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Poštnina plačana pri pošti 6223 Komen

24. februar:
150. obletnica rojstva Karla Štreklja
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Predavanje Jasne Fakin Bajec v komenski knjižnici
V spomin na dr. Karla Štreklja
Jasna Fakin Bajec, zgodovinarka, etnologinja in kulturna antropologinja, je v spomin na 150. obletnico rojstva
dr. Karla Štreklja predavala o njegovem življenju, delu in
pomenu za etnologijo. Predavanje je potekalo v prostorih komenske knjižnice. Jasna Fakin Bajec je zaposlena na
Raziskovalni postaji Nova Gorica Znanstveno raziskovalnega centra SAZU, v svoji doktorski disertaciji se podrobneje ukvarja s kraško kulturno dediščino.
Karel Štrekelj se je rodil v Gorjanskem, 24. februarja leta
1859, materi Mariji, rojeni Pavletič, in očetu Jožetu Štreklju. V njegovi družini se je rodilo še 13 otrok, med njimi so
poleg Karla Štreklja tudi drugi dosegli pomemben položaj
v tedanji družbi. Karel Štrekelj je osnovno šolo obiskoval
v Gorjanskem, hišno izročilo pravi, da ni kazal posebnega nagnjenja do učenosti. Šolanje je nadaljeval v Gorici.
V tem obdobju Štrekelj spozna poljskega jezikoslovca J.
Baudouin de Courtenay, ki je preučeval zahodnoslovanska narečja, in Frana Levca, profesorja slovenščine, ki je
vse svoje študente spodbujal, naj bodo ponosni na svoje
običaje, kulturo, izročilo in jezik. Študij je nadaljeval na
Modroslovni fakulteti na Dunaju, kjer je študiral slavistiko, klasično filologijo in primerjalno jezikoslovje. Pomemben poudarek je Jasna Fakin Bajec podala na predstavitev
zgodovinskega obdobja, v katerem je Karel Štrekelj živel.
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Gre za drugo polovico 19. stoletja, za čas, ki ga zaznamuje
gibanje za slovensko narodno prebujanje. Začne se tudi
sistematično zbiranje ljudskega blaga in izročila. Tudi dr.
Karel Štrekelj svoj študij preusmeri v preučevanje narečij in
ljudskih pesmi – med drugim je preučeval tako cerkljansko
kot tudi kraško narečje. Leta 1884 mu založba Slovenska
matica zaupa zapuščino Stanka Vraza, vendar se Štrekelj
odloči, da je ne bo le uredil, ampak tudi nadgradil s pesmimi iz celotnega slovenskega prostora. Do leta 1911 Karel Štrekelj zbere 8183 pesmi, ki izidejo v zbirki Slovenskih
narodnih pesmi. Jasna Fakin Bajec o takem monumentalnem delu meni: »Na tak izbor narodnega blaga bi morali
biti bolj ponosni, saj se lahko le malokateri narod ponaša
s tako pomembno zbirko«.
Leta 1886 opravlja službo docenta na dunajskem vseučiteljišču, kjer predava slovansko filologijo, slovanske
starožitnosti in o epski poeziji velikih Rusov. Leta 1896
je imenovan za izrednega profesorja slovanskih jezikov s
posebnim ozirom na slovenski jezik in književnost na graški slavistični stolici. Dr. Karel Štrekelj umre zaradi neozdravljive bolezni, vodice, leta 1912 v Gradcu, kjer je tudi
pokopan.
Petra Mezinec

*************
KOBDILJ
GALERIJA IN VRT POD KOSTANJI
ODPRTO:
sobote, nedelje, prazniki: 11:00 – 18:00.
Ob predhodni najavi tudi izven urnika.
V prodajno razstavni galeriji so na ogled likovna dela Britte
Höschele.
V okrasnem vrtu je možen ogled različnih vrst vrtnic in
okrasnih grmovnic.
Informacije:
Galerija
in
vrt
pod
kostanji,
tel:+386 (0)5 769 02 06,+386 (0)41378 645, http://www.
marapoko.com,
e-mail: info@marapoko.com

IZLETI OGLEDI

OBISK GROFOVE JAME
Brestovica pri Komnu, vsaka zadnja nedelja v mesecu ob
15.00, razen v mesecu avgustu
Grofova jama (naravna kraška jama z breznom) leži pod
vrhom hriba Grmada nad vasjo Brestovica. V prvi svetovni
vojni je služila kot zaklonišče avstro-ogrske vojske.
Dostop
Peš iz Gornje Brestovice, po markirani poti do jame (50
min.) ali iz Dolnje Brestovice po poljski poti z avtom do
parkirišča (3 km) in potem še del poti peš do jame (25
min.). Priporočamo pohodno obutev in obleko.
ORGANIZIRAN JE LE OBISK JAME, DO VHODA MORAJO
OBISKOVALCI PRITI SAMI.
Kontaktna oseba (JAMARSKO DRUŠTVO SEŽANA, sekcija KOMEN):
Jože Terčon +386 (0)51 306 964
Peter Pipan +386 (0)41 405 642
jozef.tercon@volja.net
*************

ŠTANJEL
vsako nedeljo izpred cerkve v Štanjelu
URA: 14: 30 – zimski urnik, od novembra do konca marca
15:30 – od aprila do konca oktobra
NEDELJSKO TURISTIČNO VODENJE ZA INDIVIDUALNE OBISKOVALCE
Turistično vodenje vključuje ogled gradu Štanjel, galerije
Lojzeta Spacala, cerkve sv. Danijela, Kraške hiše, Stolpa
na vratih in Ferrarijevega vrta. Ogled poteka približno 90
minut.
Cena ogleda je 3,80 EUR na osebo (vstopnina v Galerijo
L. Spacala in v Kraško hišo je všteta v ceno vodenja)
Organizacija in informacije: TIC Štanjel +386 (0)5 769 00
56, +386 (0)41 383 986
*************
ŠTANJEL, Galerija Lojzeta Spacala in Kraška hiša
Grad Štanjel
odprto: 10:00 – 14:00
sobota, nedelja: 10:00 – 18:00
ponedeljek: zaprto
Za napovedane skupine tudi izven urnika.
Galerija Lojzeta Spacala v obnovljenem delu gradu Štanjel
hrani stalno zbirko slik in grafik Lojzeta Spacala.
V Kraški hiši je urejena etnološka zbirka v dveh nadstropjih.
Informacije: Galerija Lojzeta Spacala: +386 (0)5 769 01
97; e-mail: gradstanjel@guest.arnes.si

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

VABILO K SODELOVANJU NA
OBČINSKEM PRAZNIKU, 21.6.2009
Prireditev ob občinskem prazniku občine Komen bo letos potekala prav na dan, ki je z odlokom določen za občinski praznik; t.j. 21.6.2009,
v nedeljo.
Vabimo vas, da se udeležite prireditev, ki bodo
potekale v okviru občinskega praznika, obenem
pa vabimo društva in organizacije, da se v okviru
osrednje prireditve predstavijo. Osrednja prireditev bo potekala v popoldanskih oziroma večernih urah na parkirišču pred občinsko stavbo.
Vabljeni!
Občinska uprava

*************
ŠTANJEL, Stolp na vratih
Štanjel 6a
Eden od dveh vhodnih stolpov v Štanjel, v katerem je urejena galerija s priložnostnimi razstavami in trgovina s spominki.
Urnik: torek – nedelja: 10:00 – 18:00
Organizacija: Nassa desella, +386 (0)5 769 00 18
*************
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USPEH KOMENSKEGA OSNOVNOŠOLCA
Na OŠ Antona ŠibeljaStjenka Komen smo v začetku šolskega leta z Japonske
dobili vabilo k sodelovanju
na likovnem natečaju, ki ga
IE-NO-HIKARI zveza prireja z
namenom, da bi se med seboj
povezovali in tkali prijateljske
vezi otroci z vsega sveta. Na
natečaju World Children's
Picture Contest je sodelovalo
51.918 učencev od 5. do 15.
leta iz 67 držav.
Z naše šole smo poslali
dela sedmih sedmošolcev, ki
so si pri likovni vzgoji predstavili svojo vas v preteklosti.
Odlično likovno delo je Danija Mastna pripeljalo med 200
učencev, ki so dobili zlata,
srebrna, bronasta in posebna
priznanja. S svojim delom si
je poleg srebrnega priznanja
priboril tudi nagrado.
Čestitamo!
Zapisala: Tanja Samec

Študijski likovni krožek v Komnu
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Če hodite v knjižnico, vam je zagotovo domač tisti značilni vonj, ki ga zaznate vsakokrat , ko vstopite. V njem
je mešanica starega in novega, vedno pa obljublja nekaj
vznemirljivega. Za novimi in starimi platnicami se skrivajo
zgodbe…
Ob torkih se vrata v komenske knjižnice ne zaprejo po
urniku, saj se po osemnajsti uri nadaljuje povsem drugačna zgodba. Ob torkih zadiši po barvicah in barvah. Po
temperi, oljnih in akrilnih barvah, vodenih barvicah…Včasih tudi po dobrem čaju in piškotih.
Ob torkih se zberejo ljubiteljice likovnega ustvarjanja z
mentorico Mojco Senegačnik, akademsko slikarko. Morda se bo komu zdelo nenavadno, da se članice tu ne učijo,
saj mentorica z vzpodbudami skuša ustvariti vzdušje, v katerem se posameznica lahko odpre osebno in ustvarjalno
in se svobodno izrazi na povsem svoj način, v poljubni tehniki. Njena pozornost je posvečena vsaki udeleženki posebej, delo je povsem individualno. To je tudi mogoče, saj je
v krožku trenutno šest deklet. Izražajo se z barvo, tematiko,
obliko, tehniko…
Ob ustvarjanju lahko tudi besedno izrazijo svoje občutke
in nemalokrat se zgodi, da si skupaj pomagajo prebroditi
kako težavo, zadrego, stisko.
Ko tako opazujejo druga drugo, si povedo svoje mnenje, nastajajo nova odkritja in spoznanja. Mentorica nikoli
nasilno ne posega v ustvarjanje posameznice, vesela je, ko
vsaka začuti in najde svojo najmočnejšo stran in jo nadgrajuje. Od tu gre vse samo od sebe.
Kot so mi povedale, včasih po dve uri skupaj ni vprašanj,
ker same iščejo in tudi najdejo rešitve.

Študijski likovni krožek v Komnu z mentorico Mojco Senegačnik,
akademsko slikarko. Foto: Katjuša Trampuž

»Same smo si izbrale obliko izražanja, zato je najlepše
prav to, da nam nihče ne dopoveduje, kaj je prav in kaj ne.
Dve uri se počutimo varno in svobodno.«
Ida, Sabina, Branka, Damjana, Ingrid, Petra in Mojca si
bodo privoščile nekaj počitnic. Še prej, že junija bodo med
knjigami spet pripravile razstavo.
Sama pa imam občutek, da čopiči ne bodo počivali do
jeseni, ko se bodo spet dobile v knjižnici. Zagotovo bo nastalo kaj novega, kar bo vsekakor terjalo skupno presojo
in dolg klepet…Ob čaju in piškotih.
Katjuša Trampuž

PRIPRAVE NA POČITNICE SO V TEKU!
Na Medobčinskem društvu prijateljev mladine Sežana
pripravljamo pester izbor prostočasnih aktivnosti in počitniških programov za otroke in mladino Krasa in Brkinov.
Z željo, da bi lahko pravočasno izdelali načrt aktivnosti in
uskladili vse družinske dopustniške termine v času poletnih
počitnic, vam sporočamo datume letošnjih letovanj:
LETOVANJE V KRANJSKI GORI ZA PREDŠOLSKE
OTROKE, ki letos vstopajo v osnovno šolo, bo v treh izmenah:
- od 11.06.09 do15.06.09 - Hrpelje, Kozina, Materija,
Senožeče in Dutovlje;
- od 20.06.09 do 24.06.09 - Sežana;
- od 24.06.09 do 28.06.09 – Divača, Povir, Lokev, Komen in Štanjel
Obiskali bomo Kekčevo deželo in njene žive junake, etnografski muzej, mini-živalski vrt, dolino Tamar, izvir Zelenci,
se vozili s kočijo, sprehodili ob strugi reke Pišnice do jezera
Jasna. Ker smo pravi planinci, bomo osvojili nekaj zahtevnih vrhov in poskrbeli za nepozabne družabne urice v družbi vrstnikov in vzgojiteljic.
LETOVANJE V KRANJSKI GORI ZA GOJENCE VDC
SEŽANA:
- od 24.06.09 do 28.06.09
Spoznavali bomo naravne in kulturne znamenitosti
Kranjske Gore in okolice, se odpravili na izlet v dolino Tamar in si ogledali skakalnico v Planici. Skrbeli bomo za dobro fizično pripravljenost z jutranjo telovadbo, planinskimi izleti in vodno rekreacijo v pokritem bazenu.
			
OTROŠKI CENTER PACUG PRI STRUNJANU ZA
OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA
- od 22.07.09 do 01.08.09
Med Fieso in Strunjanom, se nahaja slikovit zaliv, v katerem je v borovem gaju edini otroški center za 170 otrok
in nudi poleg udobnih namestitev tudi veliko možnosti za
šport in igro, predvsem pa je zaradi prodnate plaže zelo
primeren za šolo plavanja tudi za najmlajše plavalce. Pester
program športnih in družabnih aktivnosti bomo popestrili
z izletom z ladjo in ogledom podvodnega sveta, obiskali
bomo Piran in njegovo okolico.
- od 22.08.09 do 28.08.09
Otroci razredne stopnje imajo možnost udeležbe tudi v
krajši izmeni, vendar v tem primeru ne morejo uveljavljati
zdravstvenega regresa.
MATERADA PRI POREČU ZA MLADOSTNIKE OD 6.
RAZREDA DALJE
- od 06.08.09 do 16.08.09
Mladinski center je v neposredni bližini Poreča in nudi
številne priložnosti za rekreacijo, ustvarjanje, zabavo in
druženje z vrstniki iz ostalih krajev Slovenije, saj sprejme
330 oseb. Druženje z vrstniki in skupno izvajanje razvedrilnih vsebin je neizogibno, ima svoj čar. Letovišče razpolaga

z lastnimi urejenimi igralnimi površinami in športnimi igrišči za nogomet, odbojko, košarko, namizni tenis… Peščena
plaža je primerna tako za otroke kot za izkušene plavalce.
STARŠE OBVEŠČAMO, DA LAHKO UVELJAVLJAJO
ZDRAVSTVENI REGRES ZA LETOVANJE OTROK, KI
GA V TE NAMENE NUDI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE, KI SO BILI MED ŠOLSKIM LETOM VEČKRAT
BOLNI ALI IMAJO POGOSTNE ZDRAVSTVENE TEŽAVE. REGRES LAHKO UVELJAVLJAJO OTROCI DO 15.
LETA STAROSTI.
V PRIMERU DRUGIH RAZLOGOV ALI POTREB PO UVELJAVLJANJU FINANČNIH OLAJŠAV, STARŠE PROSIMO, DA
SE OSEBNO ZGLASITE NA DRUŠTVU, KJER VAM BOMO
SVETOVALI IN POMAGALI PRI ISKANJU MOŽNOSTI ZA
SUBVENCIONIRANE OBLIKE LETOVANJA.
Na vseh letovanjih bodo otroke spremljali pedagogi,
prostovoljci društva in medicinsko osebje.
POČITNIŠKO VARSTVO:
- od 25.06.09 do 31.08.09 za skupino najmanj 5 otrok
V času poletnih počitnic bomo v sodelovanju z osnovnimi šolami organizirali počitniško varstvo za otroke razredne stopnje pod vodstvom pedagogov in prostovoljcev
društva. V primeru, da starši v času počitnic ne morete zagotoviti primernega varstva za svoje otroke, vas vabimo, da
nas o tem čim prej obvestite, da bomo lahko pravočasno
zagotovili ustrezen kader za izvajanje programa varstva in
drugih počitniških aktivnosti za otroke.
V sodelovanju z občinami Krasa in Brkinov ter lokalnimi
donatorji si bomo prizadevali nuditi program varstva pod
ugodnimi finančnimi pogoji.
PRIJAVNICE IN INFORMACIJE O VSEH PROGRAMIH
DOBITE NA SEDEŽU MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA VSAK DELAVNIK OD 8:00
DO 16:00 URE, TEL. 05 7341486.
za MDPM Sežana:
sekretarka, Ana Pangos
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Sliki: Borut Kermolj
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Pustovanje v Brestovici
V soboto 21.2.2009 so se tudi vaščani in vaščanke Brestovice zabavali z pustnimi maskami in uživali ob pustnih
norčijah po vasi. Mladina Brestovice je tiste dni pred pustno soboto naredila zanimiv pustni voz, ki je pustnim maskam služil za prevoz po vasi in za prevoz najboljšega vina
Br'stovskih vinarjev in vinogradnikov (vino PUST 2009 je
tudi 28.2.2009 dobilo na ocenjevanju vin v Brestovici 3.
mesto).

Pustne maškare so obiskale vse hiše Brestovice od Majerjev, Val, Možcev, Gornje in Dolnje Brestovice in Klaričev.
Povsod so jih lepo sprejeli in jih nagradili s kraškimi dobrotami.
Zvečer pa so se pustne maškare in njihovi spremljevalci
zabavali ob dobri glasbi, v dobri družbi in hrani vse do poznih večernih ur.

Ob 23 uri je strokovna komisija za ocenjevanje mask zaključila zelo zahtevno delo in razglasila rezultate. Najlepše
otroške in odrasle maske so bile nagrajene z bogatimi nagradami. Prvo nagrado sta si delili 2 skupini otroških maskah in sicer dvojica Ninđa in Vojak ter dvojica Kitajec in
Šerif, ostale maske pa so si delile številne bogate nagrade.
Pri odraslih maskah so prvo nagrado pobrali flaškoni, drugo strašen kloven in tretjo skupina hudičev. Pustno veselje
smo ob plesu in dobri volji zaključili pozno ponoči.
V sredo pa smo se poslovili od pusta z sežigom na grmadi. Tudi tisti dan ni manjkalo veselja in dobre volje.
Martina Rebula
TD Brest

PUST 2009 Kobjeglava – Tupelče
Po zaslugi organizacijskega odbora PUST 2009 Kobjeglava – Tupelče
nas je z enim prvih obiskov v svojem mandatu počastil predsednik
»Omama«. Prišel je v spremstvu
zunanje ministrice »gospe Halary«,
zasebno pa ga je spremljala celo
starejša hčerka. Predsednika so varovali njegovi osebni stražarji skupaj
s policijskimi enotami. Za medijsko
pokrivanje dogodka pa je poskrbela
televizijska mreža »TV Promil« s snemalno in reportersko ekipo.
Domnevamo, da predsednik
»Omama« ne zaupa našemu voznemu parku, saj se je na obisku prevažal izključno s svojim predsedniškim
avtomobilom, kateri pa je na koncu
obiska kazal kaj klavrno podobo.
Organizacijski odbor PUST 2009
Kobjeglava - Tupelče
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PUSTOVANJE GORJANSKO
Na pustni torek, 24. februarja je v
Gorjanskem potekalo že tradicionalno pustovanje. Udeležilo se ga je veliko število pustnih šem, tako otroških
kot odraslih.
Ob 10. uri smo se pustarji zbrali na
» placu » in nato pričeli z rajanjem od
hiše do hiše. Da je bilo vse skupaj še
bolj veselo sta poskrbela nepogrešljiva in tudi neutrudljiva harmonikaša
Matija in Boštjan.
Kot je že ustaljena navada, pustarji
v vsaki hiši zapojemo, zaplešemo z gospodinjo in gospodarjem in seveda kaj
dobrega popijemo. Pred odhodom iz
hiše » prvi muž » napiše katere darove
so nam v vsaki hiši dali, in že gremo
naslednji hiši naproti !
Da pa smo imeli pobrane dobrote
(vino, jajca, klobase…) kam pospraviti je poskrbela gorjanska mladina,ki je
že par tednov prej pričela delati voz,
s katerim se letos lahko prav posebej
pohvalimo saj smo uspeli narediti
pravo kraško hišo. V njej je bila prava kuhinja, saj smo letos med pustarji
imeli celo dva kuharja, ki sta cel dan
skrbela, da nismo bilo lačni in smo
tako lažje oziroma brej večjega števila
» onemoglih » prišli do zadnje hiše v
vasi.
Kot vsako leto, nas na koncu čaka
še dobra večerja » Pr Zofi «
Prvi del pustovanja je bil tako zaključen, zvečer pa se je zabava nadaljevala v vaški dvorani kjer se je kot
vsako leto odvijal pustni ples. Tudi
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letos se je zbralo veliko število pustnih šem, ki so imele priložnost se do
dobrega naplesati. Za dobro glasbo
in razpoloženje je poskrbela skupina
Limit. Večer smo popestrili z izborom
najlepših mask. Komisija pri ocenjevanju sicer ni imela lahkega dela, saj
se na ta večer v Gorjanskem vsako
leto več lepih iz izvirnih mask.
Na pepelnično sredo pa smo našega pusta pokopali. Že v dopoldanskih
urah smo pred vaško gostilno pusta
obesili na vislice, kjer so ga vaščani
in ostali mimoidoči imeli možnost
pokropiti. Zvečer se je zbralo veliko

število vaščanom in ostalih obiskovalcev iz okoliških vasi, ki so prišli na
pogreb pusta. S svojo povorko so
prišli tudi pustni pogrebci iz Kostanjevice na Krasu ter iz zamejskih vasi
Zgonik,Samatorca in Šempolaj. Sledil
je še sežig in tako smo se dokončno
poslovili od letošnjega pusta.
Besedilo in fotografiji:
Alan Metljak

