje odpadkov je postalo naša vsakodnevna rutina.
Da ste pri tem občani postali že zelo vešči in pridni, potrjujejo
tudi rezultati ločenega zbiranja odpadkov ter rezultati kontrole
odpadkov, ki jih izvajamo po naseljih. Vse več odpadkov tako
predamo v nadaljnjo predelavo in ne končajo kot odpadek na
odlagališču, temveč kot surovina za nove proizvode. Dobro ločevanje kažejo tudi rezultati opravljene kontrole odpadov, saj
je število izdanih opozoril o nepravilnem ločevanju odpakdov
vedno manjše.
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Na območju vseh štirih občin (Divača, Komen, Hrpelje - Kozina,
Sežana) smo v letu 2013 zbrali skupaj 7.420.302 kg nenevarnih
odpadkov. Od tega smo 4.337.222 kg posredovali v predelavo,
medtem ko je bilo na odlagališče odloženih 3.083.080 kg odpadkov.
V letu 2013 smo tako odstotek ločeno zbranih odpadkov povečali na 58 % (v letu 2012 54 %), kar je v primerjavi z ostalimi
slovenskimi občinami eden izmed boljših rezultatov. Naraščanje
ločeno zbranih odpadkov se je v primerjavi s povečanjem v preteklih letih nekoliko umirilo, se je pa v primerjavi z letom 2012
povečalo za dobrih 5 %. Predvsem se je povečala količina zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov ter stekla. Da se
je zmanjšalo kopičenje plastične embalaže, papirja in pločevink,
pa je verjetno že odraz slabših gospodarskih razmer in zmanjšanja kupne moči gospodinjstev.
Prav tako se je v lanskem letu zmanjšala količina ostanka komunalnih odpadkov. Tako na odlagališče vsako leto odložimo manj
odpadkov. V veliki meri je ta rezultat posledica dodatne obdelave ostankov komunalnih odpadkov (odpadki iz zabojnika za
ostanke, ki ga imamo doma), saj te, preden jih odložimo na odlagališče, še dodatno obdelamo. Ostanek komunalnih odpadkov
najprej zmlejemo na mlinu, nato pa na situ presejemo, kjer se
odpadki ločijo na težko in lahko frakcijo. Težka frakcija konča na
odlagališču, medtem ko lahko frakcijo oddamo za termično izrabo. Lahko frakcijo v ostanku predstavljajo predvsem odpadki,
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ki niso bili ločeni in oddani na ekološkem otoku (največkrat je to
plastična embalaža). Za oddajo lahke frakcije v termično izrabo
moramo plačati, medtem ko lahko odpadke, zbrane na ekoloških otokih, oddamo v predelavo brezplačno. Zato vse občane
naprošamo, da se potrudite in dosledno ločujete vse odpadke.
Opažamo tudi, da se večina občanov trudi ločevati odpadke,
še vedno pa se najdejo posamezniki, ki jim ni mar za ločevanje
odpadkov ter na ekološke otoke prinašajo različne odpadke, ki
tja ne sodijo. Pri tem bi izpostavili nekaj ekoloških otokov, kjer
se večkrat pojavljajo različni mešani in kosovni odpadki, ki tja
ne sodijo. To so ekološki otoki v Štanjelu (na placu), v Komnu
(na Brdu pri stari vagi) ter v Kobolih. Občane tako ponovno naprošamo, da odpadke pravilno ločujete, ostanek komunalnih
odpakdov odlagate v zabojnike za ostanek, kosovne in nevarne
odpadke pa brezplačno oddate na zbirni center v Komnu. Za
dodatne informacije pa lahko pokličete na telefonsko številko
05 73 11 240 ali pa nam pišete na info@ksp-sezana.si.
Vsi zbrani odpadki:
2012 (v kg)

2013(v kg)

vsi zbrani odpadki

7.608.971

7.420.302

odpadki oddani v predelavo

4.122.121

4.337.222

odpadki odloženi na odlagališče

3.486.850

3.083.080

54 %

58,45 %

% ločeno zbranih odpadkov

Ločeno zbrani odpadki z ekoloških otokov / kg/leto:
vrsta odpadka

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

papir

594.640

640.690

720.693

936.892

809.671

886.706

921.860

plastična embalaža

302.120

367.440

375.430

651.840

845.310

875.580

795.710

steklena embalaža

254.680

290.908

344.674

428.200

443.740

392.700

512.220

39.460

48.380

59.390

96.130

89.600

96.480

63.160

479.060

680.260

724.060

847.640

2.592.122

2.868.581

2.975.526

3.140.590

pločevinke
biološki odpadki
Skupaj

1.190.900

1.347.418

1.500.187

Odpadki, odloženi na odlagališče / kg/leto:
vrsta
odpadka
odpadki, odloženi na
odlagališče

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7.444.555

7.375.893

6.764.480

4.768.670

3.655.490

3.486.850

3.083.080

Besedilo in foto: Mojca Uršič
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Napovednik
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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;

Napovednik prireditev v Občini Komen
September 2014
Datum

Ura

Prireditev

20. september
SOBOTA

17.00

21. september
NEDELJA

Kraj

Organizator/informacije

Dnevi stare glasbe
Mario Penzar (orgle), Martina Klarić (vokal)

Gorjansko (cerkev sv.
Andreja)

Kulturni dom Nova Gorica
Tel.: + 386 (0)5 335 40 10

20.00

Dnevi stare glasbe
Milko Lazar (čembalo), Vasilij Meljnikov (violina)

Sveto pri Komnu
(cerkev sv. Tilna)

Kulturni dom Nova Gorica
Tel.: + 386 (0)5 335 40 10

19.30

Gledališka komedija Češpe na figi Marjana Tomšiča Kulturni dom Komen
(po izvirni komediji Južić in Juća) v izvedbi gledališke
skupine KD Brce iz Gabrovice pri Komnu
Režija: Minu Kjuder in Sergej Verč

Gledališka skupina
KD Brce Gabrovica pri Komnu
Gabrovica pri Komnu 62, 6223 Komen
Tel.: +386 (0)31 822 437
www.brce.si / info@brce.si

Medgeneracijski nogometni turnir

Štanjel – športno igrišče

ŠKUD Biser Krasa Štanjel
Štanjel 138a, 6222 Štanjel
Tel.: +386 31 378 424
hocevar.boris@siol.net

Vaška šagra v Kobjeglavi ob prazniku sv. Mihaela

Kulturni dom Kobjeglava

KUTD Kraški slavček Kobjeglava - Tupelče
Kobjeglava 67, 6222 Štanjel
Gsm: +386 (0)40 277 337 (Erika),
kraski.slavcek@gmail.com

27. september
SOBOTA

28. september
NEDELJA

19.00

28. september
NEDELJA–4. oktober
SOBOTA

19. IDEM (International Design Educational Meeting) Štanjel
Karst – Connectivity

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana
http://www.aluo.uni-lj.si

Oktober 2014
Datum

Ura

Prireditev

7. oktober
TOREK

17.30

Pravljična urica: Kako je robot Vročekrvni postal Reše- Knjižnica Komen
valni bot. Pravljico je napisala Darka Jančar, ilustrirali
pa otroci iz skupine Sončki 2013/14.

Knjižnica Komen
Komen 118, 6223 Komen
Tel.: +386 (0)5 76 68 580, knjiznica.komen@siol.net

10. oktober
PETEK

9.00– Ob tednu otroka: obisk potujoče knjižnice iz Lavričeve Knjižnica Komen
16.00 knjižnice iz Ajdovščine

Knjižnica Komen
Komen 118, 6223 Komen
Tel.: +386 (0)5 76 68 580, knjiznica.komen@siol.net

10. oktober
PETEK–16. november
NEDELJA

17. oktober
PETEK
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18.30

Kraj

Organizator/informacije

Mesec kraške kuhinje
Namen projekta Mesec kraške kuhinje je privabiti
čim več ljubiteljev naše kulinarike in vin na Kras ter
dokazati, da s skupnimi promocijskimi projekti lahko
nastopamo kot konkurenčna in zanimiva turistična
destinacija.

Kras – ponudniki gostinskih in vinogradniških
storitev

Društvo Planta
Coljava 5, 6223 Komen
Tel.: +386 (0)5 766 80 61
in Občina Komen
Komen 86, 6223 Komen
Tel.: +386 (0)5 731 04 50, obcina@komen.si

S knjižnim nahrbtnikom na potep z Mikelo Leon

Knjižnica Komen

Knjižnica Komen
Komen 118, 6223 Komen
Tel.: +386 (0)5 76 68 580, knjiznica.komen@siol.net

aBurjaBurjaBurja
18. oktober
SOBOTA

14.00

Pohod Po poti devetih kalov – pohod po tematski
poti v okolici Kobjeglave in Tupelč

Kobjeglava in Tupelče z
okolico

KUTD Kraški slavček Kobjeglava - Tupelče
Kobjeglava 67, 6222 Štanjel
Gsm: +386 (0)40 277 337 (Erika),
kraski.slavcek@gmail.com

24. oktober
PETEK

18.30

Kras ima kamnito dušo – idejni projekt revitalizacije
vaškega jedra v Gorjanskem, gostja Renata Jakopin

Knjižnica Komen

Knjižnica Komen
Komen 118, 6223 Komen
Tel.: +386 (0)5 76 68 580, knjiznica.komen@siol.net

26. oktober
NEDLJA

9.00

Pohod Po sledeh soške fronte (»Rekreacija brez
meja«)

Brestovica pri Komnu

Turistično društvo BREST
Brestovica pri Komnu 55, 6223 Komen
Gsm: + 386 40 815 552
www.brestovica.com / stane.svigelj@siol.net

November 2014
Datum

Ura

Prireditev

Kraj

Organizator/informacije

4. november
TOREK

17.30

Pravljična urica z Marjo

Knjižnica Komen

Knjižnica Komen
Komen 118, 6223 Komen
Tel.: +386 (0)5 76 68 580, knjiznica.komen@siol.net

14. november
PETEK

18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep v Wales s kolesom. Knjižnica Komen
Gost: Urban Čepon

Knjižnica Komen
Komen 118, 6223 Komen
Tel.: +386 (0)5 76 68 580, knjiznica.komen@siol.net

15. november
SOBOTA

18.00

Martinovanje v Kobjeglavi

KUTD Kraški slavček Kobjeglava - Tupelče
Kobjeglava 67, 6222 Štanjel
Gsm: +386 (0)40 277 337 (Erika),
kraski.slavcek@gmail.com

21. november
PETEK

18.30

Domoznanski večer: predstavitev publikacije o Škrbini Knjižnica Komen
in brošure ŠIK vodnik

Knjižnica Komen
Komen 118, 6223 Komen
Tel.: +386 (0)5 76 68 580, knjiznica.komen@siol.net

28. november
PETEK

18.30

Odprtje razstave Komenski Kras 1991. Razstava bo na Knjižnica Komen
ogled do 26. decembra.

Knjižnica Komen
Komen 118, 6223 Komen
Tel.: +386 (0)5 76 68 580, knjiznica.komen@siol.net

Kulturni dom Kobjeglava

December 2014
Datum

Ura

Prireditev

Kraj

Organizator/informacije

2. december
TOREK

17.30

Praznična pravljica

Knjižnica Komen

Knjižnica Komen
Komen 118 6223 Komen
Tel.: +386 (0)5 76 68 580, knjiznica.komen@siol.net

5. december
PETEK

18.30

S knjižnim nahrbtnikom na potep
med Inke. Gostja: Minka Kahrič

Knjižnica Komen

Knjižnica Komen
Komen 118, 6223 Komen
Tel.: +386 (0)5 76 68 580, knjiznica.komen@siol.net

6. december
SOBOTA

11.00

15. Štanjelski tek

Lovski dom Štanjel

ŠK Društvo Hruševica
Informacije:
Tel.: +386 (0)31 479 095
Tel.: +386 (0)41 221 169
rajko.grca@siol.net
bostjanf@gmail.com

26. december
PETEK

11.00

Žegnanje konj ob prazniku sv. Štefana

Kulturni dom Kobjeglava

KUTD Kraški slavček Kobjeglava - Tupelče
Kobjeglava 67, 6222 Štanjel
Gsm: +386 (0)40 277 337 (Erika),
kraski.slavcek@gmail.com

27. december
SOBOTA

19.00

Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Komen Športna dvorana OŠ Ko- Pihalni orkester Komen
pod vodstvom dirigenta Matije Tavčarja
men
pihalniorkesterkomen@gmail.com
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Razstave
Datum/odprtje razstave

Razstava

Kraj

Organizator/informacije

Stalna razstava

Podobe Krasa

Štanjel – Grad: Galerija Lojzeta Spacala Grad Štanjel
Štanjel 1a, 6222 Štanjel
Tel.: +386 (0)5 769 01 97,
gradstanjel@guest.arnes.si

Stalna razstava

Stalna razstava slik in grafik Lojzeta Spacala

Štanjel – Grad: Galerija Lojzeta Spacala Grad Štanjel
Štanjel 1a, 6222 Štanjel
Tel.: +386 (0)7 690 197,
gradstanjel@guest.arnes.si

28. november–26. decembra Razstava fotografij in gradiva iz obdobja osamosvojitvenih Knjižnica Komen
2014
procesov leta 1991 na območju Komenskega Krasa

Osmice
10. oktober
PETEK–19. oktober
NEDELJA

Osmica na kmetiji Kosmina –
Osmica pod kostanji

Društvo Komenski Kras 91
komenski.kras91@gmail.com in
Knjižnica Komen
Komen 118, 6223 Komen
Tel.: +386 (0)5 76 68 580, knjiznica.
komen@siol.net

Brje pri Komnu

Milan Kosmina
Brje pri Komnu 15, 6223 Komen
Gsm: +386 (0)51 242 071
ali +386 (0)31 893 704
milan.kosmina@siol.net

Kobjeglavsko martinovanje 2014
Ocenjevanje mladih vin
V okviru Kobjeglavskega martinovanje 2014 vabimo vinarje iz
Občine Komen, da se udeležijo ocenjevanja mladih vin (letnik
2014) pod strokovnim vodstvom Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.
Dodatne informacije:
organizator KUTD Kraški slavček Kobjeglava - Tupelče.

Vabljeni
v nedeljo, 28. septembra 2014, ob 13.30
v dvorano v Kobjeglavi na

BRIŠKOLJADO.
Nagrade:
• za 1. mesto: pršut,
• za 2. mesto: kolo sira,
• za 3. mesto: zašinek.
Prijave do nedelje, 28. septembra 2014, do 12. ure
v lokalu Buria.
Ostale informacije:
KUTD Kraški slavček Kobjeglava - Tupelče
(Erika: 040 277 337).
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Izleti in ogledi
Štanjel

galerija Lojzeta Spacala
Urnik:
torek–petek: 10.00–14.00,
sobota, nedelja: 10.00–18.00,
ponedeljek: zaprto.
Za napovedane skupine po dogovoru.
Vstopnina: 2 evra
Lojze Spacal velja za enega najvidnejših likovnih ustvarjalcev v
povojnem slovenskem in italijanskem prostoru ter za svetovno
uveljavljenega umetnika, ki je svoj ustvarjali vrh dosegel v grafičnih tehnikah, predvsem v linorezu in lesorezu. Zapisal se je kot
umetnik Istre in Krasa, saj je motive črpal iz teh dveh pokrajin
in jih preoblikoval v lasten likovni jezik. V Kraški hiši je urejena
etnološka zbirka v dveh nadstropjih.
Informacije: Galerija Lojzeta Spacala: +386 (0)5 7690197; e-mail:
gradstanjel@guest.arnes.si

Kraška hiša

Kraška hiša odraža značilnosti prvotnih kraških hiš, grajenih v
času romanike in gotike. V pritličju je gospodarski del, v prvem
nadstropju pa spalni in kuhinjski del. V njej je etnološka razstava.
Ogled je možen po dogovoru.
Informacije: Galerija Lojzeta Spacala: +386 (0)5 7690197; e-mail:
gradstanjel@guest.arnes.si

Razstava Kobjeglava in Tupelče skozi čas
Razstava se nahaja v večnamenskem prostoru v središču Kobjeglave (Kobjeglava 67) blizu cerkve.
Razstava uprizarja zgodovino vasi Kobjeglava in Tupelče vse od
rimskih časov do danes ter življenje in delo domačinov.
Ogled je možen po predhodnem dogovoru.
Informacije: Kulturno umetniško in turistično društvo Kraški
slavček Kobjeglava - Tupelče: +386 (0)51 355 578 (Jožef Abram).

Gorjansko

Spominska soba dr. Karla Štreklja in dogodkov, ki so zaznamovali kraj med 1. svetovno vojno
Spominska soba jezikoslovca, publicista, slavista in narodopisca
dr. Karla Štreklja je postavljena v njegovi rojstni hiši (Gorjansko
99). Razstava prikazuje njegovo življenjsko pot ter poleg njegovega najbolj poznanega dela (zbirke slovenskih ljudskih pesmi
v štirih knjigah) tudi druge, prav tako pomembne stvaritve. Ob
spominu na 150-letnico njegovega rojstva je bil pred rojstno
hišo postavljen doprsni kip avtorja Mirsada Begića.
V nadstropju je prikazan slikovni in tekstualni opis dogodkov iz
1. svetovne vojne, ki so usodno zaznamovali Gorjansko kot linijo
južnega dela soške fronte.
Ogled je možen po predhodnem dogovoru.
Informacije: Štrekljeva domačija Gorjansko: +386 (0)31 514 663
(Pavel Kosovac)

Fabianijeva pot

Urejena sprehajalna pot od Ferrarijevega vrta do rojstne hiše arhitekta Maksa Fabianija.
Informacije: TIC Štanjel: +386 (0)5 769 00 56; +386 (0)41 383 986;
tic.stanjel@komen.si

Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne
Je največje pokopališče avstro-ogrske vojske na območju soške
fronte. Pokopanih je preko 10.000 vojakov.
Možen je samostojni ogled.
Informacije: TIC Štanjel: +386 (0)5 769 00 56; +386 (0)41 383 986;
tic.stanjel@komen.si

Volčji Grad

Sveto

Urejena učna pot – pot kamna
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 turistična vodenja.
Informacije: www.volcjigrad.com, TIC Štanjel: +386 (0)5 769 00
56; +386 (0)41 383 986; tic.stanjel@komen.si

Kobjeglava in Tupelče

Pot devetih kalov – tematska krožna pohodna pot
Pot zajema devet starodavnih vodnih virov v okolici vasi Kobjeglava in Tupelče, namenjena pa je spoznavanju in ohranjanju
naravne in kulturne dediščine Krasa. V poldrugi uri lahke hoje
boste spoznali, kako pomembni so bili kali za preživetje kraških
vasi nekoč in kako nanje gledamo danes. Slabih šest kilometrov
poti je večinoma speljane po gozdu, v prijetnem zavetju borovcev, manjši del pa vodi po asfaltnih cestah v vasi. Pot je za hojo
primerna v vseh letnih časih, najlepša pa je v zgodnjih pomladanskih ali jesenskih dneh, ko se narava obda v čudovite barve.
Vaško društvo organizira vodene oglede poti ter vasi.
Informacije: Društvo Kraški slavček Kobjeglava - Tupelče, Kobjeglava 67, 6222 Štanjel; e-mail: kraski.slavcek@gmail.com, TIC Štanjel +386 (0)5 769 00 56; +386 (0)41 383 986

Cerkev sv. Tilna
Cerkev spada med najpomembnejše spomenike sakralne arhitekture na Slovenskem. Edinstvena je predvsem zaradi osmerokotne oblike cerkvene ladje iz leta 1576, ki jo pokriva strešna
konstrukcija dežnikaste oblike, sloneča na enem samem stebru.
Tik ob cerkvi stoji več kot 500 let stara lipa. V središču vasi je avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne.
Vodeni ogled je možen po predhodnem dogovoru.
Informacije: TIC Štanjel +386 (0)5 769 00 56; +386 (0)41 383 986,
tic.stanjel@komen.si

Dolina reke Branice – Dolanci

Spomenik barona Andreja Čehovina
Andrej Čehovin je bil častnik avstrijske vojske in baron. Bil je
eden pomembnejših mož slovenske vojaške zgodovine. Sodeloval je v bojih avstrijske armade v Italiji v revolucionarnih letih
1848 in 1849. Za svoja junaštva je prejel številna priznanja. Leta
1850 mu je cesar Franc Jožef podelil najvišje vojaško priznanje –
viteški križ reda Marije Terezije.
Pred njegovo rojstno hišo v Dolancih je postavljen spomenik,
delo arhitekta Maksa Fabianija.
Možen je samostojni ogled.
Informacije: Hiša posebne sorte: +386 (0)5 769 00 00; +386 (0)41
728 619; TIC Štanjel: +386 (0)5 769 00 56; +386 (0)41 383 986; tic.
stanjel@komen.si
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Iz Kosovelovega doma Sežana
Razpis abonmajev
in drugih programov
v sezoni 2014/15

Kosovelov dom Sežana v letošnji sezoni razpisuje naslednje
abonmaje in programe:
· Gledališki abonma,
· Glasbeno-plesni abonma,
· Briljantni abonma,
· Petki v Srednji,
· Srečkin abonma,
· Filmi s škrato Srečko,
· Filmšula,
· Šola za šalo,
· Kino kino sezonska kartica.

Konec avgusta bomo v Kosovelovem domu Sežana pričeli z vpisom v abonmaje za sezono, ki je pred nami. Prvih 14 dni bo vpis
za Gledališki, Glasbeno-plesni in Briljantni abonma, namenjen
našim abonentom iz prejšnje sezone, novim abonentom pa
namenjamo vpisni čas po 5. septembru. Vpis v vse ostale abonmaje bo potekal od 25. avgusta dalje, saj predvpisa ni. Od 25.
avgusta do konca septembra bo naša blagajna odprta od 10. do
12. ure in od 15. do 17. ure.
V prihajajoči sezoni bomo poleg gledaliških predstav zopet nanizali pester izbor kulturnih dogodkov. Ponudbo smo popestrili
z novostmi, s katerimi vam skušamo priti naproti. Glede na to,
da smo v letu 2013 digitizirali našo Veliko dvorano, posvečamo
veliko pozornost filmu in letos uvajamo Kino kino sezonsko izkaznico. Z njo bo mogoče ugodneje obiskovati naš program
kakovostnega in umetniškega filma. Prav tako se iz leta v leto
nadgrajuje program za otroke in mladino, ki mu letos dodajamo še filmskega. Zavedamo se, da kakovostne kulturne vsebine
pripomorejo k oblikovanju estetskega, kreativnega, kritičnega in
razmišljajočega odnosa otrok in mladih do družbe, do sebe in
soljudi.
Skupaj z izolskim zavodom, ki skrbi za tamkajšnjo kulturno pestrost, smo pripravili gledališko šolo za mlade, imenovano Šola
za šalo. Avdicija bo v septembru, več informacij pa najdete na
naši spletni strani.
Le program Petki v Srednji lani ni najbolje zaživel, vendar smo se
odločili vztrajati, podprlo pa nas je tudi Ministrstvo RS za kulturo,
ki je ocenilo, da je program kakovosten, zato bodo prvi trije koncerti izvedeni v vsakem primeru. Če bo letos prijav v abonma
dovolj (vsaj 50), pa bomo vztrajali tudi v letu 2015.
Naša abonmajska ponudba v obliki abonmajske knjižice bo kot
vsako leto prišla kar v vaš poštni nabiralnik. Oglejte si jo in četudi se za posamezne abonmaje ne boste odločili, vas vseeno
vabimo v našo družbo. Vstopnice za naše prireditve pa že nekaj
mesecev lahko kupujete kar iz domačega naslanjača.

Več informacij na: www.kosovelovdom.si
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Sobota, 11. oktober 2014, ob 10. uri

Pedenjped
(Slovensko stalno gledališče Trst) za Srečkin abonma in izven

Mladi gledalci se bodo zabavali s pesmicami in z dogodivščinami ustvarjalno porednega Pedenjpeda, ki se bo preizkusil v prirejanju slikarske razstave, v igranju brez posluha, v
boju proti ogledalu in bo medtem pojedel veliko sladkarij. V
Pedenjpedovem vsakdanu ni elektronskih naprav, saj je deček, ki še verjame v ustvarjalnost in domišljijo.

Sobota, 11. oktober 2014, ob 20. uri
Koncert: Enzo Hrovatin in Negratenera
Koncert in predstavitev nove zgoščenke »Enzo&Negratenera LIVE«
Ime Enzo Hrovatin je znano generacijam ljubiteljev glasbe.
Dolga leta je bil član legendarne skupine Faraoni, pred nekaj leti pa se je podal na samostojno pot kantavtorstva. Dve
zgoščenki sta zaznamovali njegov novi življenjski in ustvarjalni čas. S skupino Negratenera, v kateri sodelujejo sami izvrstni glasbeniki, kot so Primož Grašič, Andrej Pirjevec, David
Mavec, Matej Barič, Aleksander Maraž, Martina Feri in Manica Smrdelj, bo oktobra nastopil v Sežani.

Ponedeljek, 13. oktober 2014, ob 20. uri
Najstarejša obrt – komedija
Mestno gledališče Ptuj
za Gledališki in Briljantni abonma ter izven

Nagradna križanka
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GESLO: na vrhu dopiši Nagradna križanka!
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Geslo križanke nam na dopisnici pošljite do torka, 18. novembra 2014, 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 junij 2014 (vodoravno): IP, pomota, vos, enosed, ontogeneza, Občina Komen, praoče, teja, veteran, naslon, prepad, daltonist, om, zamet, editor,
šipon, plosk, jeza, Acegua, oči, davek, lar, jek, Kope, amerikanistika, somi, Oto, iskrost, anemona, Osman, em, don, Ma, avto, Jana, travica, uragan, pinč, Tver, šaši, eno, Biot, Ath, trk, ses,
okno, dve, kor, ost, Jaan, Eol, avt
Geslo: Občina Komen praznuje
Žreb je nagrade razdelil takole:
1. nagrada: Olga Abram iz Štanjela (knjiga Volčji Grad),
2. nagrada: Stojan Kovačič iz Svetega (glasbeni CD),
3. nagrada: Jože Peric iz Brestovice (majica).

Krašovka
Tu na Krasu smo doma,
kjer so trda tla,
ne premakne nas ne burja ne vihar,
saj »teran« je naš vladar.
Tukaj dobri smo ljudje,
saj rastemo iz te zemlje.
Nam na licih rožice cveto,
ko s teranom jih zalivamo.
Še dekleta mlada,
k nam se priselijo rada.
»Fantje, ostanite tu,
saj na Krasu je lepu.«
Mi Krašovka ogrela je srce,
zmešala mi glavo,
ko zagledam jo, poskoči mi srce,
saj to pravo je dekle zame.
A odnesla je pete.
Ko zagledal sem to čudo,
mi dala je spodbudo,
da vrnem se še kdaj,
v ta prelepi Kraški raj.
Dora Čehovin Jež

