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PODELJENA TRETJA NAGRADA MAKS FABIANI

Nagrado Maks Fabiani vsaki dve leti podeljujejo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Ustanova Maks Fabiani in Občina Komen. Gre za nagrado za
največje dosežke na področju urbanizma in prostorskega
planiranja. Prireditev, ki se je odvijala v soboto, 6. novembra 2010, v štanjelskem gradu, je povezovala Ana Godnik,
glasbene vložke pa so izvajale glasbenice iz kvarteta flavt
Glasbene šole Sežana, Enota Komen pod vodstvom mentorice Tamare Tretjak.
Letos sta nagrado prejela dva projekta, in sicer urbanistični načrt Novega mesta, ki so ga naredili Izidor Jerala,
Mojca Tavčar, Liljana Jankovič in Jelka Hudolin, ter načrt
stanovanjskega naselja v opuščenem kamnolomu v Podutiku v Ljubljani arhitekta Aleksandra Ostana in Ateljeja
Ostan Pavlin. Žirija je načrta nagradila tudi zato, ker sta si
popolnoma različna. Prvi je še pomemben, ker gre za pravno sprejeti prostorski akt, pri drugem pa gre za »odličen
primer ponovne uporabe degradiranega urbanega okolja«.
Žiriji za podelitev nagrade je predsedoval Andrej Pogačnik.

Podelitve se je udeležil komenski župan Uroš Slamič. V
svojem govoru je poudaril pomen dela Maksa Fabianija na
Krasu, ampak ne le kot arhitekta in urbanista, ampak tudi
kot župana. Fabianijevega pomena se zaveda tudi Roko
Žarnič, Minister za okolje in prostor RS. Po njegovem mnenju je Fabiani pustil pečat tako na slovenski kot tudi na
evropski ravni, saj je pomembno prispeval k obnovi Ljubljane po potresu in z Narodnim domom zaznamoval življenje
v Trstu. »Pomembna lastnost arhitekture je njena univerzalnost. Težnja po kakovostno urejenem okolju se vsebinsko prav nič ne razlikuje v Sloveniji ali drugod po svetu,«
je poudaril minister. Zakonodaja na področju urbanizma
bi morala biti uravnotežena, zato minister dodaja: »Umetnost vsake državne ureditve je v iskanju ravnotežja, ko zapovedanega urejanja ni ne premalo ne preveč.«
Besedilo in foto: Petra Mezinec
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Z NOVIM VETROM NOVIM CILJEM NAPROTI
Bralke in bralci Komentarja,
rečeno – storjeno. Mesec je naokrog in mi smo, kot smo
obljubili, že v vaših domovih.
Pa naj še kdo reče, da se v oktobrskih in novembrskih
dneh ni dogajalo. Pa še kako se je dogajalo. In vse to, kar se
je zgodilo, smo pridno zabeležili v novo, jesensko ozaljšano
številko Komentarja. Kot boste lahko videli in prebrali, se je
nabral kar zajeten kupček svežih in tistih malo manj svežih
informacij, ki vas utegnejo zanimati.
Pa začnimo kar z letošnjo trgatvijo, ki si jo bodo naši
kraški vinogradniki in vinarji prav zagotovo zapomnili po
moči in ne po toči. Slednja je za naše kraje skoraj bolj pričakovana, običajna, a da se seveda razumemo – še vedno
na seznamu zelo nepriljubljenih vremenskih pojavov –, kot
pa prva. Te res nismo navajeni. A hvalabogu je letina pod
streho ali bolje rečeno v naših hramih. Sveti Martin je že
naredil svoje. Iz mošta je naredil količinsko nekoliko bolj
skromen, zato pa toliko bolj kakovosten letnik terana. A
močilo nas je tako v septembru s hudimi poplavami, ki
niso prizanesle niti naši občini, kot tudi v oktobru in kot vse
kaže, bo temu tako tudi v novembru. Le kdaj bo zapihala
zlata kraška burja?!
Nekoliko je že zapihala in z dvema krogoma lokalnih volitev prevetrila tudi v komenski občini. Dobili smo staro
novo sestavo občinskega sveta in kar je še bolj pomembno – dobili smo novega župana, gospoda Danijela Božiča.
Le-ta bo zamenjal bivšega župana Uroša Slamiča, ki je s
svojimi tremi mandati (12 let res ni prav malo) in županovanjem nedvomno zaznamoval Občino Komen, predvsem

njene kraje in ljudi. Ob tej priložnosti mu v imenu uredniškega odbora izrekam zahvalo za prehojeno župansko pot,
za skrbno opravljeno delo ter za vse tisto, kar je naredil v
dobrobit občine in njenih občanov! Vse tisto, kar bi lahko
bilo, pa ni bilo, ja, vse to lahko gladko malo pometemo
pod preprogo zgodovine in si, kot se za ta letni čas spodobi, nalijemo čistega vina.
Novemu županu z novim občinskim svetom pa zaželimo,
da bi z novim vetrom, polnim takšnih in drugačnih idej, ter
seveda z razpoložljivimi sredstvi, uresničil vse tiste načrte in
cilje, ki si jih je zastavil v svoji volilni kampanji. Pa srečno!
Vam, drage bralke in bralci, pa zaželim le še topel preostanek novembrskih dni, saj ko se naslednjič snidemo, bo
že prava pravcata zima!
odgovorna urednica Tanja Bratina Grmek
prof. slov. jezika in univ. dipl. bibl.

NEKAJ VREMENSKIH
Glasilo Občine Komen
Letnik 5, številka 5, november 2010
Izdajatelj: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
Telefon: 05/73 10 450
Fax: 05/73 10 460
Spletna stran: www.komen.si
E-pošta: komentar@komen.si
Naklada: 1400 izvodov
Glasilo brezplačno prejmejo gospodinjstva v Občini Komen.
Odgovorna urednica: Tanja Bratina Grmek
Uredniški odbor: Andreja Štok (pomočnica odg. urednice), Tanja Godnič, Ana
Godnik, Petra Mezinec
Lektoriranje: Tanja Bratina Grmek
Ureditev in priprava za tisk: DTP Studio Sežana
Tisk: Print Luin, Dušan Luin s. p., Sveto 58, 6223 Komen
Informacije v zvezi z izdajo občinskega glasila dobite na tel. št. 05/73 10 452.
Vabljeni, da svoje prispevke (članke in slikovno gradivo) za naslednjo številko
Komentarja pošljete v elektronski obliki na e-naslov: komentar@komen.si,
najpozneje do 1. decembra 2010. K posameznemu članku priložite največ dve
fotografiji!
Vabimo tudi vse ljubiteljske fotografe ali fotografe kar tako, da nam pošljejo
tematske fotografije za objavo na naslovnici Komentarja.
Digitalni posnetki naj bodo v čimboljši resoluciji. Poslanih posnetkov v slabi
resoluciji ne bomo objavili.
Naslednja številka Komentarja izide konec decembra 2010.
Fotografija na naslovnici: Jesenski vinograd (foto: SŠ)

Če vse svete nama,
debel sneg nas čaka. (1. november – vsi sveti)
Sonce na Martina,
pred durmi huda zima. (11. november – sv. Martin)
Če na Cecilijo grmi in treska,
bo ob letu žita kot peska. (22. november – sv. Cecilija)
Na Andreja sneg – z žitom kreg. (30. november – sv. Andrej)
Grudna (decembra) mraz in sneg,
žita dosti prek in prek.
Če je na Barbaro mraz,
bo trajal ves zimski čas. (4. december – sv. Barbara)
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Razno

CIVILNA ZAŠČITA OBČINE KOMEN OB SEPTEMBRSKIH
POPLAVAH

Tudi v naši občini smo se 18. in 19. septembra letos soočili s poplavami.
Glede na opozorila Meteorološke postaje RS in na opozorila regijskih centrov za obveščanje, da obstaja možnost poplav tudi v Vipavski dolini, smo v pripravljenost
aktivirali štab CZ Občine Komen in gasilce PGD Komen.
V vaseh Lisjaki in Čipnje smo predhodno razdelili protipoplavne vreče, vaščane pa smo še dodatno opozorili,
naj bodo previdni in naj se primerno pripravijo na morebitne poplave. V noči med 17. in 18. smo posredovali pri
črpanju vode iz kleti v Komnu, v Lisjakih pa smo pomagali polniti protipoplavne vreče zaradi grozečega hudournika. Na intervenciji je sodelovalo 25 gasilcev, za kar
se jim ob tej priliki iskreno zahvaljujem. V naši občini sta
poplavljali reki Branica, ki je naredila nekaj škode na kmetijskih površinah, stanovanjski objekti pa niso bili ogroženi, pa reka Raša, ki je poplavila kmetijske površine in v

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, torek, petek od 8.00 do 13.00 ure
sreda od 8.00 do 17.30 ure
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje – Kozina,
Komen in Sežana
Telefon: 05/73 10 141
E-pošta: soou@sezana.si
Uradne ure: ponedeljek in petek od 7.30 do 11.00 ure
sreda od 7.30 do 11.00 ure in od 12.00 do 16.00 ure
Krajevni urad Komen
Telefon: 05/76 68 510
Uradne ure: torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
sreda od 13.00 do 18.00 ure
petek od 8.00 do 13.00 ure
Za nujne primere se obrnite na sedež Upravne enote v Sežani, tel. št.:
05/73 12 700.
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: 05/76 68 506
Posvetovalnica za otroke: vsako drugo sredo v mesecu, dr. Franc Tozon
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
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Zbirni center Komen
Obratovalni čas:
torek od 9.00 do 13.00 ure
		
četrtek od 14.00 do 18.00 ure
		
sobota od 9.00 do 13.00 ure

vasi Koboli naredila precejšnjo škodo na njivah in vrtovih.
In tudi tokrat je Občina Komen apelirala na pristojne službe za upravljanje z vodotoki, da so struge neurejene in neočiščene in zaradi tega prihaja ob večjem deževju do izlivanja iz rečne struge.
Foto: arhiv CZ

Strateški projekt Kras-Carso ubral pot
proti zastavljenim ciljem
V okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–
2013 financiran strateški projekt Kras-Carso, katerega prijavitelj in hkrati vodilni partner je Občina Sežana, za seboj pušča
prve sledi na poti k zastavljenim ciljem. Potem ko sta odgovorni organ Avtonomne dežele Furlanija - Julijska krajina ter
Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
v projektu Kras-Carso prepoznala priložnost, da se na enem
izmed najpomembnejših čezmejnih območij med Slovenijo in
Italijo po desetletjih končno zacelijo brazgotine »državnih« šivov in se nekoč enotni Kras ponovno predstavi kot tak, je na
triletno pot k realizaciji projekta krenilo sedemnajst partnerjev
projekta.
Podpis pogodbe o partnerstvu med vodilnim partnerjem in
šestnajstimi slovenskimi ter italijanskimi partnerji*, med katerimi je tudi Občina Komen, je bil prvi pečat, s katerim so
se maja letos partnerji zavezali uresničiti zadane želje in skupne cilje. V drugi polovici julija sta organ upravljanja in vodilni
partner projekta Kras-Carso, s polnim naslovom »Trajnostno
upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija«, naposled
podpisala tudi Pogodbo o dotaciji sofinanciranja. Slednja pomeni pravno podlago za dodelitev sredstev, pri čemer bo od
skupne vrednosti projekta (več kot tri milijone evrov) 85 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.
Preostalih 15 odstotkov bo na italijanski strani sofinanciranih iz nacionalnih javnih sredstev, medtem ko bo na slovenski
strani 10 odstotkov sofinancirala Služba vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, preostalih 5 % pa bo sofinanciranih iz lastnih sredstev.
S podpisom pogodb postavljeni temelji omogočajo, da
bodo zamisli in ideje strnjene med vrsticami projekta KrasCarso pridobile podobo, ki se bo zrcalila ne le na lokalni,
temveč tudi nacionalni ter čezmejni ravni. Cilj projekta je zlasti vzpostavitev tesnega strateškega sodelovanja novoustanovljenih ter že obstoječih različnih mrež na območju Krasa, ki
bodo s skupnim poudarkom na ohranjanju narave ter kulturne in zgodovinske dediščine pripomogle k enotni prepoznavnosti kraškega okolja. Vneseni bodo tudi različni strukturni
posegi ter izdelani nekateri praktični dokumenti, ki bodo posledično, s smernicami smotrnega upravljanja naravnih virov
in prostorskega planiranja, nedvomno prispevali k privlačnosti in konkurenčnosti teritorija ter nenazadnje k družbenoekonomskemu razvoju območja.
Trenutni potek preureditve dela pritličja stare občinske stavbe (vile Mirasasso) za ureditev informacijskega centra Krasa
v Sežani tako predstavlja realizacijo prve izmed mnogih načr-

Občinska stavba (vila Mirasasso) v Sežani, kjer poteka preureditev dela
pritličja za ureditev informacijskega centra Krasa (foto: Janko Mahnič).

tovanih aktivnosti, ki bodo projektu Kras-Carso
dodale svojo težo. Med ostalimi strukturnimi
posegi, ki bodo pod roko posameznih partnerjev
izvedeni v okviru projekta Kras- Carso, pa bo svoj
prostor našla tudi ureditev različnih poti iz Brij
pri Komnu, Gorjanskega in Brestovice do meje z Italijo, s katerimi namerava Občina Komen, kot eden izmed slovenskih projektnih partnerjev, pričeti v letu 2011 ter zaključiti v letu 2012.

Davorin Terčon in Maria Teresa Bassa Poropat, maja letos, med
podpisovanjem Pogodbe o partnerstvu med vodilnim partnerjem
in projektnimi partnerji (foto: Katja Fedrigo).

Davorin Terčon in Laura Comelli, julija letos, med podpisovanjem Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med organom upravljanja in vodilnim partnerjem (foto: Katja Fedrigo).

Poleg omenjenih aktivnosti, ki jih bosta izvedli Občina Sežana kot vodilni partner in Občina Komen kot eden izmed
projektnih partnerjev, je v obdobju do aprila 2013 pričakovati
tudi izvedbo novega živega muzeja Krasa, muzeja o vodi v Gropadi ter Turistično informacijskega centra Hrpelje - Kozina.
Predvidena je tudi okrepitev obstoječih sprejemnih in kulturnih centrov (Gradina, Boljunec, Repen, nekdanji kamnolom
v Repniču) ter ureditev poti v Občini Divača, Miren - Kostanjevica, Devin - Nabrežina, Milje in Trst ter Reslejeve gozdne
učne poti.
V sklopu projekta bodo pripravljeni tudi različni informativni materiali.
Besedilo: Marjetka Kljun in Katja Fedrigo
*
Vodilni partner: Občina Sežana. Partnerji projekta: Občina Divača, Občina Komen, Občina Hrpelje - Kozina, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Trst, Občina Milje, Občina Repentabor, Občina Zgonik, Občina Dolina, Občina Devin - Nabrežina, Pokrajini Trst in Gorica, Zavod za gozdove
Slovenije, Avtonomna Dežela FJK – Glavna Direkcija za kmetijske, naravne
in gozdne vire – Oddelčno nadzorništvo za gozdove v Trstu in Gorici, LAS
KRAS S.C.A.R.L., ORA

3

RAZMISLEK OB PREDSTAVITVI KNJIGE PRIMORSKE
PESMI RODOLJUBJA IN TIGROVSKEGA UPORA
»Ne pesniki, preprosti ljudje, kmetje in delavci so v letih,
ko je italijanski fašizem preplavil našo Primorsko, iz sebe
iztisnili pesmi rodoljubja in upanja po boljšem. Tigrovci so
klicali k uporu, oboji so kulturo izbrali kot sredstvo, s katerim so želeli ohraniti jezik in zemljo, življenje in ponos.«
Tako je o knjigi Primorske pesmi rodoljuba in tigrovskega
upora spregovorila avtorica, prof. dr. Mira Cenčič, ki je bila
gostja petkovega večera, 5. 11. 2010, v Komnu. Srečanje z
njenim izborom pesmi in biografskimi podatki pesnikov –
tigrovcev je pomenilo poseben izziv za čas, ki ga živimo danes. Povsod, tudi v pesmih, iščemo umestitev vrednot in se
zato ne obračamo k tistim, ki enako pišejo pesmi, kot so jih
pisali ljudje med obema vojnama in z enako prizadetostjo
in kritičnostjo ocenjujejo življenje danes. Te pesmi imajo
posebno sporočilno moč. Odsevajo življenje, kakršno je v
najbolj preprostih kotičkih človekovega okolja.
Prof. Cenčičeva in časnikar s tržaškega, Ivo Jevnikar, ki
je s svojimi videnji pospremil predstavitev knjige, oba sta
opozarjala na preprosto domoljubje, ki nas lahko ohrani
kot narod. »Časi niso rožnati. Potreba po denarju za preživetje je med ljudmi vse bolj prisotna, toda nikar se ne
razprodati, temveč potrebno je negovati in razvijati tisto,
kar smo kot svetinjo sprejeli od naših prednikov.« »Kako
neskončno so se oklepali vsake pedi svoje zemlje in s kolikšno ljubeznijo so skrbeli za slovenski jezik,« tako sta nas
opozarjala gosta in, verjeli ali ne, knjiga, ki smo jo ta večer
sprejeli kot sopotnico življenja, nas dobesedno sili v razmišljanje. Smo tako narodnostno zavedni in z ljubeznijo do
domovine prepojeni, kot so bili pisci rodoljubja?! A ne le

to – bili so bojevniki za novo življenje.
Nas je to razočaralo? Kaj bi nas, saj smo mi tisti, ki ga
živimo in ustvarjamo.
Večeru so svoj pečat dodali pevci in pevke Mešanega pevskega zbora Cominum iz Komna z zborovodkinjo, prof. Ingrid Tavčar. Za klavirsko spremljavo je poskrbela obetavna
mlada pianistka, tudi sama pevka, Kristina Cotič.
Bili so izjemni in prepričani smo, da je bilo njihovo ubrano petje, in posebej naštudirana pesem iz knjige Tigrovci,
največji poklon naši gostji. Namesto šopka smo ji v naročje
raziskovalnega nemira podarili kanček naše pevske kulture. Vsem hvala za lep večer, tudi g. županu Urošu Slamiču,
ki je do konstituiranja nove občinske oblasti še vedno naš
župan.
Izkoristil je priložnost in se tudi sam zahvalil za vse dosedanje, uspešne korake, ki smo jih prehodili z njim.
Smo bili uspešni v tej hoji, ostaja kaj žuljev, nas kaj boli?
Kolikor nas je, toliko je različnih odgovorov in če bi župan
vsakega od nas zamesil v testo, bi nikoli ne bil po meri vseh
ljudi.
Uroš, naj vas to spoznanje pospremi ob slovesu od županskega stolčka, za katerega verjamem, da postane po
12 letih pekoč.
V imenu vseh nas, ki smo vam tu in tam, posebej ko ste
nas zaprosili za pomoč, pomagali in z vami sodelovali, hvala. Pa srečno v svet, v katerem boste imeli več časa zase in
svojo družino.
Krasa pa nikar ne pozabite, saj tu koreninite!
Besedilo: Ana Godnik

UPAJMO, DA NI BILA LE MUHA ENODNEVNICA
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Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen je bila tudi
letos organizatorka solidarnostnega koncerta s pomenljivim naslovom Tu sem doma.
Pohvaliti moramo prav vse, ki so sodelovali, in res smo
obiskovalci spoznali marsikateri talent ali skupino, ki razvija in neguje svoj konjiček – glasbo, ples, petje, kar doslej
nismo poznali.
In tako naprej, dragi prijatelji, kajti, verjeli ali ne, bolj kot
nas bo najedala gospodarska kriza, bolj bomo potrebovali
kulturo in toplo druženje.
Na koncertu je bilo za nas obiskovalce in učence pravo
presenečenje to, kar so nam podarili učitelji. Zapel nam je
»učiteljski pevski zbor«. V njem je bilo toliko mladih učiteljev, kolikor jih premore naša šola s podružnico v Štanjelu vred, in resnično bi bili veseli, če bi se zbor ohranil.
Strokovno bi to zmogli, saj imate oziroma imamo čudovito
glasbeno profesorico Andrejo Rustja. Vem, da je samo vaš
prosti čas, ki ga nimate, ovira pri udejanjanju te želje. Pa
kljub temu razmislite, kaj bi za vas pomenilo, če bi si dvakrat v mesecu, pa pred redovalnimi konferencami in pred
prazniki, skupaj zapeli – zase, za dušo in za še nekatere nastope za vse nas.
Hvala za doživet večer, škoda le, da se koncerta niso
udeležili starši vseh otok, saj bi tako bila nabirka za šolski
sklad večja. Organizatorju samo še droben nasvet. Za vse

take nastope vas vabim, da istega dne nimate raznoraznih
generalk. Otroke utrujate, starše pa odvrnete od tega, da
bi bili z nami na koncertu. Zakaj? Ker morajo otroka pripeljati na generalko ob 16. uri, saj ga še dobro niso odpeljali domov iz šole. In starši, ki bi morali biti zatem dve uri
na čakanju do začetka koncerta, dve uri bi morali podariti
koncertu. Ali ni vse to preveč in nenazadnje, preveč je tudi
za otroke. Mi, ki vas na prireditvah spremljamo, ne pričakujemo vrhunskih nastopov, želimo si sprostitve, med katero sodijo tudi otroški spodrsljaji ali bolje rečeno otroška
neposrednost.
Besedilo: Ana Godnik

www.kras-carso.com

Novice iz občinske uprave
Občinska volilna komisija
Številka: 040-01/2010-58
Datum: 26.10.2010
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS 94/07 ZLV UPB3, 45/08) je občinska volilna komisija
občine Komen, na seji dne 26.10.2010 sestavila
POROČILO
o izidu volitev župana v Občini Komen, drugi krog, 24.10.2010
Drugi krog volitev župana v Občini Komen je bil opravljen 24.10.2010. Pravico glasovanja je imelo 3023 volivcev, glasovalo je 1649 volivcev, kar znaša 54,55 %. Eden volivec je glasoval s potrdilom Upravne enote. Predčasno je glasovalo
18 volivcev, po pošti ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 1649 glasovnic, od katerih je bilo 1610 veljavnih, 39 pa neveljavnih.
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1.
2.

GOJMIR LEŠNJAK
DANIJEL BOŽIČ

787 glasov
823 glasov

48,88 %
51,12 %

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS 94/07
ZLV UPB3, 45/08) za župana Občine Komen izvoljen Danijel Božič, Gorjansko 41, 6223 Komen, roj. 12.3.1959.
Občinska volilna komisija
Predsednica
Rada Lilić
Občinska volilna komisija
Številka: 040-01/2010-38
Datum: 14.10.2010
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS 94/07 ZLV-UPB3, 45/08) objavlja občinska volilna
komisija Občine Komen
POROČILO
O IZIDU VOLITEV ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA
V OBČINI KOMEN, DNE 10. oktobra 2010
Volitve župana in volitve članov v občinski sveta Občine
Komen so bile opravljene v nedeljo, 10.10.2010. Pravico
glasovanja je imelo 3.022 volivcev, glasovalo je 2011 volilnih upravičencev, kar znaša 66,55 %. Od tega je predčasno
glasovalo 15 volilnih upravičencev, po pošti ni glasoval noben volilni upravičenec.

V skladu s prvim odstavkom 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS 94/07 ZLV-UPB3, 45/08) je za
župana izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da noben od kandidatov ni dobil večine glasov, zato se opravi drugi krog volitev
med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov, in sicer:
1.
2.

II.

GOJMIR LEŠNJAK
DANIJEL BOŽIČ

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Občina Komen ima eno volilno enoto. Glasovalo je 2011
volivcev, veljavnih glasovnic je bilo 1910, neveljavnih glasovnic pa 101.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število
glasov:

I. VOLITVE ŽUPANA

Ime liste

Pri volitvah župana je bilo oddanih 2011 glasovnic, od
katerih je bilo 1976 veljavnih, 35 pa neveljavnih.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
kandidat
DANIJEL BOŽIČ
IVO KOBAL
GOJMIR LEŠNJAK
IGOR ZEGA

št. veljavnih glasov
483
448
632
413

% veljavnih glasov
24,44%
22,67%
31,98%
20,90%

skupaj

1976

100%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Za Kras in Brkine, Neodvisna lista občanov
SLS Slovenska ljudska stranka
Lista za naše kmetije
NSi – Krščanska ljudska stranka
LDS Liberalna demokracija Slovenije
SDS – Slovenska demokratska stranka
Socialni demokrati
Zares – nova politika
Zveza za Primorsko - ZZP
SKUPAJ

št.
glasov
144
166
193
243
226
337
324
113
164

% glasov
7,54
8,69
10,10
12,72
11,83
17,64
16,96
5,92
8,59

1910

100%

Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah so bili
količniki razdeljeni kot sledi:
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z. št. količnik št.
liste
1.
337,00 6
2.
324,00 7
3.
243,00 4
4.
226,00 5
5.
193,00 3
6.
168,50 6
7.
166,00 2
8.
164,00 9
9.
162,00 7
10. 144,00 1
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

121,50
113,00
113,00
112,33
108,00
96,50
84,25
83,00

4
8
5
6
7
3
6
2

Lista
SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SOCIALNI DEMOKRATI
NSI – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
LISTA ZA NAŠE KMETIJE
SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP
SOCIALNI DEMOKRATI
ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA
OBČANOV
NSI – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SOCIALNI DEMOKRATI
LISTA ZA NAŠE KMETIJE
SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Na podlagi 2. odstavka 14. člena Statuta Občine Komen
(Ur.l. RS 80/09) šteje občinski svet Občine Komen 13 članov.
Mandati so razdeljeni na naslednji način:
Št. man- Ime liste
datov
1
1
1
2
2
2
2
1
1
13

ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA OBČANOV
SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
LISTA ZA NAŠE KMETIJE
NSI – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SOCIALNI DEMOKRATI
ZARES – NOVA POLITIKA
ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
SKUPAJ

Vsota preferenčnih glasov je vplivala na drugačno razvrstitev kandidatov pri izvolitvi pri naslednjih kandidatnih listah:
• Lista št. 1 ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA OBČANOV
Izvoljen je Vojko Markočič, na listi kandidatov naveden pod
zaporedno številko 3. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 73 volivcev, oziroma 50,69% volivcev, ki so glasovali za listo.
Vojko Markočič je prejel 40 preferenčnih glasov oziroma 27,78%
vseh preferenčnih glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata
v občinski svet na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah.
• Lista št. 2 SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Izvoljen je Vid Sorta, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 4. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo
88 volivcev, oziroma 53,01% volivcev, ki so glasovali za listo. Vid
Sorta je prejel 32 preferenčnih glasov oziroma 19,28% vseh preferenčnih glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski
svet na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah.
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• Lista št. 8 ZARES – NOVA POLITIKA
Za listo je preferenčni glas oddalo 46 volivcev oziroma 40,71%,
volivcev, ki so glasovali za listo.
Kandidata pod zaporedno številko 1 in 2, sta prejela enako
število preferenčnih glasov, t.j. 20, oziroma 17,70% vseh preferenčnih glasov oddanih za listo. Tretji odstavek 18. člena Zakona o lokalnih volitvah določa, da v kolikor dva kandidata z liste
kandidatov, ki prideta v poštev za izvolitev, dobita enako število
preferenčnih glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb. Občinska
volilna komisija je na svoji 6. seji, dne 14.10.2010 izvedla žrebanje
med kandidatoma, ki prideta v poštev za izvolitev. V skladu s sklepom o načinu žrebanja, je bil izžreban kandidat Stojan Kosmina.
Pri ostalih listah pa preferenčni glasovi niso vplivali na razvrstitev, zato so bili z list, katerim so bili dodeljeni mandati, kandidati
izvoljeni po vrstnem redu iz teh list.

Št. liste: 1 ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA OBČANOV- 3. VOJKO MARKOČIČ
Št. liste: 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
- 4. VID SORTA
Št. liste: 3 LISTA ZA NAŠE KMETIJE
- 1. MARJAN MRŽEK
Št. liste: 4 NSI- KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
- 1. IVO KOBAL
- 3. IVAN ŽEŽLINA
Št. liste: 5 LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
- 1. DANIJEL BOŽIČ
- 2. IVAN ŽVOKELJ
Št. liste: 6 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
- 3. MARTINA REBULA
- 1. IGOR ZEGA
Št. liste: 7 SOCIALNI DEMOKRATI
- 1. GOJMIR LEŠNJAK
- 2. MARIJAN GULIČ
Št. liste: 8 ZARES – NOVA POLITIKA
- 2. STOJAN KOSMINA
Št. liste: 9 ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
- 1. DAMJAN GRMEK
V občinski svet občine Komen so tako izvoljeni (po abecednem redu):
ime in priimek

• Lista št. 4 NSI – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Izvoljen je Ivan Žežlina, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 3. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo
142 volivcev, oziroma 58,44% volivcev, ki so glasovali za listo.
Ivan Žežlina je prejel 28 preferenčnih glasov oziroma 11,52% vseh
preferenčnih glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

• Lista št. 6 SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

10.
11.
12.
13.

Za listo je preferenčni glas oddalo 120 volivcev oziroma
35,61% volivcev, ki so glasovali za listo. Kandidatka navedena pod zaporedno številko 3 Martina Rebula je prejela 37
preferenčnih glasov, oziroma 10,98% vseh preferenčnih glasov za listo, kar pomeni, da je bila na listi izvoljena kot prva.

9.

datum
rojstva
BOŽIČ DANIJEL
12.3.1959
GRMEK DAMJAN 24.5.1950
GULIČ MARIJAN
7.4.1958
KOBAL IVO
2.2.1967
KOSMINA STOJAN 13.9.1966
LEŠNJAK GOJMIR 22.2.1959
MARKOČIČ VOJKO 6.2.1959
MRŽEK MARJAN
20.4.1968
REBULA MARTINA 22.8.1978
SORTA VID
ZEGA IGOR
ŽEŽLINA IVAN
ŽVOKELJ IVAN

naslov

Gorjansko 41, 6223 Komen
Štanjel 115, 6222 Štanjel
Kobdilj 5b, 6222 Štanjel
Štanjel 55, 6222 Štanjel
Volčji Grad 2, 6223 Komen
Škofi 6, 6223 Komen
Štanjel 40, 6222 Štanjel
Hruševica 12, 6222 Štanjel
Brestovica pri Komnu 32,
6223 Komen
16.12.1957 Kodreti 15, 6222 Štanjel
4.1.1963
Komen 96, 6223 Komen
18.3.1967 Brje pri Komnu 1, 6223 Komen
19.5.1948 Sveto 2, 6223 Komen

Predsednica OVK občine Komen
Rada Lilić

Društva

SLADKORNI BOLNIKI NA SEJMU NARAVA-ZDRAVJE
SEŽANA - Sežansko Društvo diabetikov že vrsto let organizira obisk mednarodnega sejma Narava-zdravje in
tako se je letos okrog 50 članov udeležilo 41. sejma Narava-zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, ki je
potekal pod sloganom Pozdravimo jutri.
260 razstavljalcev iz sedmih držav je predstavilo pestro
ponudbo izdelkov, dejavnosti in idej za zdravo življenje ter
trajnostni razvoj. Organizator je tudi letos nagovoril obiskovalce z alternativno vstopnino, tj. z zbiranjem odsluženih mobilnikov in knjig, ki jih imajo obiskovalci doma odveč. Pokrovitelj akcije je bil predsednik države dr. Danilo
Türk. Častna pokrovitelja sejma pa sta bila Ministrstvo za
kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo RS ter Ministrstvo za
okolje in prostor RS.
Lani je bila vstopnina na prireditev odslužena baterija
– obiskovalci so jih zbrali kar petdeset tisoč. Letos pa je
Gospodarsko razstavišče skupaj s poslovnimi partnarji in
Mestno zvezo prijateljev mladine Ljubljana organiziralo
namesto vstopnine zbiranje odsluženih mobilnikov, ki jih
bodo posredovali v okolju prijazno razgradnjo. Tudi sežanski diabetiki so namesto vstopnine darovali odslužene telefone ali knjige. Predvsem so bile zaželene otroške knjige,
ki jih bodo razdelili varnim hišam, otroškim letoviščem ter
socialno ogroženim družinam po Sloveniji. Vsi skupaj želijo tako prispevati k ohranjevanju okolja, v letu, ko je Ljubljana prestolnica knjige, pa k širjenju bralne kulture med
otroki in mladostniki.
Letošnja prireditev je bila sestavljena iz več tematsko zaokroženih sklopov. Sladkorni bolniki so se najbolj zaustavili
ob temah za zdravo življenje, ob prehrani, gibanju in raznih
predavanjih. Projekt Zdravje za jutri je pokril več kot 30 tem
s področja preventive in varovanja zdravja. Na vprašanja s

Utrinek s sejma Narava-zdravje

področja klasične in alternativne medicine so odgovarjali zdravniki specialisti na svojem razstavnem prostoru kot
tudi v obliki predavanj. Na sejmu so se predstavili ponudniki naravno pridelane hrane. Tudi letos se je predstavil
Diabetični bazar, ki ga pripravlja Zavod za izobraževanje
o diabetesu. Del predstavitve je bila razstava o zgodovini
diabetesa in insulina. Obiskovalci so se lahko brezplačno
posvetovali s strokovnjaki diabetologi. Predstavili so se
tudi proizvajalci, ki oskrbujejo slovenski trg z izdelki, prilagojenimi prav diabetikom. Članice Društva za zdravje srca
in ožilja pa so opravljale brezplačne meritve krvnega sladkorja, tlaka in maščob.
Med ponudniki s Krasa smo zasledili tudi Anno Pizziga
in Jaserja Manasreha iz podjetja Artemisia, specializirano trgovino z zdravili in medicinskimi pripomočki, ki sta
jo odprla v sežanski Karsiki. Tokrat sta največ pozornosti
namenila naravnim proizvodom Marije Treben s poudarkom na švedski grenčici,
kremi in losjonu iz nje,
ognjičevi masti idr. Pa
tudi javni zavod Park
Škocjanske jame je bil
prisoten v okviru vseh
parkov v Sloveniji s
predstavitvijo številnih
aktivnosti za ohranjevanjej biotske razvnovrstnosti in krajinske
pestrosti.
Sežanski diabetiki so
se po sejmu zapeljali
še do Zbiljskega jezera,
na kosilo v Gostišče Jezero ter se s prijetnimi
občutki ter polni novih
izkušenj vrnili domov.
Besedilo in foto:
Olga Knez

Po ogledu sejma Narava-zdravje so se udeleženci izleta sprehodili še ob Zbiljskem jezeru
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SEPTEMBER V KOBJEGLAVI IN TUPELČAH,
KOT SMO GA DOŽIVELI MLADI
Letos smo se mladi člani društva Kraški slavček odločili,
da tudi sami sooblikujemo šagro sv. Mihaela. Pripravili smo
druženje v športnem duhu, pa tudi koncert ni manjkal.
12. septembra smo se zbrali na igrišču ob kulturnem
domu in se v sončnem nedeljskem popoldnevu posvetili
odbojki in predvsem druženju. Pet mešanih ekip se je med
seboj pomerilo za prehodni pokal sv. Mihaela, ki je to leto
šel v roke Martinu, Jerneju, Andreji, Mikeli, Tadeju in Sandiju, ki sicer niso vsi Kobjeglavci oziroma Tupelčani, a so
tako ali drugače povezani z vasema. Da turnir ni bil samo
za mladino, so dokazovali tudi »mladi po srcu«, ki so se
prav tako srčno borili za dobre uvrstitve. Na koncu prav
nobena od ekip ni ostala praznih rok. Za lep zaključek smo
poskrbeli organizatorji s slastno torto in kozarčkom žlahtne penine.
Teden dni pozneje, v soboto, 18. 9., pa se je zgodil prvi
»Kobjefest«. Nepričakovano veliko število obiskovalcev je
presenetilo vse nas, ki smo se trudili za dober potek koncerta skupine Red Katrins, predskupine Riot Queen in didžeja Bibitke.

Mladi obljubljamo, da se bomo tudi v bodoče trudili za
dogajanje v vasi v času šagre, tako da bosta tako turnir v
odbojki kot koncert postala tradicionalna.
Besedilo: za KUTD Kraški slavček Kobjeglava - Tupelče
Marijana Furlan

TEDEN OTROKA – »Mediji za bogatejše otroštvo«
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Teden otroka je program nacionalne mreže društev,
članic ZPMS, ki temelji na obeleževanju svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina
Združenih narodov.
Po priporočilih ZN se svetovni dan otroka ali mednarodni otroški dan praznuje prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni. V tem času se organizirajo različni
prostočasni in razvedrilni programi za otroke po vsej Sloveniji, v javnost pa se preko medijev posredujejo sporočila otrok, ki jih pripravi ZPMS na podlagi sklepov Nacionalnega otroškega parlamenta.

Lani so otroci na 20. otroškem parlamentu za 21. otroški parlament izbrali temo Vpliv družbe in medijev na
oblikovanje mladostnika. S to temo je bil povezan tudi letošnji slogan tedna otroka, tj. »mediji za bogatejše otroštvo«, ki je potekal od 4. do 10. oktobra 2010.
Ker so mediji izjemno pomemben dejavnik pri odraščanju otrok, smo želeli tej temi posvetiti kar največjo pozornost.
Dr. Zdenka Čebešek - Travnik je v letošnji poslanici praznika otrok zapisala: »Otroci vedo, da so mediji okno v
različne svetove. Vedo tudi, da skozi ta okna prihajajo
tudi manj prijazna sporočila, včasih celo sovražna. Težje razumejo, da mediji sveta ne le zrcalijo, ampak tudi
ustvarjajo. Tega otroci še ne znajo oceniti. Postajajo odvisni od sodobne informacijske tehnologije, zlasti od svetovnega spleta. Ure dolgo preživijo za zasloni teh naprav,
s pomočjo katerih sklepajo prijateljstva in se zabavajo ter

učijo. Resnično življenje pa beži mimo njih, ne da bi sami
stopili vanj.
Starši, skrbniki in učitelji večinoma ne poznamo komunikacijskih poti, po katerih »potujejo« otroci. Na njih so
sami, ne znajo presoditi, kakšna je vrednost prejetih sporočil, kakšne nevarnosti tičijo za njimi. Zato smo odrasli
toliko bolj odgovorni, da otrokom pomagamo poiskati
prave poti v svetu tisočerih informacij. Da bodo znali prepoznati pojave sovražnega govora, kršitve zasebnosti in
dostojanstva, nasilje in zlorabe tako v družbi kot v medijih.
Otroci nam bodo odprli vrata v svoj svet le, če jih bomo
sprejemali kot enakovredne in sposobne sogovornike. To
velja tudi za področje medijev, ki ima v njihovih očeh drugačen smisel in pomen. Tako bomo imeli več priložnosti,
da skupaj z njimi oblikujemo odnos do kršitev in krivic, o
katerih poročajo mediji, in znova vzpostavimo temeljne
vrednote, kot so medsebojno spoštovanje, zaupanje in
solidarnost s tistimi, ki so v stiski.«
Besedilo in foto:
za Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana
Ana Pangos

ŠAGRA SV. MIHAELA V KOBJEGLAVI IN TUPELČAH
Prvi polovici praznovanja šagre sv. Mihaela, ki so ga organizirali mladi člani našega društva, je sledila tudi pestra
druga polovica septembrskega praznovanja.
Najprej smo si nedeljsko popoldne popestrili s sedaj že
tradicionalnim balinarskim turnirjem mešanih trojk. Zanimivost tega tekmovanja je, da mora biti v vsaki ekipi vsaj
ena predstavnica nežnejšega spola, ki pa mora ves čas igrati na igrišču in ne samo s klopi spremljati tekmovanja. Druga zanimivost pa je, da se bojev za prehodni pokal lahko
udeležijo le ekipe, ki jih sestavljajo predvsem vaščani Kobjeglave in Tupelč ali pa tekmovalci, ki so povezani z BK Hrast.
Leta pri tem sploh niso pomembna. Balinarji so se, sicer v
športnem duhu, zagrizeno borili za vsako točko. Resnici na
ljubo se takšnih »bal« ne bi odrekli v nobeni ekipi. Vsi na
igrišču pa smo bili veseli vsakega gledalca ali navijača, ki se
je ustavil v dvorani. Na koncu so zmagale vse ekipe, saj je
»važno sodelovati in ne zmagati«, prehodni pokal pa je letos šel v roke Ivanke, Janje in Valterja. Organizacijo turnirja
je v celoti prevzel Balinarski klub Hrast in le-to je odlično
opravil. Pozabili niso niti na obilen prigrizek in košček sladkega.
Naslednjo soboto, 25. 9. 2010, smo gostili amatersko
gledališko skupino iz Horjula. Skupino sestavljajo sami
mladi igralci in največkrat uprizarjajo avtorske komedije, ki
jih napiše njihova sovrstnica. Zaigrali so nam komedijo Tvoj
skriti oboževalec. Predstava je bila zanimiva, saj jo odlikuje
mnogo sodobnih in tudi nenavadnih gledaliških prijemov.
Nasmejali smo se upodobitvi »blondinke«, vedeževalkinemu potovanju, dogajanju na mestnem avtobusu … Škoda,
da si predstave ni uspelo ogledati še večjemu številu obiskovalcev, saj malo smeha nikomur ne škodi.

Prazničen nedeljski dan smo pričeli s slovesno sveto
mašo, ki se jo je udeležilo veliko vaščanov in njihovih sorodnikov. Po obilnih in slastnih kosilih, ki smo si jih privoščili na naših domovih, so na svoj račun prišli kvartopirci. V
dvorani se je pod budnim očesom sodnikov odvila »briškoljada«. Letos so se je udeležili tudi igralci iz drugih krajev,
kar je tudi naš namen. Želimo, da bi naša »briškoljada«
postala tradicionalna in da bi se je udeleževali tudi igralci
iz širše okolice – nagrade vsekakor niso zanemarljive.
Pozno popoldan pa se je pričela glavna prireditev v počastitev vaškega praznika. Dvorano so napolnili naši sovaščani, njihovi sorodniki in prijatelji. Prireditve so se na naše
povabilo udeležili tudi vsi štirje županski kandidati. Prišel je
tudi direktor podjetja SOČAPROJEKT
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d. o. o., saj je bil to bil zanj in vsekakor tudi za nas pomemben dan – streha dvorane je obnovljena in na njej je
nameščena prva sončna elektrarna v naši občini. Po kratkih
pozdravnih govorih predsednice društva, podžupana Občine Komen in predstavnika investitorja sončne elektrarne
se je program nadaljeval s podelitvijo pokalov in nagrad
za vsa tri tekmovanja, ki so se izpeljala v okviru letošnjega
praznovanja. Po zaslugi številnih sponzorjev prav nihče od
sodelujočih ni ostal praznih rok.
Kulturno-zabavni program sta letos zapolnila mlada harmonikaša Miha in Anže, ki sta dobro zagrela vse prisotne.

Seveda pa brez članov društva tudi tokrat ni šlo – premierno sta nam članici zaigrali nov skeč Zakonska harmonija, nasmejali vse v dvorani in poželi močan aplavz. Po uradnem
delu smo si vsi še napolnili lačne želodce s kraško joto in
klobaso in se posladkali s pecivom, ki so ga napekle naše
pridne gospodinje. Kot nekoč v dolgih zimskih večerih smo
skupaj zaigrali še tombolo in srečnežem razdelili bogate
dobitke. V prijetnem klepetu pozno v noč smo zaključili
praznično nedeljo.
Vsi skupaj, mladi in malo manj mladi, smo dokazali, da
zmoremo skupaj popestriti in obogatiti življenje v Kobjeglavi in Tupelčah, in zakaj pa
ne tudi širše po komenski
občini. Ves trud vseh, ki so
kakorkoli sodelovali v tem
pestrem septembru, je bil
poplačan ob pogledu na zadovoljne obraze tekmovalcev, navijačev in obiskovalcev
prireditev. Zato vsem obljubljamo, da bosta tudi pozna
jesen in zima v naših krajih
zanimiva in pestra. Na vas je
le, da spremljate objave dogodkov in se jih udeležite.
Besedilo: za KUTD Kraški
Slavček -Tupelče
Vesna Grmek

S KORAKI DO ZDRAVJA IN SREDSTEV ZA DIABETIKE
SEŽANA – Konec oktobra je na Sežanskem potekala akcija z naslovom S koraki do zdravja in sredstev za delovanje društva, ki jo je priredilo sežansko društvo diabetikov, izvaja
pa jo podjetje A. Meranini Diagnostick, največje italijansko
farmacevtsko podjetje. V Arkus baru v Domu upokojencev
v Sežani se je zbralo 31 članov društva, ki so z desetminutnim pohodom in štetjem korakov zbrali več kot 400 evrov
za delovanje sežanskega društva diabetikov, ki vključuje
350 članov in deluje več kot 20 let. Po pozdravnem nagovoru predsednika sežanskega društva diabetikov Vojka Turka je predstavnica izvajalskega podjetja Urška Strohovnik
predstavila Glucofix mio merilnik, zbrani so si ogledali tudi
filmček o pravilni izvedbi meritve krvnega sladkorja in sheme meritev IDF smernic, nakar so odšli na desetminutno
hojo s pedometrom (števcem korakov). Za vsak prehojen
korak so za društvo prislužili po 0,01 evra, pedometre pa
so obdržali zase. Po končani akciji je višja medicinska sestra sežanskega zdravstvenega doma, ga. Klara Peternelj
izmerila tudi krvni sladkor. Članom društva pa so ponudili
tudi možnost zamenjave starih merilnikov za novi Glucofix
mio.
Besedilo in foto: Olga Knez
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Društvo kmetic sežanske regije na obisku pri sosedih
V sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo Sežana je
Društvo kmetic sežanske regije letos organiziralo strokovno ekskurzijo na Pivško in Bistriško.
Ponavadi je že tako, da kraje, ki so blizu nas, najmanj
poznamo.
Druženje in spoznavanje sosedov je bilo zanimivo in vredno obiska. Kmetice so obiskale ekološko kmetijo Vičič v
Pivki, kjer so spoznale, kako je z ekološko rejo krav molznic.
Na kmetiji redijo 55 glav živine, od tega 26 krav. Poleg živinoreje se ukvarjajo še s poljedelstvom, predvsem s pridelavo krompirja, ki pa v zadnjih letih upada, saj ne prinaša
zadostnega dohodka.
Po krajšem postanku na kmetiji so se odpeljale do Parka
vojaške zgodovine, kjer so si v muzejskem središču ogledale
tankovsko-artilerijsko zbirko in bogato vojaško zgodovinsko dediščino območja.
Od tu so pot nadaljevale proti Ilirski Bistrici do Gornje
Bitnje oziroma na Grad Turn, kjer so se ustavile na ekološki kmetiji in sirarni družine Penko. Povedali so, da že 15
let obnavljajo dvorec, ki ga v svojih zapisih omenja že Valvazor, in z deli še niso zaključili. V lanskem letu so registrirali sirarno in upajo na boljše čase. Na kmetiji redijo 130
ovc, dve kobili in prašiče ter obdelujejo 20 ha kmetijskih
površin. Imajo tudi lepo urejen prostor s črno kuhinjo, kjer
so kmečkim ženskam pripravili degustacijo sirov.
Naslednja postaja je bil Prem, kjer so si ogledale rojstno
hišo Dragotina Ketteja, cerkev sv. Helene in Grad Prem.
Lakoto so si potešile na turistični kmetiji »Ivankotovi«,
nato so se zapeljale do »Žagarjevih« ob reki Reki, kjer so si
ogledale elektrarno, žago in mlin.
Na kmetiji redijo ovce in konje, obdelujejo travnike, njive
in sadovnjake. Po degustaciji domačih dobrot so si ogledale še kratek film, nakupile moko in se odpeljale do zadnje
postaje, do kmetije Marjana in Veronike Morelj na Bujah.
Tam so spoznale postopek sušenja sadja, saj se tu ukvarjajo s pridelavo in predelavo sadja. Že več let sodelujejo na
različnih tekmovanjih in ocenjevanjih, kjer dosegajo visoka
priznanja za kakovost.
Po pokušnji suhih sliv, jabolčnega soka in sadnih žganj
so kmetice zaključile obisk pri sosedih in se vesele, da so en
dan preživele malo drugače, vrnile proti domu.
»Bilo je blizu in ravno zadosti daleč,« so povedale.
Besedilo in foto: Milena Štolfa

www.kras-carso.com
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GOBARSKO-KUHARSKA DELAVNICA
PLISKOVICA – V Mladinskem hotelu v Pliskovici se je v
soboto, 23. oktobra 2010, zbralo 11 udeležencev na gobarsko-kuharski delavnici, ki jo je vodila predsednica sežanskega gobarskega društva Ljubica Tavčar Bandelj.
Najprej so se ljubitelji gob in narave seznanili z dejavno-

stjo sežanskega gobarskega društva, ki je bilo ustanovljeno
leta 1974 in šteje 75 članov ter pripravlja tradicionalne razstave svežih gob in pokušine gobjih jedi ter letno tri strokovne ekskurzije po Sloveniji. Predstavili so opremljenost
gobarja v gozdu in njegovo obnašanje v naravi, s poudarkom na varstvu narave, pri čemer gobarji ne smejo brcati
ali kako drugače uničevati gob, ki jih ne poznajo. Še posebej so se seznanili s strupenimi gobami Krasa in Brkinov,
saj je zelo pomembno, da gobarji poznajo strupene gobe,
da se z njimi ne zastrupijo.
Pod vodstvom domačina Draga Širca so se odpravili v
gozd, nabirali strupene in užitne gobe, postavili razstavo,
gobe določili in razložili njihove značilnosti. Iz užitnih gob
so skuhali rezance z gobami. Nabrali so več kot 20 vrst
gob, med strupenimi pa so med drugim spoznali zeleno in
citronasto mušnico in tribarvno grivo.
Sežanski gobarji pa so se 6. novembra podali na strokovno ekskurzijo nabiranja sivk v Prekmurje.
Besedilo in foto: Olga Knez

Kaj pravijo gasilci Prostovoljnega gasilskega
društva Komen?
Smo v času, ko se veliko ljudi ukvarja s tem, kako preživeti prihajajoče obdobje brez večjih pretresov ter odrekanja.
Podobno se sprašujemo tudi mi gasilci. Veliko je vprašanj
in malo odgovorov. V enem pa smo si enotni – delo je potrebno zastaviti tako, da bomo v pomoč ljudem naše občine in izven nje in to v dobrem in slabem.
Preden se človek dobro zave, se že približujemo koncu
leta, posebej če je prepleteno z dejavnostmi, ki te poganjajo vedno dlje, ki ti ne dovoljujejo, da se obračaš nazaj in od
tebe zahtevajo vedno nova načrtovanja in doseganje novih
ciljev. Zato je prav, da tudi mi gasilci občanom predstavimo naše delovanje.
V začetku leta so nas obiskali otroci 4. razredov iz OŠ
Komen, udeležili smo se dnevov zaščite in reševanja v Cerknem, junija meseca se je osem gasilcev udeležilo največjega evropskega gasilskega sejma v Leiptzigu v Nemčiji,
avgusta meseca smo gostili veterane iz cele Kraške gasilske
zveze, septembra meseca smo odšli na strokovno ekskurzijo v gasilsko brigado v Rijeko ter nato še izkoristili čas
za ogled Golega otoka. Oktobra pa so nas ob organizaciji
Zavoda za gozdove obiskali poslanci državnega zbora iz Cipra in Ljubljane.
Udeležili smo se tudi vsakoletnega gasilskega tekmovanja, ki je bilo v Materiji. Z zadovoljstvom lahko povemo, da
smo dosegli dobre rezultate, in sicer:
Pionirji Komen 1:
Pionirji Komen 2:
Mladinci Komen:
Člani A Komen 1:
Člani A Komen 2:
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3. mesto
8. mesto
4. mesto
4. mesto
9. mesto

Članice A Komen:
Člani B Komen 1:
Člani B Komen 2:
Veterani Komen 2:
Veterani Komen 1:

1. mesto
1. mesto
3. mesto
1. mesto
3. mesto

Seveda pa smo največ časa posvečali naši dejavnosti, izobraževanju in usposabljanju. Tako smo v januarju organizirali tečaj v orientaciji in kartografiji, v februarju smo na
terenu organizirali izobraževanje na temo gozdni požari,

sedem gasilcev je uspešno končalo tečaj za gasilca, udeležili smo se nadaljevalnih tečajev za gasilca in za inštruktorja.
V avgustu smo organizirali tečaj iz prve pomoči, v septembru pa usposabljanje iz tehničnega reševanja. V septembru
in oktobru pa se je petnajst članov usposabljalo za delo z

motorno žago. Seveda smo imeli tudi vsakomesečne vaje
za operativno enoto v gasilskem domu ter izobraževanja v
Centru za zaščito in reševanje na Igu.
Do oktobra meseca smo intervenirali šestindvajsetkrat.
Od tega je bilo 14 tehničnih intervencij, 7 intervencij v naravnem okolju, 2 prometni nesreči, 2 požara avtomobila
ter 1 pomoč reševalcem pri prenosu osebe. Na intervencijah smo porabili preko 900 prostovoljnih delavnih ur.
Sodelovali smo tudi pri odpravljanju posledic poplav v Ljubljani, ki so bile po obsegu primerljive z letom 1990, velik
je bil tudi obseg akcije reševanja in odpravljanja posledic.
Sodelovalo je 24.640 reševalcev iz različnih sektorjev, od
tega največ gasilcev.
Na preventivnem področju pa smo obiskali osnovno
šolo, kjer pomagamo pri izbirnem predmetu Zaščita in reševanje. Ob raznih prireditvah smo izvajali razne požarne
straže ter požarna varovanja na območju Občine Komen.
V oktobru mesecu, mesecu požarne varnosti, smo organizirali vajo požar avtomobila na parkirišču pred podjetjem
Aluminij v Komnu. Na začetku smo prikazali, kako ravnati,
če se nam prižge kuhinjsko olje. Predstavljen je bil pravilen
ter nepravilen postopek gašenja. V drugi vaji pa je bilo prikazano, kako se pravilno pogasi avtomobil ter kako zelo je
pomembno imeti v avtomobilu gasilnik. Na koncu je sledil
še prikaz preskoka ognja iz enega avtomobila na drugega.
Vsi prikazi so bili komentirani.
Spoštovani! V zadnjih letih smo bili deležni različnih
pridobitev, teh pridobitev pa sigurno ne bi bilo, če nam
pri tem delu ne bi pomagala Občina Komen in pa župan

občine, g. Uroš Slamič, ki v letošnjem letu zaključuje svoj
mandat. Nismo pozabili in vedno znova se mu za to zahvaljujemo. Hvala pa tudi vsem, ki namenjate del dohodnine
našemu društvu.
Za zaključek lahko zgolj citiram Josipa Turka, enega od
pomembnejših vodij slovenskega gasilstva z začetka 20.
stoletja, ki je v svojih govorih menda pogosto rad opisal
gasilski poklic z naslednjimi besedami: »Mi ne vprašamo,
komu gori, ampak kje gori. To je naše geslo in v to vam
kličem Na pomoč!«
Besedilo: Marko Adamič, predsednik PGD Komen

DRUŠTVO »VEZI« ORGANIZIRALO PREDSTAVITEV IN
PREDAVANJE OB SVETOVNEM DNEVU DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Svetovni dan duševnega zdravja, tj. 10. oktober, obeležujejo že v več kot 100 državah po svetu, kjer skušajo javnost z različnimi dogodki izobraževati o duševnih težavah
in zmanjšati strah in nerazumevanje, povezana z njimi. Po
ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) naj bi
približno 12 odstotkov ali 450 milijonov svetovne populacije trpelo za duševnimi motnjami oziroma naj bi eden
od štirih ljudi na svetu enkrat v svojem življenju zbolel za
eno od duševnih bolezni. S svetovnim dnevom duševnega

zdravja želijo organizatorji doseči, da bi duševne bolezni obravnavali enako kot druge bolezni.
Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje
prostega časa »VEZI« si vsako leto prizadeva prispevati
k večji osveščenosti vseh ciljnih skupin o duševni bolezni ter o vsakdanjem življenju z njo. Tako smo se tudi
letos ob svetovnem dnevu duševnega zdravja v dopoldanskem času v Sežani in Ilirski Bistrici predstavili s
promocijo izdelkov, ki nastajajo v okviru programa
SONČNI TOBOGAN – MREŽA KREATIVNIH DELAVNIC, ki poteka v programu Mreža dnevnih centrov, ki
omogoča ljudem s težavami v duševnem zdravju možnosti za vključitev v aktivnosti ter višji nivo kvalitete
njihovega življenja in socialne vključenosti.
V popoldanskem času pa smo v okviru izobraževalnega programa organizirali predavanje za širšo lokalno
skupnost, ki se je odvijalo v multimedijskem prostoru
botaničnega vrta v Sežani. Predavala je spec. psihiatrinja Jelena De Miranda na temo Prepoznajmo in premagajmo
depresijo. Čeprav je bila tema predavanja dokaj poznana, so
vprašanja s strani udeležencev predavateljici kar deževala.
Predavanje je bilo dobro obiskano in upamo, da bo udeležba vsako leto večja, saj so cilji predavanja čim večja ozaveščenost in zmanjševanje stigme, ki je še vedno vsepovsod
prisotna. Zavedati se moramo, da z udeležbo na takšnih
dogodkih vsi skupaj pripomoremo k uresničevanju ciljev
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zmanjševanja predsodkov in ustvarjanja pogojev za enakovredno bivanje vseh ljudi v skupnosti.
Ljudje s težavami v duševnem zdravju imajo namreč pravico do enakih možnosti na vseh področjih svojega življenja.
Po končanem predavanju je sledil sproščen klepet ter pogostitev z drobnim pecivom, ki je nastalo na kulinaričnih
delavnicah v naših programih.

Zahvaljujemo se predavateljici, psihiatrinji Jeleni de Miranda
za izčrpno in poučno predavanje ter Komunalno stanovanjskemu podjetju d. d. iz Sežane, ki nam je že drugo leto zapored
omogočilo brezplačen najem prostora za predavanje.
Besedilo: Mojca Mahnič strokovna sodelavka in Karmen
Margarit dipl. soc. del.

ŠPORTNE IGRE SMEHA 2010
Leto je naokrog in tudi tokrat smo v Društvu za duševno
zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »Vezi« organizirali ŠPORTNE IGRE SMEHA. To je program, ki ga
sofinancira FIHO (Fundacija za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij). Igre so se odvijale sredi septembra 2010 v Brestovici, kjer ima društvo tudi stanovanjsko skupino.
Pasivno vedenje uporabnikov je največkrat posledica duševne bolezni in rednega uživanja medikamentozne terapije. Gibanje pozitivno vpliva na duševno zdravje in dobro
počutje uporabnikov, ki tako potrebujejo prilagojene oblike in pogoje, da bi lahko svoje psihofizično stanje okrepili.
Potrebo po organiziranem in vodenem gibanju uporabniki
zunaj društva težko zadovoljujejo, ker za to nimajo denarja, saj so te storitve precej drage.

Namen programa je pri ljudeh s težavami v duševnem
zdravju vzbuditi željo po rekreaciji, kakor tudi izboljšati
njihovo psihofizično počutje in zdravje. Poleg tega pa lahko uporabniki ta dan izkoristijo za druženje, poglabljanje
odnosov, sklepanje novih prijateljstev, predvsem pa preživijo dan malce drugače kot običajno.
Letošnje športe igre smeha so bile skupinske. Sodelovale
so 4 skupine, na koncu pa smo se preizkusili tudi v vlečenju
vrvi in nogometu moški proti ženskam. Tokrat ženska skupina ni želela ničesar prepustiti naključju in je poskrbela,
da rezultat ni bil vedno v prid moškim. Ker pa prazen žakelj
ne stoji pokonci, smo se ob zaključku dneva okrepčali z
dobrotami z žara.
Dogodek vsako leto privabi večje število udeležencev, kar
nas zelo veseli. Tudi letos so se našemu povabilu odzvali
uporabniki Dnevnega delovno terapevtskega centra
»Barčica« iz Kopra. Sodelovanja z njimi smo vedno
veseli. Prišli pa so tudi naši stanovalci iz stanovanjskih skupin v Postojni, Divači, Ilirski Bistrici in Podgradu ter obiskovalci dnevnih centrov iz Štorij, Štanjela in Ilirski Bistrice.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vaški skupnosti,
ki je ponovno pokazala, da nam rada prisluhne in
nas podpira pri izvajanju naših dejavnosti.
Dogodek je na obraze udeležencev privabil nasmeh in dobro voljo, kar je za nas zaposlene potrditev, da delamo dobro in nam daje dodatnega zagona za izvedbo novih projektov.
Besedilo: Mojca Mahnič strok. sod.
Foto: Vesna Škapin

DRUŠTVO »SOŽITJE« SEŽANA – SPOZNAVANJE IN
DELO S KONJI
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Terapija s konji sodi med najsodobnejše metode
obravnave otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem
razvoju. V letošnjem letu smo v Društvu »Sožitje« Sežana,
tj. društvu za pomoč osebam z motnjami v duševnem
razvoju, poskusno uvedli osnovni program za spoznavanje
in delo s konji.
Jahanje je v prvi vrsti odnos med človekom in še enim
živim bitjem – konjem. Jahanje je dejavnost, ki pozitivno
vpliva na gibalne in psihosocialne funkcije in dinamično
zdravljenje, usmerjeno na celotnega človeka (telo, dušo in
duha). Ni usmerjeno le na odpravljanje ali zmanjševanje
bolezni in motenj, ampak tudi na razvoj potencialov, samouresničevanja, razvoj socialnih veščin in humanega odnosa. Pri jahanju se oseba sprosti, s pravilno držo poskrbi
za krepitev mišičevja in se navaja zaupanja do živali.

Oseba z motnjo v duševnem razvoju se najprej spozna s
konjem preko dotika, krmljenja, čiščenja, s tem vzpostavi
odnos socialnosti, ob tem pa razvija motoriko in krepi um.
Program se izvaja v Divači, pri lastniku Žarku   Karižu,
učiteljica jahanja in vodja programa pa je ga. Tina Kristan,
socialna pedagoginja. Trenutno sodeluje 9 otrok, ki bodo s
programom nadaljevali naslednje leto, pričakujejo pa, da
bo interes za to dejavnost še večji.
Društvo »Sožitje« Sežana bo organiziralo tudi tradicionalno srečanje ob zaključku leta. Družabni dogodek se bo
odvijal v soboto, 11. 12. 2010, v prostorih Golden Picka v
Sežani.
Vabljeni so tudi vsi, ki kakor koli pomagajo in sodelujejo
z društvom.
Besedilo: RK

Vsakega malo

ŽENSKO BALINANJE V KOBJEGLAVI IN TUPELČAH
Decembra bo komaj dve leti, odkar se nas je zbrala peščica deklet in žena in verjetno večina od nas prvič resno prijela »bale« (balinarske krogle) v svoje roke. Začetki nikakor
niso bili enostavni in razveseljivi. Večkrat se je marsikatere
med nami prijemalo malodušje, prepričanje, da vse skupaj
ne bo nič in da zakaj je pa meni tega treba!? Toda trener je
verjel v nas. In ker smo Kraševke in še ženske za povrh, je v
naši naturi dobršna mera zdrave trme. Tako nam je počasi
uspevalo.
Lanskega maja smo bile po mnenju našega potrpežljivega trenerja dovolj zrele, da nas vpiše v žensko balinarsko
ligo. Tudi same smo se čutile dovolj natrenirane, da bomo
že nekako kos drugim ekipam. Resničnost pa je bila čisto
drugačna. Izgubljale smo tekmo za tekmo, točko za točko.
Nikakor pa nismo izgubile zagrizenosti in prepričanja, da
naš čas še prihaja in v to prepričale tudi trenerja.
Tudi letošnje ligaško tekmovanje smo pričele bolj slabo.
Kljub vsem lepim besedam naših nasprotnic, da igramo
dobro, da je važna samo igra, da smo še mlade, nam je
bilo naših porazov počasi dovolj. Prvi del tekmovanja smo
končale na predzadnjem mestu, za nami so bile samo novinke v ligi. Nekaj pa nam je govorilo in nam dajalo poguma, da bo v drugem delu vse drugače. In je tudi bilo! Zmagale smo vse tekme in končale na tretjem mestu z enakim
številom točk kot drugouvrščene. Naša trma in zagrizenost
ste se obrestovali.

Letos so se nam pridružile nove igralke. Okrepljena ekipa
se sedaj dobiva vsaj enkrat tedensko, kljub vsem opravilom, ki jih kot žene moramo opraviti. Upamo, da smo sedaj že porušile zgrešen stereotip – glej jih, verjetno nimajo
kaj delati doma. Vemo, da nas v bodoče ne čakajo same
zmage in da so tudi porazi del športa. Obljubljamo pa, da
bomo dale vse od sebe in pri tem še uživale.
Besedilo: ženska ekipa BK Hrast Kobjeglava - Tupelče

TV SLOVENIJA POSNELA FILM O VIKTORJU SAKSIDI
letos prejel zlati znak Jamarske zveze Slovenije. Sedemdnevno snemanje filma je vsak dan spremljala neutrudna zapisovalka, fotografinja Jožica Zafred iz Divače. Film bo na
programu TV Slovenija v začetku novembra, konec oktobra pa bo svečana predpremiera v Kosovelovem domu v
Sežani. Spremljala jo bo priložnostna razstava Zafredinih
fotografij, nastalih na snemanju.
Viktor Saksida se je rodil leta 1922 v Svetem pri Komnu. Odkril je vodni vir v Brestovici pri Komnu, ki že več kot 30 let napaja
Kraševce s pitno vodo. Pomembno vlogo je
imel pri eni najstarejših svetovnih turističnih jam, pri Vilenici. Svoje bogato znanje o
jamah, krasu, varovanju okolja, predvsem
pa speleoarheologiji, je vedno rad prenašal na obiskovalce in mlajše jamarje, kot
so: Ludvik Husu, Jože Coraci idr. Posvetil se je raziskovanju kraškega podzemlja.
Odkril je kar 16 arheoloških postaj. Njegov
največji arheološki spomenik predstavlja
arheološka lokacija »Viktorjev spodmol«
v Vremski dolini, s katerim se je trajno zapisal v zgodovino arheoloških raziskav obdobja mlajše kamene dobe na Krasu. Tudi
Mala Triglavca pri Lokvi je pomembna. O
pomembnosti Saksidovega arheološkega
prispevka med drugim govorijo arheologi,
Viktor Saksida z avtorjem filma Jadranom Sterletom in drugimi udeleženci filma, kot ki so nadaljevali s strokovnim arheološkim

SEŽANA – TV-ekipa izobraževalnega programa pod
vodstvom novinarja Jadrana Sterleta je v septembru na
raznih lokacijah Krasa posnela 30-minutni dokumentarni
film, ki govori o portretu sežanskega jamarja, arheologa in
zbiratelja fosilov 88-letnega Viktorja Sakside, najbolj zaslužnega za odkritje brestoviškega vodnega vira. Za svoje
neumorno raziskovalno delo je Saksida med drugim prav

sta Ludvik Husu in Jože Coraci
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in raziskovalnim delom (kot je dr. Ivan Turk z Inštituta za
arheologijo ZRS SAZU iz Ljubljane).
Ob raziskavah se je Viktor srečeval z geološko preteklostjo Krasa in z njegovimi vidnimi sledmi – s fosili. Okamenele priče prazgodovinskega življenja (morskega in kopenskega) na tleh današnjega Krasa so mu ob vedno večji
zbirki govorile o geološki preteklosti Krasa in tega dela Jadranske plošče, na kar je opozoril tudi geologe in paleon-

tologe naših raziskovalnih institucij. O njegovih fosilih v filmu pripoveduje geolog dr. Bogdan Jurkovšek iz Ljubljane,
o zbiranju pa Viktorjev prijatelj in zbiralec Gabrijel Jeram iz
Štorij. Pridružujejo pa se jima tudi mlajše generacije (npr.
Matej Umek iz Križa).
Besedilo in foto: Olga Knez

SREČANJE TREH GENERACIJ
Območno združenje Rdečega križa Sežana je po lanskem uspešnem jesenskem druženju zopet pripravilo celodnevno srečanje treh generacij na Dujčevi domačiji v Škofljah. V okviru programa skupin starih ljudi za samopomoč,
ki ga na območnem združenju pod vodstvom prostovoljke
Zdenke Furlan izvajajo že skoraj 10 let, se starejši ljudje tedensko srečujejo v skupinah v svojem okolju. Enkrat letno
pa se člani skupin, skupaj s predstavniki iz mlade in srednje generacije, družijo na malo drugačen način. Takrat se
v skupnih aktivnostih med seboj spoznavajo in izmenjujejo
izkušnje. Starejši se vsaj za en dan nalezejo mladostne igrivosti mladih, mladi pa modrosti starejših. Stkane vezi živijo
še vrsto let.
Na letošnjem srečanju v Škofljah se je zbralo kar 46 udeležencev. Po pripravljenem programu, ki ga je tudi tokrat
vodila prostovoljka Zmaga Prošt, so se najprej razporedili
v manjše skupine. V vsaki so bile zastopane vse tri generacije. Na tak način so se med seboj lahko bolje spoznali in
vzpostavili tesnejše stike. Skupine so čakale naloge, povezane z gozdom, ki je bil letošnja rdeča nit srečanja. Za uvod
je poskrbel gospod Edo Drobnjak in Zavoda za gozdove
Sežana, ki je na zanimiv način predstavil zeleno bogastvo
Slovenije in Krasa. Obilno deževje je preprečilo sprehod v
bližnji gozd, vendar je stik z naravo pričaralo nabrano drevesno listje, iz katerega so si izdelali venčke in se okronali

kot gozdne kraljice in kralji. Materiala je bilo dovolj tudi za
popoldanske delavnice, ki so sledile dobremu kosilu. Najbolj čudežno pa so na vse delovali sproščen pogovor, prisrčen smeh in vesela pesem ob glasbi harmonikašev Mihe
in Anžeta. Večer so popestrile še plesalke plesne skupine
Štorovke iz društva Šator iz Štorij.  
Besedilo: Dora Sedmak
Foto: Marija Maruša Maraž

Moja dežela – lepa in gostoljubna
Mladinski hotel Pliskovica prejel 2. mesto
Turistična zveza Slovenije že vrsto let prireja tekmovanje
najlepše urejenih in najgostoljubnejših krajev v Sloveniji.
Začetno ocenjevanje je zajemalo samo kraje, vendar je kaj
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kmalu preraslo v tekmovanje različnih turističnih subjektov, s ciljem spodbujati urejenost Slovenije.
Častna podelitev priznanj se je odvijala 8. oktobra 2010
v Celju, kjer je navzoče, poleg drugih pomembnih gostov,
pozdravil tudi letošnji častni pokrovitelj projekta predsednik dr. Danilo Türk, ki je v uvodnem govoru opozoril na
bogato tradicijo, ki jo je potrebno spoštovati in negovati.
Ob tem pa je poudaril geslo Turizem smo ljudje ali v razširjeni
obliki Država smo ljudje, torej od nas je odvisno, kakšen vtis
dobi obiskovalec naše prelepe dežele.
Mladinski hotel Pliskovica že več let sodeluje v projektu
Moja dežela lepa in gostoljubna, saj verjamemo, da sta gostoljubje in urejenost ključ do uspeha. Trudimo se, da našim
gostom omogočimo čim več lepih in pristnih vtisov. Pri nas
je vsak gost pomemben, zato se mu prav rade volje posvetimo, mu svetujemo o biserih Krasa ter Slovenije in seveda
skozi Slamčevo domačijo predstavimo življenje na Krasu
nekoč.
Prirejamo tudi številne prireditve, ki dišijo po preteklosti,
saj je etnološka dediščina našega prostora tisto, kar nas

loči od ostalih, tisto, kar v nas zbuja samozavest in zaradi
česar smo Kraševci to, kar smo.
Prava mešanica vseh teh dejavnikov in pristen nasmeh na
obrazu, ki je pozdravil komisijo Turistične zveze Slovenije,
je letošnje leto Mladinskemu hotelu Pliskovica prineslo nezanemarljivo drugo mesto v kategoriji samostojnih mladinskih hotelov.
Ob tem bi se radi zahvalili vsem, ki podpirate naše delovanje, saj brez vas ne bi bili to, kar smo.

www.kras-carso.com

Besedilo: ekipa MH Pliskovica

MOS 2010 – PO SLEDEH KRASA IN BRKINOV
Na letošnjem 43. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju
so se na razstavnem prostoru v obliki kraške hiše predstavili tipični ponudniki in proizvajalci Krasa in Brkinov. Skupno
predstavitev je tudi letos organizirala Območna obrtnopodjetniška zbornica Sežana v sodelovanju z Občinami
Sežana, Divača in Hrpelje - Kozina.
V okviru skupne sejemske predstavitve so se predstavili:
Kamnoseštvo Severin Bele s. p. iz Koprive, Jernej Bortolato s. p., Kamnoseški izdelki umetnostne obrti iz Pliskovice,
Leon Mahnič s. p., Kamnoseški izdelki iz Vogelj, Mitja Bolčič s. p., Mizarstvo iz Klanca pri Kozini, Radovan Gregorčič
s. p., Svetila Eletra iz Sežane, Mavrica zaves Nataša Ravbar
s. p. iz Sežane, Dea Sežana, Milan Škapin s. p. iz Sežane.
Občine so predstavile ponudbo društev, turistično informacijskih centrov, turističnih kmetij, proizvajalcev kraškobrkinskih dobrot.
V okviru programa je v petek, 10. septembra 2010, potekal že tradicionalni Dan Krasa in Brkinov. Predstavitev tipičnih ponudnikov Krasa in Brkinov so obogatili še nastopajoči, in sicer Kulturno društvo Kraški šopek iz Sežane ter
mlada harmonikaša Niko Poles in Matic Štavar.
Na petkovi degustaciji kraško-brkinskih dobrot so sodelovali gostinci in živilci iz Sekcije za gostinstvo in turizem
OOZ Sežana, Društvo Planta, vinogradniki in vinarji, ponudniki kraškega pršuta, meda, zelišč, sira, brkinskih dobrot (sadja, brkinskega slivovca in brinjevca). Sodelovala
sta tudi dva javna zavoda, in sicer Visokošolsko središče
Sežana s študijem oblikovanja materialov in Park Škocjanske jame.
Sejem je izjemna priložnost za predstavitev obrti in podjetništva kakor tudi celotne turistične ponudbe. Zbornica
in občine Krasa in Brkinov so to priložnost ponovno izkoristile in se predstavile v okviru projekta Sledite nam po pravljičnih poteh Krasa in Brkinov, ki je bil sofinanciran s strani
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – program LEADER in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS. V ta namen je bil izdelan tudi sejemski katalog, ki je med obiskovalci požel veliko zanimanja, saj se je
tako celovito predstavila le še peščica ostalih območij.
Besedilo: Doris Požar
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Sivkina žetev in turnir v košarki
Ivanji Grad - Zagrajec
V zraku je dišal vonj sivke in vse je bilo pripravljeno za
začetek košarkarskega turnirja. Že tradicionalni turnir smo
tako kot vsako leto organizirali na igrišču pred vaškim domom na Ivanjem Gradu. Ker pa so letos v vasi začeli s prvo
žetvijo sivke, smo se odločili, da vse obiskovalce košarkarskega turnirja ter ostale radovedneže in tiste, ki so se peljali
mimo čisto po naključju, popeljemo do nasada sivke ter
prikažemo predelavo in pridelavo sivkinega olja.
Tako smo košarkarski turnir, ki je potekal drugi konec
tedna v juliju, poimenovali košarkarski turnir za pokal sivke
Aria 2010. Udeležbo so potrdile ekipe iz bližnjih vasi, kjer še
najdejo čas za druženje in športne aktivnosti: Brje - Tublje,
Temnica, Sveto - Škrbina, Renče in Ivanji Grad - Zagrajec,
Kostanjevica ter Komen.
Prvi turnir smo organizirali že pred dvanajstimi leti, ko
smo s pomočjo občinskega denarja in s prostovoljnim delom asfaltirali površino pred vaškim domom ter sami uredili igrišče za košarko. Žarometi ob igrišču so veliko prispevali k izvedbi letošnjega turnirja, saj smo se tako izognili
poletni vročini in turnir odigrali v večernih urah. Kasneje
smo uredili še zunanjo razsvetljavo, razširili prostor, postavili igrala za otroke in ob cesti namestili varnostno ograjo.
Letos smo ob pomoči občine zgradili še balinišče, ki smo
ga prvič preizkusili ravno na dan turnirja. Na tem mestu
lahko omenimo, da je revijalno tekmo dobila domača ekipa, kar ni bilo nikakršno presenečenje, saj je v svoji ekipi
imela tudi Bojana Žižmonda, bronastega igralca na specialnem evropskem prvenstvu v balinanju.
Program košarkarskega turnirja za pokal sivke Aria 2010
je potekal dva dneva, in sicer v petek, 9. 7. 2010, in v soboto, 10. 7. 2010. V popoldanskih urah so se vse ekipe najprej pomerile v predtekmovanju. Turnir, ki ga neprekinjeno
organiziramo že sedmo leto, je privabil tudi veliko število
navijačev iz okoliških vasi. Navijači so športno bodrili svoje
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Voden ogled po sivkinem polju

igralce in tako doprinesli k prijateljskemu vzdušju, ki je preraslo v veselo druženje. Igralci smo se jim oddolžili z borbeno in požrtvovalno igro, v kateri ni manjkalo lepih potez.
Poleg športnih užitkov so lahko obiskovalci svojo kreativnost pokazali z udeležbo na sivkinih delavnicah in se udeležili organiziranih pohodov po urejeni poti ter spoznali
sivko in njeno uporabnost. Na stojnici ob igrišču so lahko
poskusili tudi sivkino pecivo ter se osvežili s sivkinim ledenim čajem. Predstavili pa so se tudi nekateri domačini s
svojimi domačimi izdelki.
V petek, pozno popoldne, so otroci, ki so se jim kasneje
pridružili tudi odrasli, pod vodstvom Beti izdelovali različne izdelke iz sivke. Namen delavnice je bil okrasiti vsako
»kaluno« v vasi s sivkinimi okraski. In tako so se vsi udeleženci delavnice tik pred večerom odpravili na sprehod po
vasi. Potrkali so na vsaka vrata ter nanje obesili sivkin okrasek, z njim pa so domačinom zaželeli srečo. Sivkin okras
naj bi prinesel srečo in mir.
Oba dneva so potekali tudi pohodi. Obiskovalci so se
v spremstvu Nives in Kristine odpravili od vaškega doma,
mimo nasada oljk in vinogradov vse do nasada sivke, ki
je v lasti podjetja Ekotera in je v vsakem pohodniku pustil nedvomno čudovite vtise. Nekateri so imeli srečo in so
lahko videli tudi, kako žetev dejansko poteka, saj so fantje
na njivi prav v teh dneh želi do poznih popoldanskih ur.
Krasen je bil pogled na vijoličasto njivo, ki je govorila sama
zase. Vonj sivke je obiskovalce povabil na njivo, kjer si je
vsak lahko nabral svoj šopek, pohod pa se je nato nadaljeval do Novatorjeve hiše, kjer so obiskovalci izvedeli več o
predelavi sivke.
Za dobrodošlico je za osvežitev poskrbel sivkinim čaj ter
prigrizek sivkinega peciva, medtem pa je nekaj besed o sivki
ter njeni uporabi povedala Tanja Arandjelović. Direktorica
podjetja Ekotera je idejni vodja projekta in oseba, ki je raziskovanju in vzgajanju sivke kot tudi
drugih dišavnic posvetila ogromno
časa, volje in dela.
Obiskovalci so dobili koristne informacije ter napotke, kako naj tudi
sami začnejo z zasaditvijo sivke, v kolikor bi jih to zanimalo. V sušilnici si
je bilo mogoče ogledati način sušenja
sivke, na ogled pa je bil tudi postopek
destilacije – pridobivanja sivkinega
olja. Pred sušilnico so punce izdelovale butarice, v njeni notranjosti pa
je bila na ogled fotografska razstava
nasada sivke na Ivanjem Gradu, fotografinje Polone Makovec.
V soboto smo gostili prav posebno
ustvarjalno skupino – društvo Anbot
iz Pirana. Izdelovali so butarice, pisali razglednice s kaligrafsko pisavo z
motivi sivke ter okrasili pokal za košarkarski turnir. S svojim nastopom
in kreativnim pridihom so vsekakor
popestrili dogajanje na prizorišču.
Kasneje so se nam člani društva pri-

družili na pohodu in tudi tam smo bili priča čudovitemu
doživetju druženja z njimi.
Ob igrišču v naravnem okolju si je lahko vsak ogledal fotografsko razstavo fotografa Gregorja Blažiča.
V soboto zvečer, po končanem predtekmovanju, so z revijalno tekmo med Ivanjim Gradom in Zagrajcem stopili
na sceno tudi domači veterani košarke. S svojo predano
in atraktivno igro so nasmejali številne gledalce. Letos so
tekmo z obilo sreče dobili vaščani Ivanjega Grada, ampak
Zagrajčani za drugo leto napovedujejo sladko revanšo.
Sledil je zaključni turnir četverice, na katerega so se uvrstile najboljše štiri ekipe iz predtekmovanja. Zaključne igre
si je prišel pogledat tudi odličen slovenski košarkar Marko
Milič, ki je v sproščenem vzdušju rad pokramljal z gledalci
in bil navdušen nad borbenostjo ekip. Svojo udeležbo na
turnirju je seveda moral potrditi s podpisom na košarkarsko tablo.
Zmagovalci turnirja so bili v finalu z odlično igro košarkarji Komna, česar so se vsi prisotni zelo razveselili, na
drugo mesto pa se je uvrstila ekipa Renč. Tretje mesto je
osvojila ekipa Sveto - Škrbina, četrto pa ekipa Brje - Tublje.
Na koncu smo vsem štirim ekipam podelili pokale in lepe
nagrade. Zmagovalci iz Komna so poleg pršuta, ki smo ga
degustirali takoj po razglasitvi, v zrak dvignili prvi pokal
Aria 2010. Najboljši igralec turnirja je bil Jaka Strnad iz
komenske ekipe, najboljši v tekmovanju meta za tri točke
pa Dejan Rončelj iz ekipe Brje - Tublje. Vsaka ekipa je za
udeležbo dobila šopke iz sivke, ki so jih naredili udeleženci
delavnic. Vsi tekmovalci so športno čestitali zmagovalcem
in skupaj z navijači proslavljali uspešen zaključek dvodnevnega druženja. Na koncu smo se vaščani zahvalili Kristini
Marković, ki je poskrbela, da je bila z njeno veliko iniciativo
in pomočjo sivka tako lepo prikazana vsem udeležencem.

Vaščani Ivanjega Grada in Zagrajca skupaj z Markom Miličem

Vsi smo bili mnenja, da je prireditev s pomočjo te dišeče
rastline dobila še večji pomen. Z željo, da se naslednje leto
spet srečamo, smo se poslovili. Sklenili smo, da naslednje
leto prireditev skupaj s sivko še bolj približamo Kraševcem
in obiskovalcem.
V imenu ljubiteljev košarke Ivanji Grad - Zagrajec se
zahvaljujemo vsem vaščanom, igralcem ter navijačem in
vsem, ki so pripomogli k uspehu prireditve.
Besedilo: Jernej Erženičnik, Kristina
Marković, Nives Zadel
Foto: Nives Zadel

Obnova cerkve sv. Anastazije v Brestovici pri Komnu
Skoraj natanko dve leti je od tega, kar smo začeli razmišljati o obnovi fasade cerkve sv. Anastazije, in leto dni od
tega, kar je ideja dokončno dozorela. Župnija in župnijski
svet, v sodelovanju z vaško skupnostjo, smo dosegli soglasje o vsebini predvidene obnove, ki je skladna z zahtevami
Zavoda za spomeništvo varstvo v Novi Gorici. Seveda pa
vsaka investicija zahteva ovrednotenje in posledično še denarna sredstva, zato je pobuda najprej stekla v tej smeri.
Sredstva so se našla tako na strani župnije kakor na strani
Občine Komen iz sklada za obnovo in vzdrževanje sakralnih objektov.
Ker do objekta še ni bil napeljan vodovod, se je obnova pravzaprav začela tako, da smo vaščani sami naredili
potrebne izkope in pod strokovnim vodstvom vzpostavili
vodovodni priključek.
Po izbiri najugodnejšega ponudnika so se prava obnovitvena dela začela v lanskem novembru s predvidenim
zaključkom do praznika sv. Anastazije, tj. do letošnjega
februarja. Načrte nam je prekrižala zares huda zima z nizkimi temperaturami in snegom, kar je že začeta obnovitvena
dela v celoti zaustavilo. Pomlad in z njo otoplitev sta prinesli nadaljevanje del. Med samo obnovo se je pokazalo,
da je poleg fasade potrebno obnoviti še kritino, namestiti
žlebove in temeljito popraviti zvonik ter postaviti kamnit
pločnik ob in pred cerkvijo. Da pa bi bila celota zaokrože-
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Po zaključku sv. maše smo posadili še lipo prijateljstva in
miru ter se zadržali v prijetnem pogovoru ob dobri zakuski.
Ob tej priložnosti ne smemo pozabiti na investitorje,
donatorje in prostovoljce. Tako se iskreno zahvaljujemo
Župniji Brestovica in Občini Komen kot investitorjema, izvajalcem del: Gradbeništvu Ivan Štolfa, Adrijanu Mastenu
– vodovod, Borisu Luinu – izdelava portona in Kamnoseštvu Simon Bele, ki se je v celoti ali delno odreklo plačilu
storitev, ter seveda prostovoljcem, vaščanom Brestovice.
Ob tem pa ne moremo mimo našega Dušana Rebule, ki je
bil »lokomotiva« obnove.
Prepričani smo, da bo cerkvica sv. Anastazije s svojo
novo podobo v ponos vasi Brestovica in Občini Komen ter
bo kot taka privabila številne obiskovalce, ljubitelje Krasa
in umetnostne zgodovine.
na, smo na porton cerkvenega obzidja namestili še nova
vrata iz kovanega železa, v okolici pa očistili grmovje, obrezali drevesa in zasejali novo travo. Vse skupaj tako učinkovito zaokroža celoto danes lepo obnovljene cerkve.

Besedilo: Vido Antonič – Vaška skupnost Brestovica pri Komnu
Foto: Stane Švigelj

B'rstovska olimpijada 2010
B'rstovska olimpijada 2010. 5.
po vrsti. Tudi tokrat se je tradicionalno zgodila zadnjo nedeljo pred
pričetkom šole. Trgatev je letos zamujala, zato ni ogrozila tekmovanj.
Priprave organizatorjev so stekle
že petnajst dni poprej. Tako smo se
dogovorili, da košarko nadomestimo z odbojko in dodamo še mali
nogomet, kar je izjemno vzradostilo
našo mladino.
Na dan tekmovanj se je, po malo
bolj občutni ohladitvi z dežjem,
znova pokazalo sonce in ob prijetnem vetrcu omogočilo imenitne
tekmovalne pogoje. Po že tradicionalnem popotovanju »olimpijske
bakle«, ki jo je ponesla vaška mladina, in pozneje prižiganju bresto-
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vskega olimpijskega ognja, so se
tekmovanja lahko začela.
Kot najprestižnejše se je tudi to
pot izkazalo tekmovanje v metanju
škrl. Štirinajst parov tekmovalcev
se je skozi izločilne boje prebijalo
do končnih zmagovalcev. Prvo mesto sta letos zasedla lanskoletna
zmagovalca Dušan in Miran.
Medtem so se že začele prve tekme v malem nogometu, kjer je nastopilo pet ekip. Na koncu so se veselili pobudniki uvrstitve nogometa
na letošnjo olimpijado. Za le-te se
je izkazalo, da so z Anejem na čelu
tudi najbolje pripravljeni.
Dvoboji v namiznem tenisu so se
zaradi vetrovnega vremena odvijali
v šolski dvorani in zmagovalca sta

postala Dušan pri moških in Lucija pri ženskah.
Na tekmovanja v briškoli se je prijavilo daleč največ tekmovalcev, zato so se le-ta tudi najbolj zavlekla. Po izločilnih dvobojih sta na koncu slavila Dragan in Orlando.
Premierno tekmovanje v odbojki je najprej prineslo poškodbo Maxa, ki je vse dotlej skrbel, da tekmovalci in obiskovalci ne bi bili lačni in je mojstrsko obračal meso na
žaru.
Odbojko smo v tekmovanja umestili namesto košarke
ravno zato, da ne bi prihajalo do bližnjih srečanj naspro-

tnikov. Ogrevanje bi bilo seveda potrebno tudi pred tekmo, saj vsi tekmovalci nismo več v najrosnejših letih. So pa
v odbojki slavili Aleks, Dani in Samir.
Ob zaključku smo podelili komplete medalj in priznanj,
naslednji dan pa ugotavljali, da še vseeno zmoremo. Da pa
je za tovrstne napore potrebna celoletna vadba, so nam
sporočale boleče mišice.
Besedilo in foto: Irena Švigelj

IZ GORJANSKEGA NA TRIGLAV – DRUGIČ
Bil je petek, 13. avgusta 2010, in kot se za ta dan spodobi, se tudi ta petek 13. ni izneveril svojemu slovesu. Vreme
je bilo nemogoče, po naše bi rekli, da je bilo prav »škifo«.
Lilo je kot iz škafa, kot bi se nebo odprlo in se zjokalo nad
nami.
Dobili smo se pri Yacht clubu Čupa v Sesljanu. V zalivu
smo »natankali« morsko vodo za krst »Aljaža« in točno ob
14. uri popoldan korajžno zakorakali deževnemu in nevihtnemu dnevu naproti. Najprej po »škalah« na vrh zaliva in
potem po Rilkejevi poti do Devina. Ta je med Sesljanom in
Devinskim gradom speljana po samem robu stene, ki se
nad zalivom strmo dviga iz morja. Znana je kot prekrasna
razgledna pot. Mi pa smo tokrat imeli bore malo od nje.
Pralo nas je kot za stavo. V Devinu je dež ponehal, od tam
pa smo pot nadaljevali skozi Ribiško vas do Štivana. Za hip
smo obstali ob izviru Timave, nato pa še zalet do Medje
vasi. Iz Štivana pelje v Medjo vas strma asfaltna cesta in
neverjetno – sredi ceste nas je še sonce obsijalo, a ne za
dolgo. Komaj smo na vaški osmici za silo oprali grla, že se
je ponovno vsulo. Nadaljevali smo po plinovodu, po strmi, zaraščeni stezi proti Grmadi, najvišji vzpetini tržaškega
Krasa, tj. 323 m visoka pregrada med morjem in Brestovsko dolino, znana iz 1. svetovne vojne, ko je po njej tekla
Soška fronta. Takrat je bil tam velik »šenšur« in dosti jih je
tam pustilo svoje kosti. Mi »ta bot« tam nismo pustili nič,
čeprav je streljalo kot na fronti. Iz oblakov mislim. Deževalo je vedno bolj in bolj, strele so sekale naokrog, ravno ko
smo se iz Grmade spuščali proti Cerovljam. Dež nas je več
ali manj spremljal vse do koče Kraških gadov pri Gorjan-

skem, kjer smo se zvečer, vsi premočeni do kože, nastanili,
napolnili želodčke in se odpravili k počitku.
Bila je še trdna tema, ko smo zjutraj, nekaj čez drugo
uro, nabrusili šila in kopita ter se podali naprej proti Gorjanskem in Komnu. Ob zori smo bili že v Braniku. Rojevalo
se je lepo, jasno jutro, brez oblačka in brez vetra, balzam
glede na včerajšnji sodni dan. Hvala Bogu. Urico smo si
utrgali za »merendo«, ki so nam jo pripravili v Braniku, in
nato naprej po Oljčni poti na Brje in naprej v Potoče. V
Kamnjah je bilo ravnine konec in zagrizli smo v od vode
razrito, strmo, včasih že skoraj nemogočo pot, ki nas je
po globokem dihanju pripeljala na Malo goro na Čavnu.
To je planina pod samim vrhom Čavna, nekoč vir preživetja za prebivalce v dolini. Na planini stoji koča, nekoč
pastirska, danes planinska. Tisti dan je
bila žal zaprta, je pa bila odprta Bavčarjeva koča na Čavnu, slabe pol ure hoda
od Male gore. Pred kočo smo se posedli in pospravili vsak svoj »doručak« in
potem hrabro naprej. Vreme se je kisalo.
Do koče pod Golaki so nas ločile še slabe tri ure. S Čavna do koče pod Golaki
pelje lepa pot, večino po gozdnih stezah
in makadamskih cestah. Bolj kot smo se
bližali koči, bolj se je temnilo. V daljavi je
grmelo in po malem že rosilo, vendar do
koče zdržalo. Komaj pa smo zaprli vrata
koče pod Golaki, že se je vsulo.
Se nadaljuje ...
Besedilo: Marijan Zega
Slike: Miran Pavšič
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OB 200-LETNICI ROJSTVA ANDREJA BARONA ČEHOVINA
V zaselku Dolanci, v dolini Gornje Branice, smo 27. avgusta 2010 praznovali 200-letnico rojstva narodnega heroja
Andreja barona Čehovina, po katerem se imenuje tudi vojašnica v Postojni.
Andrej Čehovin se je rodil daljnega leta 1810 pri Rokčevih v Dolancih. Kot se je za fante iz takratnih kmečkih
družin pričakovalo, da bodo postali duhovniki, si je Andrej
navkljub telesni šibkosti, s pomočjo močne želje in vztrajnosti, priboril sprejem med topničarje. Z rosnimi 21. leti
je bil sprejet kot podtopničar k artilerijskem polku, ki ga
je kasneje tudi izšolal. Skozi vsa leta šolanja so ga starši
vzdrževali, a obenem moledovali, naj prekine šolanje in se
vrne domov, vendar Andrej je poslušal sebe in sledil svojim notranjim ciljem. Hitro je napredoval. Z 38. leti, ko se
je Avstrija bojevala z Italijo, je Andrej Čehovin sodeloval v
avstrijskem bojevanju, ki ga je vodil maršal Radetsky (nam
danes verjetno bolj poznan skozi Straussovo simfonijo Radetsky Marsh). V tej bitki je bil tudi lažje poškodovan, vendar je ravno s temi bitkami začel nabirati razna odlikovanja
za hrabrost. V bitkah se je izkazoval s požrtvovalnostjo in
pogumom, predvsem pa nesebičnostjo. Po bitki mu je čestital sam maršal Radetsky. Leta 1949 je bil odlikovan z
najvišjim vojaškim odlikovanjem – Redom Marije Terezije
– in tako postal nadporočnik. Njegovo uniformo so poleg
omenjenega odlikovanja krasila še odlikovanja za viteški
vojaški red tretje stopnje, papeževa svetinja in častniški zaslužni križec.
Navkljub njegovi vojaški karieri in prepoznavnosti izza
Alp se je Andrej rad vračal v rojstno Branico. V njegovi
odsotnosti pa je s pisano besedo redno vzdrževal stike z
domačimi, v njemu ljubem in nepozabljenem slovenskem
jeziku.
Spoznavanje barona Andreja Čehovina
Kot otroci smo vedno radi poslušali zgodbe o Andreju
Čehovinu, ki so temeljile na resničnih dogodkih, le kraje
njegovih podvigov so pripovedovalci včasih malce približali
otroškemu svetu domišljije ali pa jih celo v domišljiji podoživljali v dolini Branice. Najbolj znana pripoved o Andreju,
ki se je s pripovedovanji skozi generacije kar udomačila na
dvorišču njegove rojstne hiše, je ta, kako se je Andrej zatekel
na smreko pred sovražniki in na tej smreki ždel nekaj dni.
Pod to isto smreko so se zbrali italijanski vojaki, ki so kovali
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načrte za napad. Andrej pa je vse te informacije prenesel in
uporabil nadalje v bitki. To se je Andreju res zgodilo, vendar po zapiskih ni ždel nekaj dni na smreki in dogajalo se je
nekje pri Mortari. Skozi način in vsebine pripovedovanja o
Andreju ter zapisane vsebine lahko razberemo, kako so ga
domačini spoštovali in imeli radi.
Praznovanje 200-letnice rojstva barona Andreja Čehovina
Praznovanje so letos kulturno obogatili kvintet trobil
Orkestra Slovenske vojske, Pevke KD Karla Štreklja Komen
ter pritrkovalci iz Lokavca. Celoten program je povezoval
dramski igralec Radoš Bolčina. V sklopu kulturnega programa pa smo letos prvič v Gornji Branici priredili, v sodelovanju s Hišo posebne sorte, ex-tempore na temo Andrej
Baron Čehovin.
Slikarjem, ki smo ustvarjali na določeno temo, je bilo v
čast in ponos, da smo svoja razmišljanja in vtise na njegovo
življenje in na dolino Gornje Branice izlili na platna in le-ta
razstavili ob bok častni vojski iz Postojne ter slavnostnemu
govorniku, načelniku GŠ SV generalmajorju mag. Alojzu
Šteinerju ter županu Občine Komen Urošu Slamiču.
Na ex-tempore se je odzvalo 16 slikarjev različnih generacij iz goriške regije, s tolminskih koncev, s Krasa, iz ljubljanske regije ter iz Italije. Med drugim pa so s svojo otroško
domišljijo in ustvarjalnostjo naša razmišljanja popestrili
nekateri otroci iz Gornje Branice. Vsi slikarji so predhodno
dobili informativno brošuro o Andreju Baronu Čehovinu,
ki je bila izdana ob 140-letnici njegove smrti, leta 1995.
Določena tema ex-tempora je bila za starejše udeležence,
po njihovem pripovedovanju, zelo zahtevna prav zaradi še
vedno neprebolelih izkušenj 2. svetovne vojno in posledic
le-te. Tema jih je namreč asociirala na njihove neposredne
spomine. Zatorej so se nekateri slikarji raje prepustili lepotam narave doline Branice in se v ustvarjanju in predajanju motivov iz narave oddaljevali od neprijetnih spominov.
Mlajši slikarji pa smo skozi svoja dela odločno pokazali
analitičen in predvsem racionaliziran pogled na tematiko
vojskovanja in zgodovine, ki je bila v naših razmišljanjih in
podoživljanju zapisanega neposredna asociacija. Otroci, ki
so ravno tako ustvarjali na platna v neposredni bližini spomenika Andreja Čehovina, so bili predhodno seznanjeni s
svečanostjo in povedana jim je bila anekdota o Andreje-

vem bivanju na smreki. Vsa njihova platna in listi (bili so
namreč tako navdušeni nad risanjem in slikanjem, da so
porisali vsa platna in nato še navadne liste papirja) so bili
enostavno »rožnati«, na njihovih platnih so prevladovale
zelena, modra in rumena barva, motivi pa so bili vzeti iz
narave. Po Trstenjakovih opredelitvah omenjenih barv so
z nami delili vesele, žive, brezmejne, a obenem umirjene
otroške misli v povezavi z naravo in vodo, ki sta tudi bili
v naši neposredni bližini. Posebno pozornost je slikarjem
vzbudila slika 8-letne Katarine Čehovin, ki je naslikala njegovo rojstno hišo in spomenik Andreja Čehovina v črnobeli akrilni barvi. Le-ta se je neprizemljen prepletal in stapljal z neštetimi svetlejšimi simboli iz narave.
V grobem bi lahko naslikana dela razdelila v tri sklope.
Dela, ki so se oddaljevala od razumevanja skoraj doživete
teme, oziroma dela, skozi katera so se avtorji zatekali v naravo, ki jim pomeni zatočišče in obenem vir miru in preživetja. V drugi sklop bi umestila dela srednje oziroma mlajše
generacije, ki so nastala skozi analitična razmišljanja obsojanja, a obenem spoštovanja v smislu učenja oziroma
spoznavanja napak skozi zapise in vedenja o zgodovinskih
tragedijah. Ter dela naših najmlajših udeležencev, pristna,
neobremenjena z nekimi kulturnimi zapovedmi in vzorci.
Menim, da smo z nastalimi slikami, z različnimi motivi,
uspeli predstaviti Gornjo Branico, našega heroja barona
Andreja Čehovina ter zgodovinsko ozadje oziroma čas, iz
katerega izhaja. Vsi slikarji upamo, da smo uspeli predstaviti glavno sporočilo, to je, da se tudi z drugačnimi meto-

dami izražanja sebe, svojih misli in želja lahko med seboj
sporazumevamo, s prijetnimi občutki dogovarjamo ter
družimo in v mirnem duhu in z objemom razidemo.
Ustvarjalci smo prijetno delaven in ustvarjalen dan zaključili z večerjo v Hiši posebne sorte, kjer so bila naša dela
tudi razstavljena.
Besedilo in foto: Anamarija Samec

MESEC KRAŠKE KUHINJE
KOBJEGLAVA – Društva za razvoj kmetijstva in turizma
Planta iz Coljave je v sodelovanju z gostinci in vinarji, Občino Sežana ter Mladinskim hotelom Pliskovica organiziralo
že peto tradicionalno turistično in kulinarično prireditev
Mesec kraške kuhinje, ki se je pričela 8. oktobra in je trajala
do 7. novembra. V projekt, ki je del projekta Na Krasu je
fino in je sofinanciran iz evropskih sredstev Leader, je bilo
vključenih 16 gostinskih lokalov, osmic in turističnih kmetij, ki so v tem času ponudili gostom privlačne jedilnike ob
izbranih kakovostnih vinih.
V projektu Mesec kraške kuhinje so letos sodelovali: Turistična kmetija Ostrouška Pelicon iz Coljave, Turistična
kmetija Špacapanova hiša Komen, Okrepčevalnica Apetit (Matjaž Lindič) iz Sežane, Gostilna Mahorčič (Martin

Glavni akterji Meseca kraške kuhinje: dr. Stanislav Renčelj, Tanja
Godnič in Sandra Pelicon

Mahorčič) iz Rodika, Gostilna Skok (Katja Skok) iz Štorij,
Gostilna Kraljestvo pršuta Kobjeglava, Okrepčevalnica Ruj
(Peter Patajac) iz Dola pri Vogljah, Hiša posebne sorte iz
Kodretov, Picerija Etna (Igor Peresson) iz Divače, Gostilna
in mesnica Malovec (Valter Malovec) iz Divače, Gostilna
Pri Križmanu (Dušan Križman) iz Tubelj pri Hrpeljah, Gostilna Apolonia (Kocjan Marica) iz Šmarij pri Sežani, Gostilna Tomaj, Restavracija Grad Štanjel (Katjuša Ščuka)
iz Štanjela, Gostilna Mahnič v Parku Škocjanske jame in
osmica na kmetiji Kosmina na Brjah pri Komnu. Projekt je
spremljala tudi zgibanka, v kateri so bili našteti sodelujoči
gostinci in predstavljeni pestri jesenski jedilniki.
Letošnjo prireditev projekta so predstavili v gostilni Kraljestvo pršuta v Kobjeglavi, ki je bila ena izmed sodelujočih
partnerjev v gostinski ponudbi Krasa. Sicer pa projekt Na
Krasu je fino vključuje tudi spomladanski mesec špargljev
ter številne kulinarične delavnice, ki se odvijajo v Mladinskem hotelu v Pliskovici, je poudarila vodja Mladinskega
hotela Pliskovica Tanja Godnič. Lani je bilo vključenih le
osem sodelujočih gostincev, letos se je število povečalo na
šestnajst, saj so k sodelovanju povabili tudi člane gostinske
sekcije sežanske območne obrtno- podjetniške zbornice.
Odzvala se je tudi tekmovalna ekipa kraških kuharjev pod
imenom Terra carsus. Zadovoljstvo nad letošnjim projektom Mesec kraške kuhinje je izrazila tudi predsednica Društva
Planta Aleksandra Pelicon, ki je poudarila bogastvo narave
jeseni. In čeprav je Kras zaradi suše skromnejši, daje kakovostne pridelke s prefinjenimi okusi. Dr. Stanislav Renčelj
pa je umestil kraško kuhinjo v sam vrh slovenske kulinarike,
kjer ima poseben in specifičen prostor. Sodelujoči v projektu so združili napore pri promociji kraške kulinarike, ki je
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glavni steber ponudbe in turizma na Krasu. »V zamejskem
prostoru gostinci sodelujejo s pekarnami, trgovinami, sirarji, pršutarji in drugimi, žal pri nas v tej akciji pogrešamo
pršutarje. Domači osmičarji, kmečki turizmi in gostinci, ki
delujejo že več desetletij, so znali prisluhniti in ostati zvesti
kraškim tradicionalnim jedem, ki pa so jih pripravili na nov
in izviren način. Potrebna bi bila še povezanost z brkinsko
kuhinjo. Tu prihaja tudi do izmenjave vrhunskih znanj, saj
je med sodelujočimi veliko kulinaričnih mojstrov, ki so prejeli številna priznanja na tekmovanjih. Preko delavnic pa
se izobražuje mlade gostince, starejši pa izpopolnjujejo
svoja znanja z novimi preizkušenimi recepti, vsi pa skrbijo za ohranjanje kraške dediščine,« je poudaril Renčelj.
Predstavitve so se udeležili tudi predstavniki Slovenskega
deželnega gospodarskega združenja, kot sta tajnik Davorin Devetak in predsednik sekcije trgovine na drobno Ervin
Mezgec, ki so v času od 16. oktobra do 7. novembra priredili tradicionalne Okuse Krasa.
Gostinci so dali na izbiro številne jesenske jedilnike s tipičnimi kraškimi jedmi. Bogat je bil izbor hladnih in toplih
predjedi: hladna divjačinska roladica s figovo marmelado
v teranu na poširani zelenjavi, kuhani vinski uhlji z rezanci
gomolja zelene in kolerabe na radiču z jabolčnim kisom in
oljčnim oljem, njoki iz krompirja in rdeče pese z mladim
ovčjim sirom, rižota z rumeno bučo in nanoškim sirom,

Kulinarične dobrote, ki jih je pripravila Sandra Pelicon s Turistične
kmetije Ostrouška Pelicon iz Coljave

domača piščančja pašteta na čipsu šelina in z jabolčno karamelno omako, šelinka idr. Glavne jedi so prinesle njoke
s pomidori in bleke z žepkom, file zajčka na posteljici iz
krompirja in praženih jabolk ter sorbet s šetrajem, joto,
pečena rebrca, rodiške krompirjeve njoke z bučo, bučnimi
semeni in dimljeno kraško skuto, žrebičkov zrezek na kraški
način z njoki idr. Za sladice so med drugim ponujali: robidovo strjenko s kozjim mlekom, skutne štruklje s slivovo
omako, bučne štruklje, kostanjevo kremo s kakijem, palačinke s teranovo marmelado, hruškovo pito z rožmarinom,
kakijevo strjenko s smetano, rožičevo sladico, češpovo rulado idr.
K okusnim kraškim jedem v jesenskem času pa se priležejo dobra vina kraških vinogradnikov. Društvo Planta je ob
10-letnici smrti kraškega slikarja svetovnega slovesa Lojzeta Spacala polnilo Spacalovo vino pod znamko »Splante«,
ki se ga uporablja v protokolarne namene. Lani so s Spacalovim vinom letnika 2008 obdarili nagrajence ob komenskem občinskem prazniku. Vino je iz sorte izbranega terana PTP pridelal in polnil Bogdan Cotič iz Vinogradništva in
kletarstva Buntovi iz Škrbine. Napolnili so sto steklenic oziroma buteljk, opremljenih z eno izmed Spacalovih grafik.
Besedilo in foto: Olga Knez

Sandra Pelicon je v imenu organizatorja Društva Planta predstavila Mesec kraške kuhinje

Knjižnica

OTROCI IN MLADINA V KNJIŽNICI
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Pravljična urica, na kateri otroci skupaj s starši preživijo prijetno popoldne ob knjigi, je v knjižnici lepo obiskana
prireditev, namenjena druženju in ustvarjanju ob pravljici.
Skupina otrok je včasih res številčna (tudi čez 40 se jih je že
zbralo), zato smo se odločili, da otrokom ponudimo dodatno pravljično urico, ki smo jo poimenovali »MINI« pravljice. Namenjene so tistim res najmlajšim, do približno 4.
leta starosti, in potekajo vsak drugi torek v mesecu. Poleg
rednih pravljičnih srečanj vsak prvi torek v mesecu v komenski knjižnici pa se knjižnica odpravi na obisk v Nabrežino. Že drugo sezono poteka projekt Knjižnični kamenček
na poti, ki pravljično urico enkrat mesečno popelje tudi
med nabrežinske otroke. Projekt je nastal v sodelovanju

s KD Igo Gruden, ki sodeluje predvsem
pri izvedbi ustvarjalne delavnice po pravljici. Otrokom so na voljo knjige, ki si
jih lahko do naslednje pravljične
urice tudi izposodijo.
Kot vsako leto so domačo
splošno knjižnico bolje spoznali
tudi sedmošolci. V okviru projekta Rastem s knjigo, ki poteka
že petič, je vsak slovenski sedmošolec v dar dobil izvirno
slovensko mladinsko leposlovno delo – letos Pavčkove
Majnice. Cilji projekta »Rastem s knjigo OŠ« so spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladin-

ske leposlovne literature, promocija vrhunskih domačih
ustvarjalcev mladinskega leposlovja, spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih
knjižnic in motivacija založnikov k večjemu vključevanju
sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega
mladinskega leposlovja.
Besedilo: Marija Umek
Foto: arhiv Knjižnice Komen

Ježki so po pravljici dobili topel domek

Sedmošolci so »rasli s knjigo«

Nabrežinski otroci med čakanjem na pravljico prebirajo knjige

Študijska jesen
Jesen je čas, ko se v knjižnici spet odpro vrata ljudem, ki jim vseživljenjsko učenje predstavlja pomemben del prostega
časa. V komenski knjižnici tako že vrsto let potekata dva študijska krožka: Likovno ustvarjanje, ki bo svoje člane v knjižnici
zbiralo ob torkovih večerih, in S knjižnim nahrbtnikom na potep, ki popotnike odpelje po svetu dvakrat mesečno. Knjižni nahrbtnik je že opravil dve potepanji. Na prvem srečanju je Andrej Bandelj knjižne popotnike vodil po prelepi pokrajini Zgornjega Posočja, naše drugo srečanje pa
smo posvetili Bolgariji, ko smo gostili
Štefana Reharja iz Vipavske doline. Do
novega leta se bomo odpravili še v Tibet (12. 11.), na Kamčatko (26. 11.),
zaključili pa bomo z Markom Mohorčičem, ki nam bo 17. 12. pripovedoval o
svojem drugem dobrodelnem kolesarjenju po Afriki. Prijazno vabljeni, da se
nam pridružite.
Besedilo: Marija Umek
Foto: arhiv Knjižnice Komen

Andrej Bandelj
o lepotah Posočja
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MARJANU ROŽANCU V SPOMIN
Ob 80-letnici rojstva in 20-letnici smrti pisatelja Marjana Rožanca sta Knjižnica Komen in upravni odbor Sklada
Marjana Rožanca za najboljšo esejistično zbirko leta priredila literarni večer v spominski sobi Marjana Rožanca, ki
se v komenski knjižnici nahaja od leta 2002, ko je osebno
knjižnico pisatelja, esejista in scenarista Kosovelovi knjižnici podarila Rožančeva soproga.
Na literarnem večeru, ki je potekal ob branju odlomkov
iz Rožančevih esejev in proze, sta nastopili dr. Manca Košir in lanskoletna Rožančeva nagrajenka Ifigenija Simonović. Poseben pečat pa so srečanju v pisateljev spomin dali

Ifigenija Simonović in dr. Manca Košir

osebni vtisi in spomini ljudi, ki so Rožanca osebno poznali.
Pred literarnim večerom je potekala slovesnost ob spominski plošči v Volčjem Gradu, na kateri je spregovoril predsednik komisije za podelitev Rožančeve nagrade dr. Edvard
Kovač.

Predsednik komisije za podelitev Rožančeve nagrade
dr. Edvard Kovač

Besedilo: Marija Umek
Foto: arhiv Knjižnice Komen

Skupina Teorije izbire
V letošnjem letu smo se v komenski knjižnici zbirale
udeleženke skupine Teorije izbire. Na desetih srečanjih
smo se spoznavale s »teorijo izbire« in jo poskušale vnašati v svoje življenje.
Skupina je osnovana po priporočilih dr. Williama Glasserja, ki je avtor Teorije izbire in Realitetne terapije in ustanovitelj Inštituta Williama Glasserja, ki skrbi za širjenje teorije
po vsem svetu. Teorija izbire razlaga naše vedenje, pojasnjuje, kako naše zaznavanje sveta oblikuje našo realnost,
pojasnjuje štiri komponente človeškega vedenja, ki sestavljajo celostno vedenje, uči nas prevzemati kontrolo nad
svojim življenjem in sprejemati odgovornost za svoje izbire,
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pomaga nam povečati naš notranji mir in zadovoljstvo ter
izboljšati naše pomembne odnose.
Teorija izbire je pomembna zlasti zato, ker jo lahko apliciramo na vsa področja svojega življenja – lahko jo uporabimo tako v osebnem kot tudi v profesionalnem življenju. Zagotavlja uporabne veščine za vsakodnevno življenje.
Omogoča nam, da postanemo boljši partnerji, boljši starši, prijatelji, sodelavci. Oboroženi z novim znanjem se lažje
soočamo s problemi in se učimo boljših izbir. Teorija izbire
postane način življenja, če jo seveda izberemo.
Vsi si prizadevamo, da bi živeli srečno in kakovostno življenje. Zavedati se moramo, da je to odvisno predvsem od
nas samih, od tega, kakšna vedenja v vsakdanjem življenju
izbiramo. Ker so odnosi z drugimi izredno pomembni za
to, kako smo srečni, imamo vedno možnost, da izbiramo
taka vedenja, ki nas z drugimi ljudmi povezujejo in se izogibamo vedenjem, ki nas od drugih ljudi oddaljujejo.
Vas zanima, kako so teorijo izbire doživljale udeleženke?
Damjana: »'Teorija izbire' – ta besedna zveza mi v začetku srečanj ni pomenila nič. Sčasoma sta ti dve besedi prodrli v moje življenje v vsem svojem pomenu. Predavateljica ga. Marjeta Slavec nam je
podala razlage življenjskih situacij, ki so nam odpirale možnosti naših izbir in njihovih posledic. Marsikateri problem se iz tega vidika
ne zdi več nerešljiv, kajti tudi nekaj slabega, kar se nam zgodi, lahko
spremenimo v nekaj dobrega. V današnjem času pa to potrebujemo
prav vsi. Hvala za nove vidike.«
Kristina: »Prijateljica Marjeta mi je pripovedovala o Glasserjevi
teoriji izbire, zato sem se pridružila študijskemu krožku pod njenim
mentorstvom.
Na nevsiljiv način nam je med srečanji podala znanje, kaj sploh
je torija izbire.

Sama sem si pridobila nova spoznanja o življenjskih potrebah, ki
so naše vodilo in da vsak posameznik nosi v sebi različno sliko kakovosti.
Še dodatno se mi je potrdilo dejstvo, da nas drugi ne morejo niti
onesrečiti niti osrečiti. Vse, kar lahko od njih prejmemo ali jim
damo, je informacija. Skušala sem se naučiti, kako naj si izborim
pravico, da živim tako, kot hočem, a naj bi se še vedno dobro razumela z ljudmi, ki jih potrebujem.
Bilo nam je lepo in upam, da bodo v prihodnje še možnosti za
dodatno nadgradnjo osvojenega znanja.«
Magda: »Znanje teorije izbire mi pomeni ogromno. Pride mi prav
v raznih vsakodnevnih situacijah, ko pomislim na to, kakšno vedenje izbiram. Izbirati poskušam tako, da sem bolj zadovoljna in tako
lahko živim bolj srečno.«
Suzana: »V knjižnici sem opazila letak, ki je vabil k študijskemu
krožku Teorija izbire ali kako z boljšimi medosebnimi odnosi do
boljšega zdravja. Po prvem informativnem srečanju sem se odločila,
da je to zame. Zbralo se nas je sedem deklet z našo koordinatorko
Marjeto. Srečevale smo se vsakih 14 dni od januarja do junija. Skozi
10 srečanj smo nabirale kamenčke modrosti medosebnih odnosov.
Te modrosti smo spoznavale skozi razne naloge (navadno v dveh skupinah) in skozi igro, tako da smo se včasih prav prijetno razigrale.
Prav neverjetno je, kako se prav skozi igro izluščijo znanja in misli, ki
jih imamo že v sebi, pa jih marsikdaj ne opazimo. Mislim, da nam je
ta krožek veliko dal. Zazrle smo se same vase in uzrle sočloveka ter
spoznale, da se lahko naučimo pozitivnega mišljenja in da vedno v življenju lahko izbiramo in naj nas ne bo strah, da se slabo odločimo.
Tamara: »Za obiskovanje študijskega krožka Teorija izbire sem se
odločila nekega mračnega januarskega dne v letošnjem letu. Naša
prijazna knjižničarka, ga. Marija Umek, mi je v knjižnici ponudila
zloženko o teoriji izbire. Le-ta me je kmalu prepričala, naj se krožku
priključim. Skozi naša srečanja sem prišla do spoznanja, da so vsa
naša vedenja, in teh ni malo, takšna, kakršna si jih sami izberemo.
Torej moramo veliko delati na sebi in zase.
Za dobre medsebojne odnose doma, v družini, v službi, s prijatelji … se moramo truditi vsi. Spoznala sem in tega se skušam tudi
držati, da je prav povedati svoje mnenje, včasih reči ne brez slabe
vesti ter dobro bi bilo ne soditi drugih ljudi. S študijskim krožkom (z
voditeljico, s kolegicami) sem zelo zadovoljna.«
Violana: »Na spletu sem zasledila razpis za delavnico, ki naj bi
potekala v prostorih Kosovelove knjižnice v Komnu in ki naj bi jo
vodila moja soseda. Ker poznam sosedo in malo iz radovednosti,
kako poteka taka delavnica, sem se prijavila. Ob rojstvu prejmemo
različne darove, ki jih je potrebno negovati in razvijati. Eden takih
je ustvarjalno in pozitivno razmišljanje. To ima pomembno vlogo v
človekovem življenju. Vsak ne zna ali ne zmore razmišljati pozitivno

ali pa mu ni dano, da bi se
naučil. To se lahko naučimo
na raznih delavnicah. Tako
smo se naučili, kako lahko
druge spodbujamo, izrazimo
svoje misli, mnenje o neki
stvari, ne da bi bil to nasvet,
kaj bi moral nekdo storiti,
ampak mu ponudimo nove
možnosti, navdih, ki se ga
lahko oprime ali pa povsem
svobodno odvrže. Razpravljali smo tudi o občutjih
vsakega posameznika in
skupine. Mislim, da smo bili
vsi zadovoljni in prijetno presenečeni, da smo se v tako
kratkem času spoznali – in
kar je najpomembnejše – si
zaupali. Ko začneš drugače razmišljati in drugače gledati na dogodke, se svet pokaže v lepši, svetlejši luči. Delavnica mi je dala veliko
pomembnih priložnosti za izmenjavo idej, izkušenj in za navezovanje
stikov ter motivacijo za vključevanje v skupinsko delo in razumevanje
različnih potreb ljudi in okolice. Hvaležna sem skupini in vodji, da
me je pripeljala do potrebnega preobrata mišljenja v mojem življenju. Na še veliko takšnih delavnic!«
Celo življenje torej zbiramo vedenja, s katerimi poskušamo uravnotežiti naše počutje tako, da bi bili čim bolj
srečni. Če nam to uspeva, dobro skrbimo za svoje duševno
zdravje, ki ga dr. Glasser opredeli tako: »Duševno zdravi
ste, če ste radi in uživate v družbi večine ljudi, ki jih poznate, posebno še s pomembnimi osebami, kot so družinski
člani, spolni partnerji in prijatelji. Večinoma ste srečni in
povsem pripravljeni pomagati članom družine, prijateljem,
kolegom, ki potrebujejo pomoč. Živite tako, da je čim
manj napetosti, veliko se smejite. Uživate življenje in nimate težav s tem, da so drugi ljudje drugačni od vas. Zadnje,
kar vam pade na misel, je, da bi koga kritizirali ali ga poskušali spreminjati. Ustvarjalni ste v vsem, česar se lotite, in
uživate bolj, kot ste pričakovali. Končno, tudi v zelo težkih
okoliščinah, ko ste nesrečni, saj nihče ne more biti ves čas
srečen, veste, zakaj se je to zgodilo, in ukrepate.«
Besedilo: Marjeta Stepančič Slavec
Foto: arhiv Knjižnice Komen

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE TUDI NA
KRASU IN V BRKINIH
SEŽANA – 26. oktober 2010 pomeni za prestolnico Krasa in Brkinov zgodovinski dan. Tega dne so namreč v Kosovelovi knjižnici v Sežani ustanovili Društvo Univerze za
tretje življenjsko obdobje, ki so ga poimenovali po domačem pisatelju, pesniku, esejistu, sociologu, družbenem delavcu in mirovniku Danilu Dolciju, ki je bil rojen 28. junija
1924 v Sežani in ki si je na jugu Italije, na najsiromašnejših
predelih Sicilije, prizadeval izobraziti reveže in se boril pro-

ti revščini in mafiji, za kar je bil neštetokrat preganjan in
zaprt ter je imel težave z oblastmi, cerkvijo in mafijo. Umrl
je 30. decembra 1997 v Trappetu blizu Palerma. Nanj nas
opozarja tudi spominska plošča, postavljena leta 2004 na
njegovi rojstni hiši, kjer je danes Hotel Tabor.
Ob sprejemu formalnosti, kot so statut, izvolitev organov društva, za predsednico je bila izvoljena ravnateljica
sežanske knjižnice Nadja Mislej - Božič, pa so se največ
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časa posvetili programu, ki bo v tem šolskem letu potekal v dveh krožkih. Program krožka Slovensko ljudsko izročilo
na Krasu in v Brkinih bosta vodili dr. Dušica Kunaver, prof.
angleščine in publicistka, po rodu iz Ponikev na Krasu,
ob pomoči mlade etnologinje in kulturne antopologinje
Marjete Malešič. Program je sestavljen iz sklopa predstavitev slovenskega ljudskega izročila (po letnih časih oziroma mesecih) s teoretičnim delom ob slikovnem materialu
in predavanjih s primeri na delavnicah. Udeleženci bodo
spoznali zgodovino, izvor imen, ljudsko pripovedništvo in
pesmi, reke, šege in navade, praznike v določenem letnem
času ter tudi opisali znanja najstarejših domačinov. Krožek
Likovno ustvarjanje pa bo vodila univ. dipl. oblikovalka Katja Gorup. Krožek je sestavljen kot preplet praktičnih vaj
in likovne teorije ter umetnostne zgodovine. Krožka bosta
potekala enkrat tedensko (prvi ob torkih, drugi ob četrtkih
popoldne) po dve šolski uri. Prijave sprejemajo v Kosovelovi knjižnici Sežana.
Na Slovenskem namreč deluje kar 45 univerz za tretje
življenjsko obdobje, slovenska univerza pa obstaja že 26
let. Razvoj je šel postopoma. »Na pobudo Kosovelove knjižnice za ustanovitev Univerze za tretje življenjsko obdobje
postaja Sežana univerzitetno mesto. To je zelo pomemben
zgodovinski dogodek, še bolj kot osnovna šola, saj U3ZO
pokriva 30 do 40 let življenja. Univerze so na Slovenskem
rasle postopoma. Od dveh pa tudi do 340 krožkov kot jih
imamo v Ljubljani. Vseh študentov U3ZO pa je več kot 20
tisoč. Študijski krožki, kjer deluje povprečno od 12 do 14
ljudi, imajo svojega mentorja in animatorja. Krožki delujejo od oktobra do maja. Tudi starost udeležencev je zelo
različna. V Evropi namreč govorimo o dejavni starosti.
Znanje, ki si ga pridobimo na univerzi, se pretaka v najrazličnejše plati življenja,« je v Sežani poudarila predsednica
Slovenske U3ZO, dr. Ana Krajnc.
Nadja Mislej - Božič pa je poudarila, da so pripadniki
tretjega življenjskega obdobja generacijsko edini posamezniki, ki povezujejo vse generacije (od otrok, vnukov
pa celo do staršev). So neizkrivljeno zrcalo mladim, idoli,
močne osebnosti, ki si nenehno prizadevajo za osebnostno
rast, pridobivanje novih znanj in dejavno udeležbo v času
in prostoru. Poskrbeti morajo za svojo osebno rast, da so
lahko kos prilagajanju nenehnim spremembam.

Dr. Dušica Kunaver pa je predstavila pomen slovenskega
ljudskega izročila tako za Kras kot za Brkine. U3ZO namreč
dvigajo kvaliteto življenja celi Sloveniji in znanje, ki ga prejemajo na U3ZO, se pretaka na mlade rodove. Tudi ljudska
pesem, ki je značilna za Kras in Brkine ter se je prenašala
iz roda v rod, je eden od segmentov ljudskega izročila, je
poudarila dr. Kunaverjeva. Številni zbrani na ustanovnem
občnem zboru sežanske U3ZO pa so srečanje sklenili s petjem nekaterih ljudskih pesmi.
Vabljeni k vpisu v dva programa, ki bosta potekala enkrat
tedensko v sežanski Kosovelovi knjižnici: Slovensko ljudsko
izročilo na Krasu in v Brkinih ter Likovno ustvarjanje.
Besedilo in foto: Olga Knez

V RAZMISLEK OB PREDAVANJU DR. VOJKA KAVČIČA O
ALZHEIMERJEVI BOLEZNI
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Sorodniki, svojci oziroma najbližji ob osebi z demenco
(le-to razumemo kot skupek znakov, začenši s pešanjem
spomina, ki presega okvir tipičnega starostnega, do razčlovečenja) težko sprejemamo vse večji prepad med tem, kar
je in bo ter tem, kar je isti ČLOVEK nekoč bil. Čeprav razpolagamo s praktičnim in teoretičnim védenjem o poteku
bolezni, za katero je značilen upad psihofizičnih zmožnosti, se moramo zavedati velikih razlik v poteku in razvoju
bolezni med posamezniki, kar zahteva od vsakega posebej,
da premaguje številne neznanke in gre ob osebi z demenco
po poti samohodca ali dveh samohodcev. Ponovitve preprosto rečeno ni. Je morda v tem razlog, da Alzheimerjeve
bolezni, ki je v petdesetih odstotkih razlog za demenco,
tudi zdravstveni delavci ne poznajo dovolj in včasih tudi
ne prepoznajo ter se tej problematiki tudi ne posvečajo v

takšni in tolikšni meri, kot bi si svojci želeli in pričakovali
(razen izjemnih zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja, ki jim ne smem pripisovati nevednosti in o njih lahko govorim tako kot o mrtvem vse najbolje)? Kdo naj se
opremi z védenjem in znanjem o demenci oziroma Alzheimerjevi bolezni? Čim prej se moramo, tudi če nimamo ob
sebi osebe z boleznijo, opremiti z njima, saj ne moremo
ostati ravnodušni, četudi gre za nekoga drugega oziroma
problem, ki ga ima nekdo drug. Ne moremo reči, da se to
nas ne tiče, saj se nas bo slej ko prej zaradi posledic dotaknilo. Že daljšanje življenjske in delovne dobe pomeni vse
večje soočenje s posledicami, saj je starost, vsaj tako meni
stroka, največji dejavnik tveganja za pojav in razvoj bolezni. Si predstavljate zaposlenega z znaki demence kot voznika v cestnem prometu, pilota, zaposlenega v kemijskem

skrivnostno obnašanje oziroma bolezen. Ob stoletnici Edvarda Kocbeka je bil Boris Pahor edini, ki je javno priznal,
da se je Kocbekovo življenje zaključilo z Alzheimerjevo boleznijo. Prej tabu tema se je končno odprla za javnost. Kot
vemo, si je evropski parlament postavil demenco kot eno
od prednostnih nalog javnozdravstvenega sistema, toda
deklarativna raven ni dovolj močna opora obolelim, osebju v domovih s starostniki in zlasti ne njihovim svojcem,
kajti slednjim je zaradi prevelikih naporov nujno potrebna
pomoč že ta trenutek, da bodo zmogli človeško preživeti
z obolelim.
Kako je bolezen resna, pričajo zgovorni podatki, da sta
pri šestdesetih letih dva odstotka ljudi z Alzheimerjevo boleznijo, pri osemdesetih letih pa že štirideset odstotkov, pri
devetdesetih letih trpi zaradi te bolezni že polovica starostnikov.
Prof. dr. Vojko Kavčič, doma iz Komna na Krasu, od leta
2000 zaposlen kot raziskovalec na Oddelku za kognitivno
in vedenjsko nevrologijo na Medicinski fakulteti Univerze v
Rochestru, je bil gost Kosovelove knjižnice Sežana. Meni,
da lahko v prihodnje pričakujemo velik porast bolnikov s
to boleznijo in da se tej problematiki bolj temeljito posvečajo v Združenih državah Amerike kot v državah Evropske
skupnosti. Starostna struktura Slovencev postaja vse manj
ugodna. Pri šestdesetih letih zboli za Alzheimerjevo boleznijo 2 % ljudi, pri petinšestdesetih že dvajset, pri osemdesetih 40 % in pri devetdesetih letih že polovica starostnikov.
Ameriško združenje za Alzheimerjevo bolezen je raziskavam
namenilo ogromno sredstev in razpredlo mrežo pisarn za
pomoč svojcem, saj je znano, da svojci ob tako zahtevnem
bolniku »izgorijo«. K ozaveščenosti pripomorejo tudi znani
ljudje. Ni v tolažbo, da zdravila za preprečitev bolezni ni.
laboratoriju, zdravnika med operacijo in tako naprej?! V
razmišljanju vam prepuščam prosto pot. Se bo v miselnosti premaknilo šele tedaj, ko bodo resne posledice občutili
zdravstveni delavci, politiki in državniki, saj pred boleznijo
še zdaleč ni nihče nedotakljiv ali imun!
Raziskava Mednarodnega inštituta za dolgo življenje
(ILC) iz Velike Britanije o demenci nas nič več ne preseneča s podatkom, da število oseb z demenco v Evropski skupnosti strmo narašča, kar v številkah pomeni 73 milijonov
obolelih. Ker pri nas naj še ne bi sistematično in uradno
zbirali in vodili podatkov o obolelih, zdravstvena stroka le
ocenjuje, da je v Sloveniji od petindvajset do petintrideset
tisoč obolelih in od teh je polovica takih z Alzheimerjevo
boleznijo.
Res je, da si lahko le želimo, »naj ostanejo takšni, kot jih poznamo« (naslov vodiča za svojce in negovalce starostnikov z
vedenjskimi in psihičnimi spremembami pri demenci), kot
so bili še včeraj, resničnost pa je kruta, saj je propad človeka neizogiben. Nenehno se nam vsiljuje primerjava med
človekom, ki je bil, in tem, ki je sedaj še, a bo, kdo ve kdaj,
v prihodnosti postal človek brez srca in duše kot rastlina ali
kamen. Nič več ne bo takšen/tako, kot je bil/bilo. Od človeka do človeka so seveda ogromne razlike in pri bolnikih z
znaki demence je na koncu vsakdo, ne glede na izobrazbo,
status, naravne danosti, delo, ki ga je počel, in nekdanji
ugled, ki ga je imel, obsojen na propad. Ni še dolgo tega,
ko smo o demenci in Alzheimerjevi bolezni govorili potiho,
skrito o sklerozi, pozabljivosti in nastajali so številni vici.
Ljudje so se izogibali srečevanj, predavanj in temu, da bi
priznali, da je njihov sorodnih zbolel, raje se ga je skrilo
doma. Pa so morali najprej sestopiti in premagati predsodke in stereotipe pomembni ljudje in javnosti odkriti

Nekatera zdravila le upočasnijo bolezen in vprašanje
je, če ne izzovejo neprijetnih stranskih pojavov. Dr. Kavčič
spada v skupino tistih raziskovalcev, ki se ukvarjajo z zgodnjo diagnostiko ter z razvijanjem načinov pripomočkov za
merjenje upada človekovih sposobnosti. V tem primeru se
lahko družina in okolica pripravita na posledice, ki jih bo
bolezen vnesla v družino. Ne nazadnje gre za skrajno preizkušnjo v medosebnih odnosih med življenjskimi sopotniki,
starši in otroki oziroma za medgeneracijsko razumevanje.
Če je bil v zdravem obdobju odnos dober, bodo bližnji
ohranili v sebi vsaj lep spomin na preteklo življenje z njim.
Prof. dr. Kavčiču sem neizmerno hvaležna, da je del svojega znanja podelil tudi domačinom na Krasu.
Besedilo: Nadja Mislej - Božič
Foto: arhiv Kosovelove knjižnice Sežana
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Novice iz šole

TEDEN OTROKA V VRTCU ŠTANJEL
Aristotel je nekoč zapisal Korenine vzgoje so grenke, zato pa
so njeni plodovi sladki.
Ta misel je nas, strokovne delavke, vodila skozi dejavnosti, ki smo jih pripravile za otroke v okviru tedna otroka.
Najprej nas je obiskala študentka Daša, ki je otroke popeljala v deželo Balajlaj. Spoznali smo pesem Zajček Balalajček, in sicer ob spremljavi glasbenih instrumentov.
Naslednji dan nas je obiskal g. policist Branko. Otrokom
je podal kar nekaj koristnih napotkov, kako hodimo varno
in pravilno po cesti, predvsem pa, da moramo biti v avtomobilu vedno pripeti z varnostnim pasom. Najbolj pa je bil
zanimiv policijski avtomobil in poslušanje policijske sirene.
Otroci so dobili še balone.
Pripravili smo tudi zanimive ustvarjalne delavnice. Najmlajši otroci iz skupine »muce« so izdelali ježke, kombinirana skupina »račke« je natisnila prtičke s krompirjem in
barvami, starejši otroci iz skupine »levčki« pa so naredili
slike iz slanega testa in jesenskih plodov.
Otroci imajo zelo radi sadje, zato smo se odločili organizirati sadni piknik. V ta namen je vsaka skupina pripravila
nekaj sladkega iz sadja, in sicer: skupina »muck« je skuhala
kompot, skupina »račk« je naredila sadne ježke, skupina
»levčkov« je spekla jabolčni zavitek.

Novice iz šole

Posladkali smo se na terasi vrtca.
Ker pa otroci tudi zelo radi kolesarijo, smo v tem tednu
vključili še to dejavnost. Pri le-tej smo upoštevali pravila
varne vožnje z obvezno uporabo čelade.
Teden otroka smo zaključili z lutkovno predstavo Sadni
prepir, ki smo jo za otroke pripravile in igrale strokovne delavke iz naše enote.
Besedilo in foto: Silvana Lozej in Denis Lemut (Vrtec Štanjel)

PESTRO DOGAJANJE OB TEDNU OTROKA

V letu 2010 se je teden otroka pričel v ponedeljek, 4. oktobra.
Letošnja tema je bila MEDIJI ZA BOGATEJŠE OTROŠTVO.
Kaj je »teden otroka«?
Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije. Temelji na obeleževanju svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956
priznala Generalna skupščina Združenih narodov, Mednarodna
zveza za varstvo otrok (IVCW) in Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne.
Po priporočilih ZN se je svetovni dan otroka (zasledi se tudi termin
mednarodni otroški dan) praznuje prvi ponedeljek v oktobru.
Za nami je pester teden, ki smo ga tudi letos popestrili s številnimi dejavnosti. Teden smo začeli z dvema predstavama, in
sicer za učence od 1. do 4. razreda z lutkovno predstavo Kako
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Gospa Sonja Grizila, novinarka Jane, med predavanjem učencem
zadnje triade

si lahko srečen, če nimaš vsega?, za učence od 5. do 9. razreda pa
z gledališko predstavo Vpliv družbe in medijev na otroke, v izvedbi
gospoda Erika Vidmarja (potujoče gledališče Pro fortis). Obe
predstavi sta izpostavili odnos mladih do medijev ter prednosti
in slabosti, ki jih sodobni mediji povzročajo v življenju mladostnikov.
Najmlajši učenci so se odpeljali v gledališče v Novo Gorico
na gledališko predstavo Modro pišče. Učence zadnje triade je
obiskala gospa Sonja Grizila, novinarka in namestnica glavne
urednice revije Jana, ki je učencem predstavila delo novinarja,
odgovornost novinarskega poklica in tudi možne manipulacije
medijev z ljudmi. Učenci so z zanimanjem poslušali in po predavanju, polnem primerov iz prakse, imeli številna vprašanja.
Delavnico Pasti spletnih igric je za učence 6. razreda izvedla učiteljica Ana Trobec. Namen delavnice je bil opozoriti učence na
vrsto posledic, ki jih imajo razne spletne igre na njihov razvoj,
poudariti, katere igre so za njih primerne, zakaj je na tržišču
toliko iger z nasilno tematiko ...
Študentka novinarstva in bivša učenka naše šole, Petra Mezinec, pa je učencem 8. in 9. razreda spregovorila o vedno bolj
popularnem facebooku, ki je lahko za odraščajoče mladostnike tudi nevaren.
Teden smo zaključili z dobrodelnim koncertom šolskega
sklada.
Besedilo: Dragica Ukmar Kodelja, dip. pedag., mentorica šolskega parlamenta OŠ Komen

MAVRIČNA ŠOLA
V mirnem spokoju jesenskih počitnic je pravšnji trenutek
za pogled na opravljeno delo in nove prostorske in tehnične pridobitve v šolskem letu 2010/11.
201 učenec centralne šole, od tega 23 prvošolcev, in 65
učencev podružnice v Štanjelu, od tega 15 prvošolcev, je
1. septembra 2010 znova sedlo v šolske klopi in napolnilo
šolske prostore z mladostno energijo. Če so začetek šolanja najbolj nestrpno pričakovali prvošolci, so tudi učenci
višjih razredov potihoma komaj čakali na ponovna srečanja s sošolci, prijatelji, marsikomu se je že resnično tožilo
po učiteljih in učenju, knjigah, prav vsi pa so z radovednostjo, kaj jih letos novega čaka v šoli, pogumno zakorakali
čez šolski prag. In prav na vhodu so jih v Komnu pričakala
nova vrata, ki smo jih zaradi dotrajanosti starih zamenjali
v zadnjih avgustovskih dneh. Zaradi varnosti smo v šolski
garderobi namestili dodatna varovala na okna, kar gotovo
ni poželo odobravanja med navdušenimi športniki, ki so
okna uporabljali za bližnjico pri izhodu na dvorišče.
V večnamenskem prostoru so učenci takoj opazili mavrično prepleskano steno za odrom, kjer je prizadevni hišnik Matjaž zarisal vse barve, s katerimi je to poletje polepšal šolske prostore (tudi na podružnici v Štanjelu):
nežno modro, kot jo je uporabil v garderobi, svežo zeleno, kot so dobile oplesk »sončne« učilnice na južni strani šole, toplo marelično, s katerimi je več energije vnesel v
učilnice na severni strani šole, in optimistično rumeno, kot
je po novem šolska zbornica.
Namesto razbite in razmajane ure ob vhodu v šolo bo
učencem in delavcem šole po novem merila čas velika ura
na steni galerije.
Največji finančni zalogaj je na centralni šoli pomenila
namestitev rolet na okna vseh šolskih prostorov na severni strani šole in v trim kabinetu. Tako so sedaj vsi šolski
prostori še dodatno zaščiteni pred bleščanjem sonca in segrevanjem šolskih prostorov na južni strani ter toplotnimi
izgubami po celotni zgradbi, rolete na oknih pa pomenijo
tudi dodatno zaščito pred morebitnimi nepridipravi.
Z veseljem ugotavljam, da smo letos uspeli prelakirati tri
učilnice, dve od njih (GVZ in RAČ) pa sta dobili tudi novo
pohištvo. Večji poseg je bil potreben v šolski računalnici, ki

je z novo električno napeljavo in novim pohištvom postala
prostor, kjer bo v bodoče potekalo vse več ur pouka različnih predmetov ter računalniški tečaji za zainteresirane
občane v popoldanskem času.
Tudi delavci šole smo lahko zadovoljni: na novo oblazinjeni stoli in nova sedežna garnitura dajejo šolski zbornici
lepšo podobo, lepše pa so tudi sanitarije, kjer smo dotrajane ploščice in opremo morali zamenjati po odločbi zdravstvene inšpektorice.
V Štanjelu so učenci z navdušenjem sprejeli selitev šolske
knjižnice v sosednji prostor, v svetli, bivši knjižnici, ki bo
v kratkem dobila rolete na veliko polkrožno okno, pa se
sedaj odvija pouk drugošolcev.
V tem trenutku čakata na montažo dve interaktivni tabli (ena v Komnu, druga v Štanjelu), ki bosta omogočili
uvajanje sodobnega pristopa v učno-vzgojno prakso. In v
spletnih verzijah nastajajo naše spletne učilnice.
Jesen nam maha v slovo, Čaven je prekril prvi sneg in
nova igrala bodo verjetno pričvrščena šele po počitnicah.
Pa kaj zato! Učenci uživajo v prostih dnevih, pozimi pa bo
še dovolj sonca za sproščeno igro.
Besedilo: Nives Cek, prof.
ravnateljica

ŽE ČETRTIČ PO FABIANIJEVIH POTEH
»To je natečaj, ki mu ni enakega v Sloveniji, pa tudi v
evropskem in svetovnem merilu ne,« je v svojem nagovoru
v soboto, 23. oktobra 2010, pred podelitvijo nagrad 4. bi-

enalnega likovnega natečaja Po Fabianijevih poteh ter 1. geografskega natečaja Prospekt mojega kraja v Spacalovi galeriji
v Štanjelu poudarila gospa Beatriz Tomšič Čerkez, docentka s Pedagoške fakultete v Ljubljani.
Obiskovalci zaključne prireditve, nagrajeni učenci in
mentorji iz domala vse Slovenije z ministrico za kulturo,
gospo Majdo Širca na čelu, smo imeli zares kaj videti. Po
krajšem kulturnem programu, ki so ga sooblikovali učenci
komenske in dutovske šole, v katerem je prvič nekaj vtisov
o daljnem sorodniku, po pripovedovanju none Ade, prispeval tudi trenutno najmlajši sorodnik znamenitega arhitekta na naši šoli, petošolec Tine Fabiani, sta glavni akterki
projekta, likovni pedagoginji Tanja Samec in Vlasta Markočič, podelili nagrade učencem za najuspešnejše likovne
kolekcije in posamična dela ter najboljše prospekte.
Prireditev je občuteno povezovala učiteljica Mojca Uhernik Pipan, priznanje učencem, mentorjem, predvsem uči-
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teljicama, ki prvotno idejo skupaj z Društvom likovnih pedagogov Primorja realizirata že 8 let, pa je v govoru izrazila
gospa ministrica.
V likovnem natečaju je letos sodelovalo 45 šol, ena celo
iz Kanade, učenci iz Latvije pa so si prislužili tudi nagrado.
Zlato nagrajene kolekcije so prispevali učenci OŠ Šoštanj,
OŠ Preska Medvode in učenci OŠ Divača in Hrpelje. Med
najuspešnejšimi likovniki so bili tudi učenci naše šole, prav
tako pa je učenka naše šole prispevala najbolje ocenjeni
prospekt mojega kraja. Sicer pa se je v geografski natečaj
vključilo 25 šol, ki so prispevale kar 75 prospektov.
Po prireditvi smo se obiskovalci napotili po s svečami
označenih poteh med grajskimi zidovi, za katerimi smo
lahko občudovali instalacije, ki so jih v četrtek, 21. oktobra, postavili učenci primorskih osnovnih šol.
V kvadratnem stolpu so veliko zanimanje zbudila razstavljena likovna dela in prospekti, za popestritev letošnjega
natečaja pa so poskrbeli še likovni pedagogi, ki so svoja
dela razstavili v Valetovi galeriji.
In kaj naj zapišem za konec?
Da smo bili 23. oktobra priča dogodku, ki bi ga bila vesela kaka večja galerija z dovolj zvenečim imenom umetnika,
saj sta bila natečaja zaključena kot se spodobi – s privlačnima katalogoma.
Da sta organizatorki že kar profesionalno izpeljali tudi
spremljajoče aktivnosti v sobotnem popoldnevu – predavanja za likovnike in geografe, ki so jih vodili: dr. Beatriz
Tomšič Čerkez – Prostor po meri človeka, dr. Domen Župančič, ki je govoril o mestnih trgih in skulpturah, dr. Anton
Polšak pa o meji med geografskim in umetniškim.
Da že vsi nestrpno pričakujemo peti likovni in drugi geografski natečaj, zato je bil pozdrav »Na svidenje čez dve
leti« že tudi obveza.

Čisto za konec: projekta v takem obsegu in s tako kvalitetno izpeljavo ne bi bilo brez sponzorjev, ki so ga podprli
tako materialno kot finančno, da je bil vtis zares popoln pa
so poskrbeli prizadevni delavci obeh šol. Zato hvala vsem
še enkrat.
Besedilo: Nives Cek, ravnateljica OŠ Komen

Kultura

OB 15. OBLETNICI PIHALNEGA ORKESTRA KOMEN
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Vzniku orkestrske glasbene kulture v Komnu v poosamosvojitvenih 90-ih letih je botrovalo predvsem troje stvari.
Najprej Glasbena šola Sežana s kontroverznim, a sposobnim in nadvse uspešnim ravnateljem, prof. Leandrom Peganom, ki je uspel dvigniti kvaliteto šole in pritegniti ter
vzpostaviti sodelovanje z nekaterimi odličnimi profesorji
glasbe, tudi iz nekdanjih jugoslovanskih republik, ki so takrat bile v plamenih vojne.
Na komenskem Krasu, in ne le v pregovorno milospevni
sosednji Braniški in Vipavski dolini, je v ljudeh glasba vedno tlela. Tudi če so bila pri tem prisotna večja ali manjša
nihanja s krajšimi ali daljšimi pavzami, lahko rečemo, da
je bilo v Komnu stalno prisotno tudi zborovsko petje tako
v odrasli sestavi kot v osnovni šoli ter pri cerkvenem petju na korih domačih cerkva. Velike zasluge pri tem gredo
vsem glasbenim vodjem, med katerimi je potrebno omeniti
prof. Marjana Plazarja, domačina Bruna Kovačiča, Rada
Čuka in prof. Andreja Vovka. Častno mesto pa je gotovo
priznati glasbeniku in skladatelju, čeprav do nedavnega po
krivici precej zamolčanemu, Mirku Renerju, nekdanjemu
komenskemu kaplanu, po rodu iz Štjaka, ki je skupaj z dekanom Viktorjem Kosom po požigu Komna med vojno leta
1944 prostovoljno odšel s Komenci v izgnanstvo v nemški

Nastop POK v Zlati dvorani

Neumarkt, po vojni pa v Kanado in tam je na glasbenem
področju polno ustvarjal. Nadalje velja omeniti prepovedano slovensko petje v času fašizma tudi na komenskem in
priznanega glasbenika iz tega časa, komenskega cerkvenega organista Benedikta Trampuža. Tradicijo zborovskega
petja danes nadaljuje Mešani pevski zbor Cominum pod
vodstvom prof. Ingrid Tavčar.

Na orkestrskem področju seveda ni mogoče mimo Pihalnega orkestra Sveto (»Pleh banda z's S'tjega«), ki je v
petdesetih letih deloval pri takratnem Prosvetnem društvu
Komen. Vodil ga je kapelnik Jože Petrovič.
Na komenskem Krasu je bilo veliko tudi ljudskega petja
in igranja na preproste instrumente po osmicah, »kalunah« in gostilnah.
Iz takšnih glasbenih korenin je tako klil močan glasbeni
interes, ki se je izkazal tudi v želji po učenju instrumentov
med komenskimi osnovnošolci z močno vzpodbudo njihovih staršev. To glasbeno energijo je pravilno zaznal in
izkoristil prof. Leander Pegan ter poskrbel za ustanovitev
samostojnejše podružnice Glasbene šole Sežana v prostorih Osnovne šole v Komnu, vzporedno pa dal pobudo tudi
za ustanovitev pihalnega orkestra. Idejo je uresničil Alojz
Pangos, ki je še z nekaterimi navdušenci leta 1996 postavil
Vaško godbo Komen in postal njen prvi vodja. V njej so sodelovali predvsem mladi glasbeniki, po večini učenci Glasbene šole Sežana oziroma njene komenske podružnice.
Glavni »krivec« za uspešnost Pihalnega orkestra Komen
pa je njegov dirigent in umetniški vodja Simon Perčič, prof.
pozavne. Diplomiral je na Akademiji za glasbo v Ljubljani in se po študiju izpopolnjeval pri profesorjih R. Bobu,
A. Mazzuccu in B. van Dijku. Sodeloval je z Orkestrom
Slovenske filharmonije ter Simfoničnim orkestrom RTV
Slovenija. Dirigiranje je študiral pri prof. Janu Cobru na
inštitutu I.S.E.B. v italijanskem Trentu ter pri mojstrih G.
Pehlivanianu in prof. D. Bostochu. Enoletno specializacijo
na področju dirigiranja simfoničnih orkestrov je zaključil
pri prof. Jormi Panuli s Finske. Sodeloval je na mednarodnih festivalih v Lizboni, Valenciji, Sao Paulu, Eolia – Strasbourg, na londonskem Wind Band festivalu in na MID
Europe v avstrijskem Schladmingu. Vodil je že številne orkestre, med drugim tudi Univerzitetni pihalni orkester Ljubljana, Mestni pihalni orkester iz Trsta, Papirniški pihalni
orkester Vevče, Orchestra Galilei Firenze ter seveda Pihalni
orkester Komen idr. Je tudi umetniški vodja in dirigent festivala »UPOL Orkesterkamp« ter tekmovanja »UPOL-ova
Svirel«. S svojimi orkestri je dosegel številne visoke uvrstitve
na državnih in mednarodnih tekmovanjih.
Godba je že v prvem letu svojega obstoja sodelovala na
drugi reviji Kraških pihalnih godb v Sežani. Z velikim številom nastopov je k sodelovanju privabila tudi precej novih
članov. Leta 1999 je mesto dirigenta prevzel še ne 20-letni
Simon Perčič. Leta 2001 je orkester na republiškem tekmovanju v Sv. Antonu pri Kopru v 4. težavnostni stopnji
osvojil zlato plaketo. Ta uspeh je pomenil prestop godbe

Pihalni orkester Sveto

Mednarodno tekmovanje EOLIA v Strasbourgu, junij 2008

v 3. težavnostno kategorijo. V maju 2002 so komenski
godbeniki na republiškem tekmovanju v koncertnem programu v Ilirski Bistrici osvojili zlato plaketo in se uvrstili
med godbe 2. težavnostne stopnje. Po tem uspehu so se
po sklepu upravnega odbora preimenovali v Pihalni orkester Komen. Konec leta 2003 se je orkester predstavil na
mednarodnem tekmovanju pihalnih orkestrov »Flicorno d'
Oro« v 3. težavnostni stopnji v kraju Riva del Garda v Italiji,
kjer je dosegel drugo mesto in osvojil tudi posebno priznanje z nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. Leta
2004 je v 2. kategoriji na državnem tekmovanju Zveze slovenskih godb v Železnikih prejel zlato odličje s pohvalo za
prejeto najvišje število točk na tekmovanju. V istem letu je
na »London international wind band festival« v konkurenci
ameriških ter britanskih orkestrov v koncertnem nastopu v
“The Anvil Hall” osvojil srebrno odličje. V okviru Trobilnega vikenda na Krasu je gostil svetovno znanega solista na
eufoniju Stevena Meada.
Pihalni orkester Komen je najprej deloval v okviru Kulturno umetniškega društva »15. februar«, od sezone 2004/05
pa deluje v okviru Glasbeno umetniškega društva Pihalni
orkester Komen, ki ga vodi predsednik Evgen Kavčič.
V letu 2005 je bilo najodmevnejše gostovanje v Slovenski
filharmoniji ter sodelovanje na »MID EUROPE« v Schladmingu v Avstriji, kjer je v koncertnem delu zastopal Zvezo
slovenskih godb. V letu 2006 je orkester ob 10. obletnici
delovanja pripravil vrsto seminarjev oziroma koncertov z
najuglednejšimi slovenskimi solisti ter glasbenimi sestavi.
V letu 2007 je na tekmovanju »Flicorno d' Oro« v 2. težavnostni stopnji dosegel 1. mesto, leta 2008 je na mednarodnem tekmovanju »EOLIA« v francoskem Strasbourgu
prejeli drugo nagrado in leta 2009 pa je na mednarodnem
tekmovanju »Summa Cum Laude youth festival« v slovitem
Musikvereinu na Dunaju v kategoriji simfoničnih ansamblov osvojili prvo nagrado (with excellent success).
Orkester sestavlja okoli 40 sedanjih ali nekdanjih učencev Glasbene šole Sežana oziroma njene podružnice Komen. Posveča se izvedbam originalnih skladb kot tudi priredbam različnih avtorjev. Udeležuje se proslav, zabavnih
prireditev, gostovanj, tekmovanj ter prireja koncerte. Skupaj z Mladinskim pihalnim orkestrom Komen tradicionalno izvaja prvomajske budnice po kraških vaseh. V sezoni
2010/11 že tretje leto zapovrstjo organizira glasbeni abonma s petimi glasbenimi prireditvami v Komnu in drugih
krajih. Svoje bogato 15-letno obdobje ustvarjalne rasti pa
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bo Pihalni orkester Komen kronal z nastopom, ki ga načrtuje v začetku junija 2011 na mednarodnem tekmovanju
»Berlin 2011« v berlinski filharmoniji.
Orkester s svojo dejavnostjo dopolnjuje delo Glasbene
šole Sežana in tako vzgaja svoj podmladek ter skrbi za
zdravo druženje mladih. Le tukajšnjim zanesenjakom gre
zahvala za delovanje takega orkestra in s tem za kvalitetno kulturno promocijo in delovanje, ki je družbeno sicer
priznano, vendar prevečkrat zgolj navzven, v resnici pa je
vedno bolj zapostavljeno in finančno podhranjeno. Še toliko večji pomen pa je orkestru priznati, ker je s svojo dejav-

LEP ZGLED SODELOVANJA
Gledališka skupina KD »Brce« iz Gabrovice pri Komnu
in sosednja Vaška skupnost Tomačevica sta že v preteklem
letu navezali plodne stike. Zaradi prostorske stiske komedijantov iz Gabrovice, ki razen skromnega dela bivše trgovine
nimajo svojih prostorov, še ta pa jim služi za skladiščenje
scenske in tehnične opreme in kvečjemu prve bralne vaje,
so se le-ti obrnili na Vaško skupnost Tomačevica s prošnjo,
če jim le-ta odstopi za nekaj mesecev vaški Kulturni dom.
Tako so člani gledališke skupine KD »Brce« vse zimske mesece imeli prostorske vaje v Tomačevici, njeni prijazni vaški
skupnosti pa so se oddolžili s skromnim honorarjem.
Ob tem se gledališka skupina KD »Brce« iz Gabrovice pri
Komnu želi javno zahvaliti vaški skupnosti iz Tomačevice,
ki je pokazala veliko mero razumevanja za kulturne potrebe sosednje vasi, hkrati pa si nadeja, da se bodo ti stiki še
nadaljevali in dopolnjevali.
Besedilo: Infocenter KD »Brce«

nostjo prerasel lokalne okvire in uspel ne le v širšem okolju
regije in države, temveč je ambasador kulture in same Slovenije tudi v zamejstvu in tujini.
Pihalnemu orkestru Komen ob njegovem slavnostnem
jubileju iskreno čestitamo in mu želimo še veliko idej in
energije ter še neskončno let delovanja, ki vedri duše in plemeniti srca.
Besedilo in foto: Ivan Uršič

PETER KOVAČIČ PERŠIN

dobitnik Rožančeve nagrade 2010
za esejistično zbirko Vrnitev k Itaki:
Slovenci v procesih globalizacije

Naravna in kulturna dediščina Krasa

»Ni veliko plačal, ma je plaču vsaku sobotu!«
– utrip načina življenja v Štanjelu v obdobju
med prvo in drugo svetovno vojno (4. del)
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Zgodovinsko, arhitekturno in turistično kraško naselje
Štanjel je s svojimi posebnosti slovelo tudi v preteklosti.
Znamenita geografska pozicija na hribu Turn, utrjeno naselje z renesančno-baročnim gradom, cerkev sv. Danijela
z edinstveno strešno konstrukcijo bližnjega zvonika in železnica so pritegovale številne obiskovalce tudi v času razcveta kraškega turizma v obdobju med obema svetovnima
vojnama. Tuji obiskovalci, predvsem iz zalednega Trsta in
Tržiča (Monfalcona), so kot v ostalih kraških vasicah pomembno sooblikovali način življenja v Štanjelu. Turisti so
se v naselju zadrževali v vaških gostilnah, se sprehajali po
svežem zraku po okoliških stranskih poteh in ozkih vaških
ulicah, kdor pa se je odločil za daljši oddih, je lahko prespal pri domačinih, ki so v ta namen oddajali sobe, ali takrat delujočem hotelu Miramonti. Tako kot mnogim Kraševcem je tudi Štanjelcem turizem predstavljal dopolnilno
gospodarsko dejavnost oziroma možnost dodatnega vira
dohodka v takrat težkem obdobju italijanske vladavine.
Sodeč po fotografijah iz tega obdobja in pripovedovanju
krajanov so bile med italijansko gospodo in slovenskim

kmečkim prebivalstvom velike socialne in kulturne razlike, ki se niso odražale le v obleki, znanju, razgledanosti in
načinu obnašanja, temveč tudi samozavesti in pogumu.
Vendar kljub preziru, ošabnosti in podcenjevanju, ki so
jih gojili mnogi (ne vsi) italijanski gostije do slovenskega
kmečkega prebivalstva, nikakor ne moremo trditi, da ni prihajalo do medsebojnih kulturnih povezovanj, prenašanja
kulturnih znanj in navad. To oplajanje kmečke kulture se je
najbolj odražalo prav v Štanjelu, kjer sta zgodovino načina
življenja poleg domačinov, ki so se ukvarjali s kmečkimi in
obrtniškimi deli, obogatila pomembna moža, sorodnika,
ki nista poznana le v zgodovini Štanjela, temveč tudi širše.
Pri pogovoru s sedaj živečimi Štanjelci o njihovi polpretekli zgodovini1 je beseda najprej stekla o svetovno poznanem arhitektu in urbanistu Maksu Fabianiju (1865–1962),
ki se je po vojni grozoti v začetku 20. stoletja odločil, da
s svojimi arhitekturnimi in urbanističnimi izkušnjami pomaga pri obnovi porušene Goriške. Prišel je domov, v rodni Kobdilj, in od leta 1935 do druge svetovne vojne med
drugim svoj čas namenjal štanjelskemu županovanju. Po

Gostilna Gaspari, po domače Pri Jamšku leta 1935. (Fotografija je last Goriškega muzeja, kopijo hrani Galerija Spacal v gradu
Štanjel).

njegovi zaslugi je grad leta 1938 odkupila italijanska država in ga preuredila v osrednji prostor družbenega dogajanja; tu je bila občina, šola, zdravniška ordinacija, na
grajskem dvorišču pa so se odvijali poletni plesi, koncerti
in gledališke predstave. Vse, kar je bilo v Štanjelu v tem obdobju zgrajeno ali revitalizirano, je bilo vodeno po načrtih
in smernicah znanega arhitekta. Poleg Maksa Fabianija pa
se iz tega medvojnega obdobja krajani najbolj spominjajo
Enrica Ferrarija, zdravnika iz Trsta in nečaka Maksa Fabianija, ki se je zaradi kulturnih in naravnih lepot Štanjela
odločil za nakup nekaj stavb v utrjenem naselju (predvsem
v zadnjem nizu), zunaj obzidja pa dal zgraditi vrt s parkom, ki danes v Sloveniji velja za najpomembnejšo parkovno ureditev iz časa med obema vojnama. Odkupljene hiše
je lastnik po načrtih Maksa Fabianija, ki je tudi zasnoval
Ferrarijev vrt, obnovil v t. i. Ferrarijevo vilo, v katero so na
počitnice hodili Ferrarijevi sorodniki in drugi meščani iz
Trsta. Zaradi potreb po urejanju vrta, opravljanju gospodarskih in služnostnih del v vili je Ferrari zaposloval lokalno
prebivalstvo. Po pripovedovanju je domačinom, ki so takrat živeli v hudi revščini, veliko pomagal, saj jim je ponujal
stalni zaslužek. Zato se ga spominjajo kot »pošten[ega]
človek[a], ki ni plačal dosti, ma je vsaku sobotu redno plačal te delavce«.2 Drugi sogovornik je pojasnil: »Služb ni bilo
in on je zaposlil in ljudje so bili hvaležni za te službe. Je
tedensko redno plačal, pozimi in poleti. Ni dosti plačal,
taku, da tisti, ki so ulovili večje zaslužke, so šli raje na Pivko
kost, je tisti mesec zaslužil več, ma pole je celo leto gledel

v zrak. Medtem ko tle je bil stalen zaslužek. In čez Ferrarija
jez nisem slišel slabe besede.«3 V svojih odkupljenih prostorih je uredil tudi hlev za živino, kjer je imel od 111 do
113 glav goveda, kar je bilo za takratne razmere ogromno.
Sicer pa »on ni tukaj živel, temveč pršu in šel. V glavnem
je bla njegova žlahta, gospoda. To je blo njihovo. Vsaka
je imela svojo hišco, bi se reklo, tista, ki je tam na vrateh
[ob stolpu, danes imenovanem tudi Kobdiljski stolp – op.
avt.], je bla od ene in pole naprej, pole je bil oskrbnik, pole
gor je bla še ena hiša in ta glavna je bila njegova. Tu so imeli
vse. V vrti je bil tisti kal, je bla barčica nuter in zad so bli
zogi [balinišča – op. avt.], so balinali, je blo lepu«.4 Zaradi
prihoda italijanske gospode v Ferrarijevo vilo so krajani poskrbeli, da je bila vas lepo urejena: »Je bil vsako nedeljo in
soboto Štanjel pometen. Je ukazal Ferrari in njegovi delavci, ki so bli – je jemu tudi eneh osem do deset delavcev – in
je ukazal pomest Štanjel. Ma pole, če je bla ta ulica tle in
tem okuli pometena, pole so tudi domačini kej pomeli.«5
Sam vrt je bil grajen v terasah, s čimer je bila posnemana ureditev Štanjela. Poleg zelenjavnih in cvetličnih gred,
različnih rastlin in dreves, pergol, balinišča, razgledišča in
paviljona pa je posebnost parka bazen, ki se je včasih napajal z vodo iz posebej zasnovanega vodovodnega sistema,
ki je zbiral meteorno vodo s štanjelskega griča. V sklopu
istega sistema so imele svoj dotok vode tudi vse stavbe v
vili. Ferrarijeva želja je poleg tega bila urediti prostore za
zdravljenje pljučnih bolezni (sanatorij), vendar se zaradi
vojne in kasneje priključitve Primorske k Jugoslaviji ta vizija
do danes ni uresničila.
V tem obdobju je večina Štanjelcev živela v utrjenem, t.
i. zgornjem Štanjelu, čeprav se je po pripovedovanju sogovornikov t. i. spodnji Štanjel začel širiti že v sredini 19. stoletja. Izven obzidja so se razvijale večje kmetije, predvsem
pa domačije, ki so želele razviti obrtno dejavnost (kovačija,
gostilne, mizarska in čevljarska delavnica). Večji val izselje-

Razglednica Štanjela, ki je bila odposlana leta 1933. (Razglednica je last Goriškega muzeja, kopijo hrani Galerija Spacal v gradu
Štanjel).

vanja se je začel že v času med obema svetovnima vojnama,
ko se je zaradi možnosti prodaje hiš Enricu Ferrariju ponudila najprej priložnost plačila dolgov in kasneje gradnja novih, prostornejših hiš. Tako je sogovornik poudaril: »Sen jet
ven ni od danes, je bil že pod Avstrijo. Prvi so bli Kovačevi,
ki so šli ven. So šli zraven ceste, če so bli kovači. In pole
pod Italijo so tle stanovali, so prodali, da so lahko tam dol
delali hišo ali pa so šli v mesto. Ma v glavnem ven.«6
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Čeprav danes mnogi strokovnjaki Štanjel uvrščajo med
t. i. arhitekturno tipične kraške vasi, moram poudariti,
da to ne drži. V starem, utrjenem delu Štanjela namreč ne
bomo zasledili značilnih kmečkih domačij s posebnimi arhitekturnimi vhodi in zaprtimi dvorišči kot v ostalih kraških
vaseh, saj je obzidje iz časa turških vpadov in beneških vojn
hišam onemogočalo širitev. Za razliko od zaprtih kraških
domačij je za Štanjel značilen t. i. odprti vrstni tip hiš brez
dvorišč. Kar povezuje Štanjel z ostalimi kraškimi vasmi, je
le gručasta poselitev na vzpetini z ozkimi ulicami. Vendar
kljub primanjkovanju prostora za širitev gospodarskih dejavnosti, kar je bila posledica posebne arhitekture, je bil
tudi Štanjel v preteklosti pretežno kmečka vas, kjer se je
večina domačinov ukvarjala s kmetijstvom. Ker pogoji za
razvoj kmetijstva na Krasu niso najugodnejši, je velikokrat
vladala huda revščina, ki je tudi v Štanjelu prisilila ljudi v
medsebojno vaško pomoč in solidarnost. »Če si hotu imet
zorano njivo, si imel enega v vasi, ki je imel konja ali vola,
si hodu k njemu na žernado [v denarju ali storitvi plačano delo – op. avt.], da ti je potem spomladi pravočasno
zoral. Si bil življenjsko odvisen.«7 V vasi so bile pretežno
manjše kmetije, ki so družini zagotavljale nujno preživetje.
V hlevih je večina imela od pet do deset glav živine, odvisno
tudi od letine, ob slabi letini so bili prisiljeni prodati, da so
lahko preživeli zimo. »In pole je blo vse mogoče stvari, vse
se je spravlalo, od slame do sjerčja, da je ta žval preživela čez zimo in pole spomladi takoj na pašo, ker gmajne je

dosti, zdej je ni več dosti, ker je zaraščena, ma ko sem bil
jaz majhen, je blo to vse golo,« je nekdanji način življenja
opisoval sogovornik.8 V pogovoru so domačini še poudarjali, da »tle smo bolj proletarci, bolj revni kmetje. In je blo
treba zmerej hoditi v Trst«.9 Poleg kmetijstva, ki je po mnenju sogovornikov predstavljalo osnovo za preživljanje in ni
omogočalo plačevanja davkov, so se domačini ukvarjali še
z drugimi dejavnostmi. »Če gledamo hišna imena, so Bergarjevi [trgovci – op. avt.], Kovačevi, Županovi, Tišlerjevi
[mizarji – op. avt.], Šnajdlerjevi [tu je bila trgovina in gostilna – op. avt.], Žniderjevi [krojači – op. avt.], Organisti [tu
je bil doma organist – op. avt.], Brivcevi [brivec – op. avt.].
Neverjetno, koliko je v Štanjelu hišnih imen obrtniških in to
verjetno govori, da včasih je blo tega več. Drugače pa pod
Italijo so ble tudi mlekarce, so prodajale mleko, ene jajca.
Tle soseda gor je bila specializirana na kure. Ona je kupovala kure, jih oskubla in pole jih je nesla v Trst. Drva, seno.
Tudi prevozništvo, ma ne tolko. Najbolj se je splačalo, ma
je blo najbolj delikatno, kuhanje žganja. Na kontrobant
[na skrito – op. avt.] kuhat žganje ob kakšnem potoku in
potem ženske, ki so prodajale mleko, nekaku spravt mimo
financerjev šnopc v Trst. Drugi so kmetavali, da je blo mleko pri hiši in vino. Jez se spomnem, da ni blo družine, da
ne bi imela njive s koruzo. In potem mlini so delali v Raši
[potok v Braniški dolini – op. avt.]«.10 H gospodarskemu
razvoju vasi je veliko pripomogla tudi železnica, ki je v vas
prišla leta 1907. »Ko je stekla železnica, so tle naši ugotovili, da se je odprlo tržišče za vino prodajat gor na vzhod.
In so tle naredili vinsko klet. Je blo vse opremljeno in gor
[v prvem nadstopju – op. avt.] naj bi blo namenjeno za
društvo. Ma pole, ko so pršli Italijani, njem ni pašalo, ker
oni imajo svojga vina in so iz te stavbe naredili šulo. Tu sta
bila dva razreda.«11
Življenje Štanjelcev se je bistveno spremenilo po drugi
svetovni vojni, ko je Štanjel zaradi družbenopolitičnih in
gospodarskih sprememb začel gospodarsko in kulturno
drastično nazadovati. Poseben pečat pa je zgodovinskemu utrjenemu naselju predstavljalo množično izseljevanje
v t. i. spodnji del vasi v sedemdesetih in osemdesetih letih
20. stoletja, kar je tako razvojni vaški politiki kot državno
kulturnovarstvenim organizacijam predstavljalo veliko perečih problemov, ki se še do danes niso popolnoma rešili.
Besedilo: dr. Jasna Fakin Bajec,
Raziskovalna postaja ZRC SAZU Nova Gorica

1
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Turistki iz Trsta in mala domačinka pri štanjelski kapelici. Fotografija je bila posneta leta 1933. (Fotografija je last Goriškega
muzeja, kopijo hrani Galerija Spacal v gradu Štanjel).

Pogovori s Štanjelci o zgodovini njihovega načina življenja so bili
opravljeni v času zbiranja gradiva za doktorsko disertacijo z naslovom Kulturna dediščina med tradicijo in inovacijo na Krasu v letih 2004–
2009.
2 1932–2007, poslovodja, upokojenec, intervju: 20. oktober 2006.
3 Roj. 1945, predmetni učitelj, upokojenec, intervju: 25. oktober 2006.
4 Gl. op. 3.
5 Gl. op. 2.
6 Roj. 1945, predmetni učitelj, upokojenec, intervju: 25. oktober 2006.
7 1932–2007, poslovodja, upokojenec, intervju: 20. oktober 2006.
8 Gl. op. 6.
9 Gl. op. 6.
10 1932–2007, poslovodja, upokojenec, intervju: 20. oktober 2006.
11 1932–2007, poslovodja, upokojenec, intervju: 20. oktober 2006.

Kmetijstvo in gozdarstvo

Previdnost je mati modrosti – tudi pri izbiri
izvajalca gozdarskih del
»Sečnjo, spravilo lesa, gojitvena in varstvena dela v zasebnih gozdovih izvajamo strokovno in poceni. Vsa dela
opravimo načrtno, v dogovorjenih rokih in v skladu s
konceptom trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z
gozdovi ...«
Vse več ponudnikov gozdarskih storitev takole na svetovnem spletu oglaša svojo ponudbo. Ko se lastnik gozda, ki nima namena sam izvajati gozdarskih del v svojem gozdu, odloča med različnimi izvajalci, velja slediti
podobnim načelom kot pri izbiri kakršnegakoli izvajalca
obrtniških del. Vse je lepo in prav, če se lahko glede sečnje
oziroma gojitvenih del korektno dogovorite ter jih izvajalec izvede brez zapletov in v skladu s predpisi.
Bolj pa je problematično, če gozdarji, zaposleni na ZGS,
na terenu ugotovimo, da ni vse tako, kot bi moralo biti. O
nedovoljenih sečnjah, neurejenih sečiščih ali gozdnih prometnicah, pritožbah s strani sosedov moramo obvestiti
gozdarskega inšpektorja.
Takrat je lastnik gozda, v katerem se je sekalo, prvi poklican na zaslišanje. V kolikor nima nobenih dokazil (dokumentov), da je z izvajalcem podpisal pogodbo o sečnji, spravilu ali celo prodaji lesa, je po navadi sam kriv
za nastalo škodo. Če je za izvedbo najel »iznajdljivega«
izvajalca, lastniku vsi ustni dogovori z izvajalcem ne bodo
pomagali prav nič v zagovoru pred inšpektorjem. Na koncu to pomeni, da mora lastnik najprej plačati kazen za
prekršek, potem pa še sanirati nastalo škodo, kar zanj
pomeni dodaten strošek.
Zato naj lastnik po lastni presoji sklene pogodbo z izvajalcem. Znak, da je izvajalec ne želi podpisati, je jasno
opozorilo, s kakšnim človekom/podjetjem ima lastnik
opravka. V kolikor pa bo izvajalec zahteval dopolnitve k
pogodbi, pa se vseeno posvetujte, kaj od dopolnitev je
smiselno upoštevati oziroma kam pes taco moli. Opozorili bi vas radi na nekaj detajlov, ki naj jih pogodba vsebuje.
Pomemben podatek v pogodbi je številka parcele, kjer
se bo izvajala sečnja. V pogodbo lahko tudi zapišete številko odločbe, ki dovoljuje posek drevja. Odločbo mora
izdati Zavod za gozdove Slovenije, lastnik gozda pa lahko
prejme od revirnega gozdarja tudi odkazilni manual, ki
bo tudi v pomoč pri dogovarjanju glede cene za storitev.
Praviloma bi se moral lastnik gozda že pred začetkom
del dogovoriti s sosedi o možnosti uporabe gozdnih vlak
in rampnih prostorov. Po navadi to ni izvajalčevo delo.

Praktično je, da v pogodbi piše, da se izvajalec zavezuje,
da bo vsa dela sečnje, spravila in druga dela, ki se nanašajo na predmet pogodbe, opravil vestno, strokovno ter v
skladu z zakonodajo. S tem je lastnik vso krivdo za slabo
opravljeno delo, nepospravljeno sečišče, nesanirane vlake
ipd. prevalil na izvajalca.
Predmet pogodbe so tudi pogoji sečnje in spravila. Gre
za čas izvedbe, rok izvedbe, vremenske pogoje, ko naj se
sečnja ne bi izvajala, uporabo gozdnih vlak in rampnih
prostorov, stroške sečnje in spravila.
Les lahko tudi prodate istemu podjetju. Prednost v tem
primeru je, da lahko izposlujete nižje stroške za sečnjo ali
spravilo ali po drugi strani boljše cene za prodani les. Pomanjkljivost tega načina je, da morate zahtevati, da ste
zraven ob nakladanju lesa na kamion, da lahko prekontrolirate količino posekanega lesa.
Vsekakor je dobro, da sortimentacijo lesa po kakovostnih razredih določite na podlagi skupnega prevzema
lesa. S tem kontrolirate tako količino kot tudi kakovost
lesa.
V pogodbi lahko določite tudi cene posameznih sortimentov po kakovostnih razredih. Če bi cene lesa začele
padati, kar se po navadi začne dogajati spomladi, je lastniku vseeno, kdaj se vrši sečnja in odkup lesa. Slabost
tega načina je, da se lahko na tržišču naredi niša in bi se
lahko določen sortiment bistveno bolje prodal, kar pa je
z zabetonirano ceno v pogodbi nemogoče.
Razmisliti je potrebno tudi, kako bo lastnik gozda ukrepal v primeru plačilne nediscipline. Problem nastane, ko
izvajalec del in kupec nista isti osebi. Takrat bo izvajalcu
težko razumeti, da kupec še ni nakazal denarja za prodani
les, a bi bilo vseeno pošteno do izvajalca, da mu nakažete
denar za njegovo delo v roku 30-ih dni. Pri prodaji lesa ne
pozabite na uveljavljanje pavšalnega nadomestila.
Sestavljanje pogodbe ni enostavno delo. Bolj kot greste
v detajle, več nasvetov izkušenega pravnika boste potrebovali. V kolikor je za vas sestavljanje pogodbe prezapleteno, vprašajte izvajalca, ali ima sam kakšen vzorec pogodbe. Ne podpisujte takoj!
Trikrat premisli, enkrat govori pravi slovenski pregovor. Posvetujte se z ljudmi, ki so že imeli opravka z izvajalskimi
podjetji.
Besedilo: Bogdan Magajna, ZGS OE Sežana
Foto: arhiv ZGS
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OBNOVA VINOGRADOV
Vinorodni okoliš Kras obsega danes 635 ha vinogradov
(še pred petimi leti je bilo v registru pridelovalcev grozdja
in vina vpisanih 710 ha ) v podokolišu Kraška planota in
Vrhe.
Podobno ali še slabše stanje je tudi v ostalih vinorodnih
okoliših Slovenije, kjer obnove vinogradov zaostajajo za
enostavno reprodukcijo, kjer se šteje amortizacijska doba
vinograda 30 let. Vinogradnik dobro ve, da starejše trte
dajejo še bolj strukturno in polno vino, vendar je zaradi
manka trsov glede na različna obolenja (kap vinske trte,
plazmatska obolenja in drugo) v večini vinogradov zaradi
ekonomike potrebna obnova.
Obnova vinograda pomeni zasaditev vinograda na že
prej obstoječem vinogradu ali na čisto novi površini. To je
zahtevno delo tako strokovno kot tudi finančno. Najvišje
priznani stroški s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS so limitirani na 35.600 €/ha. Prav je,
da si vinogradnik vzame čas za natančen načrt del.
Strokovni del obnove vinograda obsega: izbiro lege, načrt nasada (sistem gojitve, izbor sorte in podlage vinske
trte, gostoto sajenja), analizo tal, založno gnojenje, pripravo (rigolanje, ripanje oziroma prekopavanje, glede na
nagib terena tudi izdelavo teras, urejanje poti in obračališč
ter urejanje vodnega režima in drugo).
Preko jeseni in zime je čas za pripravo tal za sajenje vinograda. Založno gnojenje zagotavlja dobro prehranjenost
vinske trte s fosforjem in kalijem. Gnojilo glede na analizo
tal v količini od 500 do 2500 kg/ha PK 20-20 potrosimo
dve tretjini že pred prekopavanjem terena. Kasnejši vnos
teh dveh hranil je težak, saj se fosfor in kalij zelo počasi
premikata v globino ( le 1–2 cm na leto). Če pa gre za navoze zemlje, je potrebno v ta sorazmerno mrtva tla vnašati
tudi organsko snov – delež humusa naj bi bil vsaj 2 %. Priprava tal obsega prekopavanje in ripanje tal v globino do
90 cm ter po potrebi dodaten navoz zemlje. Ta strojna dela
zagotavljajo zračnost, ob tem pa možnost velike vpojnosti
za vodo ter omogočajo dobro rast korenin. Ob krčitvi starega vinograda je potrebno dosledno odstranjevanje starih
korenin, da preprečimo talna glivična obolenja v novem
vinogradu – razvoj štorovke in drugih gliv.
Za dobro obnovo pa je potrebno tudi pravočasno naročilo trsnih cepljenk na ustrezni podlagi.
Sortiment Krasa je sledeč:
- priporočene sorte: refošk in malvazija,
- dovoljene: vitovska grganja, chardonnay, sauvignon, sivi
pinot, beli pinot, merlot, cabernet .

Za Vrhe velja sortiment Vipavske doline, kot je: rebula,
malvazija, pinela, zelen, laški rizling, barbera, modri pinot
…
Administrativni del obnove vinograda:
1. Na Upravni enoti Sežana se odda Vlogo za izdajo dovoljenja
za obnovo vinograda, kamor se vnese podatke o bodočem
vinogradu in izdela vris lege s površino GERKA v obnovi.
V primeru, da je obnova enaka ali večja od 20 ar, da
mnenje tudi svetovalna služba na tem istem obrazcu.
Na podlagi te vloge dobi vinogradnik s strani UE odločbo o dovolitvi obnove.
2.VINOGRADNIK LAHKO UVELJAVLJA NEPOVRATNA
EVROPSKA SREDSTA ZA PRESRUKTURIRANJE VINOGRADA na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Pogoj:
najmanjša površina 10 ar površine ob skupni površini
vinogradov 60 ar,
- prestrukturiran vinograd, starejši od 10 let,
- odločba s strani UE.
-

ROK za oddajo vloge: 1. oktober–15. december 2010 za
sajenje v letu 2010/2011 (lahko tudi za eno vinsko leto
nazaj) na obrazcu št. 6 – Vloga za podporo za prestrukturiranje vinogradniških površin (vlogo lahko dobite na KSS
ali na spletni strani MKGP in ARSKTRP).
Prestrukturiranje je možno uveljavljati tudi za precepljanje vinogradov (starost vinogradov od 5 do 15 let, precepljanje s potrjenimi cepiči).
Besedilo in foto: Majda Brdnik, univ. dipl. inž. agr.
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Obvestila

KRVODAJALSKA AKCIJA V SEŽANI
Območno združenje Rdečega križa Sežana vabi vse zdrave polnoletne občane in občanke
na krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v Sežani
v ponedeljek, 6. 12. 2010, in torek, 7. 12. 2010, med 7. in 12. uro
na LJUDSKI UNIVERZI v Sežani, Bazoviška 9.
Nasvet: Na krvodajalsko akcijo NE PRIHAJAJTE TEŠČI!
S seboj prinesite OSEBNI DOKUMENT S FOTOGRAFIJO.

ŽE TRETJE LETO V KOMNU: Vadba za zdravje, moč
in boljše življenje – Qi Gong
KAJ JE QI GONG?
Qi Gong je kitajska veščina gibanja in dihanja, ki se
uporablja že tisočletja v kitajski tradicionalni medicini kot
metoda zdravljenja oziroma samozdravljenja. Qi bi lahko
dobesedno prevedli energija oziroma vitalna življenjska
energija, gong pa vadba oziroma delo. Torej, lahko bi rekli
»delo z življenjsko energijo«. Vitalno življenjsko energijo si
lahko učinkovito vzdržujemo in povečujemo ravno z redno
in načrtno vadbo, z izvajanjem določenih vaj. Redna vadba Qi Gonga nam omogoča, da pretok energije nemoteno
kroži po našem telesu. Ko v telesu ni zastojev energije, smo
zdravi, bolezen pa se pojavi, ko je pretok energije moten
oziroma kadar po poteh, imenovanih meridiani, pride do
zastojev energije – qi.
Qi Gong je celostni sistem zdravilnih vaj. Osnovni namen
vadbe Qi Gonga je doseganje dobrega psihofizičnega počutja, tj. zdravja.
Vadba učinkuje na:
- aktiviranje pretoka qi po meridianih (kanali, po katerih
se pretaka qi),
- krepitev notranjih organov,
- pozitiven vpliv na sklepe in mišice,
- odpravo stresa,
- krepitev imunskega sistema,
- osebno in duhovno rast.
Redna vadba pomaga pri bolečinah v hrbtenici, vratu,
ramenih, pri artritisu, astmi, prebavnih motnjah itd. Izboljšamo si koncentracijo, sposobnost učenja, koordinacijo
zavedanja telesa itd.
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Vadba je primerna za ljudi vseh starosti in obeh spolov,
neglede na fizično kondicijo.
Qi Gong je ena od petih tehnik tradicionalne kitajske medicine. Stara je več kot 5000 let. Ostali stebri tradicionalne
kitajske medicine so še: zeliščarstvo, akupunktura, tuina
masaža in zdrava prehrana. Obstaja več tisoč različnih vrst
Qi Gonga, ki ga danes po celem svetu dnevno vadi več sto
milijonov ljudi. Na Kitajskem običajno večje skupine ljudi
vadijo Qi Gong vsako jutro. V devetdesetih letih prejšnjega
stoletja je kitajska vlada prepovedala množično vadbo, ker

se je bala politične moči, ki bi jo lahko imelo splošno Qi
Gong gibanje. Hkrati pa Qi Gong vadba predstavlja veliko
grožnjo sodobni farmacevtski industriji, ki na račun zdravja ljudi kuje velikanske dobičke.

VABILO k vpisu
Vadba za zdravje, moč in boljše življenje – Qi Gong
Vsak TOREK ob 19.30 v prostorih OŠ
Komen – trim kabinet
Za vadbo potrebujete le udobno obleko in obutev
(npr. trenerka, športni copati).
Prva ura je brezplačna.
Kdo smo?
Smo preprosti ljudje, katerih cilj je živeti srečno in zdravo.
Če si želiš spoznati nove ljudi in izboljšati svoje zdravje,
se nam pridruži. Izboljšalo se bo tudi tvoje življenje. In še
mnogo več ...
Za druge lokacije in urnike redne vadbe pokličite na številko: 041 452 095.
Društvo za zdravo življenje Associazione per una vita salubre
TRAJNO GIBANJE – MOTO PERPETUO
Informacije: Barbara 041 452 095, Petra 031 265 539

PLESNI TEČAJ
DRUŽABNIH PLESOV
V Mladinskem hotelu v Pliskovici bomo ponovno
zaplesali v ritmih angleškega in dunajskega valčka,
swinga, foxtrota, jiva, čačačaja, sambe, disco hustla
in polke. 12-urni tečaj, združen v osmih vajah, bo
potekal enkrat tedensko:
NADALJEVALNI TEČAJ –
ob ponedeljkih od 19.30 do 21.00
(pričetek: 22. 11. 2010)

Glasbena šola Sežana,
Podružnica Komen
vabi na

BOŽIČNONOVOLETNI
KONCERT,

ZAČETNI TEČAJ –
ob sredah od 20.00 do 21.30
(pričetek: 24. 11. 2010)
Plesna učiteljica: Martina Grmek
Cena tečaja znaša 45 € na osebo
Prijave zbiramo v Mladinskem hotelu v Pliskovici do
petka, 19. 11. 2010 na telefonski številki:
05 764 02 50 in 041 947 327
V kolikor ne bo do petka, 19. 11. 2010 dovolj prijav,
bomo tečaj prenesli za nekaj dni.

PO ZAJTRKU SE DAN
POZNA,

ki bo v torek, 21. 12. 2010,
ob 19. uri v avli OŠ Komen.
Vabljeni!

MIKLAVŽEVANJE
V GORJANSKEM

ki bo v četrtek, 2. decembra 2010,
od 17h–20h v OŠ Antona Šibelja - Stjenka v Komnu
Cena: 22 EUR na osebo (za pare 20 EUR na osebo)

RKTŠ društvo Gorjansko v nedeljo,
5. 12. 2010, ob 18. uri v dvorani
v Gorjanskem organizira miklavževanje.

Informacije in obvezne prijave
(najkasneje do 28. 11. 2010) na:
katja@metafora.si ali 031 633 874

Ostale informacije dobite na tel. št.:
031 259 752 (Dane)
031 877 768 (Adrijana)

Število udeležencev je omejeno na 25 oseb.
Vsebina kuharskega druženja:
pregledali bomo različne vrste in oblike žit,
ki jih lahko pripravljamo
kot kaše (kosmiči, cela žito, zdrobi),
spoznavali bomo skrivnosti
namakanja in postopke kuhanja žit
ter preizkušali razlike v okusih, nato
se bomo posvetili raznovrstnim dodatkom,
kot so zdrava sladila, začimbe,
oreški, suho sadje … in pripravili tudi
slastno zdravo različico čokoladnega namaza.
Da se ne bomo le sladkali, pa bomo vmes naredili
še enostaven zelenjavni namaz.
Besedilo: Katarina Pleško

41

Prireditve

OBČINA KOMEN
TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER ŠTANJEL
Štanjel 42c, 6222 Štanjel
tel.: 05 769 00 56, 041 383 986
www.kras-carso.com
e-mail: tic.stanjel@komen.si

Štanjel, razstavišče »Stolp na vratih«
Sobota, 27. november 2010, ob 16. uri
ODPRTJE RAZSTAVE: KLEKLJANE ČIPKE
Razstavljajo članice Klekljarskega društva Čebelica iz Most
pri Komendi.
Organizacija: Nassa desella d. o. o.
Informacije: Marija Švagelj, Štanjel 6a,+386 (0)5 769 00
18, nassa.desella@siol.net
Komen, OŠ Antona Šibelja - Stjenka
Četrtek, 2. december 2010, od 17.00–20.00
PO ZAJTRKU SE DAN POZNA – kuharsko druženje
Pregledali bomo različne vrste in oblike žit, ki jih lahko pripravljamo kot kaše (kosmiči, cela žita, zdrobi). Spoznavali
bomo skrivnosti namakanja in postopke kuhanja žit ter
preizkušali razlike v okusih. Nato se bomo posvetili raznovrstnim dodatkom, kot so zdrava sladila, začimbe, oreški,
suho sadje … in pripravili tudi slastno zdravo različico čokoladnega namaza.
Da se ne bomo le sladkali, pa bomo vmes naredili še enostaven zelenjavni namaz.
Cena: 22 EUR na osebo (za pare 20 EUR na osebo)
Število udeležencev je omejeno na 25 oseb.
Informacije in obvezne prijave (najkasneje do 28. 11. 2010)
na: katja@metafora.si ali 031 633 874

Štanjel – Kobjeglava
Sobota, 4. december 2010, ob 11. uri
ŠTANJELSKI TEK
Štart bo pri lovski koči ob 11. uri, proga poteka po valovitem terenu. Podlaga je makadam, 1 km pa po asfaltu.
Dolžina proge je 8,2 km. Proga je speljana večinoma skozi
gozd.
Organizator: Športno društvo Kraški tekači Sežana
Informacije: 031 479 095 – Rajko Grča; rajko.grca@siol.net

Štanjel
Sobota, 4. december 2010 ob 10. uri
Nedelja, 5. december 2010 ob 17. uri
Mednarodno plesno tekmovanje v hip-hopu
Organizacija: PLESNO DRUŠTVO BE FUNKY!
Informacije: Samson Kos – 030 698 050
Mateja Terčon – 041 892 807
E-mail: bboybiggie@gmail.com
dance_girl-@hotmail.com
plesno.drustvo.befunky@gmail.com

Gorjansko, dvorana
Nedelja, 5. december 2010, ob 18. uri
MIKLAVŽEVANJE V GORJANSKEM
Tradicionalno miklavževanje za otroke.
Kot vsako leto bo tudi letos na sporedu najprej igrica z naslovom »DRUŽINA IMA TALENT«.
Nato sledi prihod Miklavža ter obdarovanje otrok.
Organizacija: RKTŠ društvo Gorjansko
Informacije: 031 259 752 – Dane Božič

PO KOMENSKI OBČINI IN ŠE MALO DLJE
Praznovanja, prireditve, ogledi, izleti, osmice ...
Je kaj zanimivega za vas?
Ta rubrika je namenjena predstavljanju javnih prireditev, ogledov,
izletov, osmic in drugih javnih dogodkov v Občini Komen in v njeni
bližnji okolici.
Organizatorje prireditev ali dogodkov zato prosimo, da v svojih napovedih navedejo podatke o sami prireditvi/dogodku, kot so: kraj,
prostor, datum, trajanje, kratek opis, kontaktne številke ...
Uredništvo Komentarja ne odgovarja za morebitne nevšečnosti, ki
bi lahko nastale zaradi napačnih, nepopolno sporočenih prirediteljevih podatkov ali zaradi morebitnih nesporočenih sprememb.
Vsako napoved sporočite po elektronski pošti na naslov komentar@
komen.si ali po telefonu na številko 05/76 90 056 (TIC Štanjel).
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Uredništvo

Komen, Kosovelova knjižnica
Torek, 7. december 2010, ob 17. uri
PREDSTAVITEV LJUDSKIH GLASBIL SVETA (V OKVIRU
URE PRAVLJIC)
Informacije: 05 766 85 80 – Knjižnica Komen

Komen, Kosovelova knjižnica
Petek, 10. december 2010, ob 18.30
PREDSTAVITEV KNJIGE ZAKASNELA POMLAD IN
DRUGE KRATKE ZGODBE AVTORJA FRANCA JEZE
Informacije: 05 766 85 80 – Knjižnica Komen

Komen, Kosovelova knjižnica
Petek, 17. december 2010, ob 18:30
POTOPISNO PREDAVANJE – MARKO MAHORČIČ: S
kolesom po Afriki
Informacije: 05 766 85 80 – Knjižnica Komen
Komen, telovadnica OŠ Antona Šibelja - Stjenka

Nedelja, 26. december 2010, ob 20. uri
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
Tradicionalni božično-novoletni koncert v organizaciji Pihalnega orkestra Komen.
Nastopata: Mladinska filharmonija NOVA in Pihalni orkester KOMEN. Dirigent: Simon Perčič.
Organizacija: GUD Pihalni orkester Komen
Informacije: 041 773 797 – Evgen Kavčič

RAZSTAVE:
NOVEMBER, DECEMBER
Štanjel, Grad Štanjel, Kvadratni stolp
od 23. oktobra do 23. novembra 2010
RAZSTAVA »PO FABIANIJEVIH POTEH« in RAZSTAVA
»PROSPEKT MOJEGA KRAJA«
- ogled instalacij, ki so jih izdelali učenci primorskih osnovnih šol in ogled del, nastalih na delavnici študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani po Štanjelu,
- razstava likovnih del učiteljev – članov Društva likovnih
pedagogov Primorja v Galeriji pri Valetovih,
- razstava plakatov, ki so jih izdelali učenci na geografski
delavnici v Kvadratnem stolpu.
Informacije: TIC Štanjel, tel.: 05 769 00 56, 041 383 986;
mail: tic.stanjel@komen.si
Od 25. novembra 2010 dalje nova razstava Kulturni kolaž!

Kobjeglava, pred cerkvijo sv. Mihaela
Nedelja, 26. december 2010, ob 11. uri
ŽEGNANJE KONJ
Tradicionalno žegnanje konj na štefanovo.
Organizacija: Društvo kraški slavček Kobjeglava - Tupelče
Informacije: 031 203 712 – Vesna Grmek

Komen, Kosovelova knjižnica
Vsak torek: 07. 12., 14. 12., 21.12. ob 18. uri
LIKOVNO USTVARJANJE – KROŽEK
Mentorica je Mojca Senegačnik.
Informacije: 05 766 85 80 – Knjižnica Komen

Gorjansko, mala dvorana
Vsak torek v mesecu od 20.15 do 21.30
ZVOKI RITMA
Kaj počnemo:
- s polaganjem naših dlani polnimo sebe s čisto, zdravo
energijo,
- izvajamo različne vaje za krepitev in odkrivanje našega
čudovitega glasu,
- pojemo pesmi – mantramo,
- odkrivamo moč, energijo našega telesa in uma v kombinaciji z gibanjem,
- te gibe povežemo v lasten ples ...
Cena je 25€/mesec. V kombinaciji z vodenimi vadbami
(sproščanje, dihalne vaje, vaje za hrbtenico, raztezne vaje
...), ki potekajo vsak torek od 18:30 do 20:00, je cena 35€/
mesec.
Bodite v udobnih oblačilih, s seboj prinesite podlogo,
vodo in dobro voljo.
Informacije: 051 425 750 – Maja Kenda

Štanjel, Galerija Lojzeta Spacala
LOJZE SPACAL – STALNA RAZSTAVA GRAFIK
Stalna razstava grafik v galeriji Lojzeta Spacala v Štanjelu.
odprto: 11:00–14:00
sobota, nedelja: 10:00–17:00
ponedeljek: zaprto
Za napovedane skupine tudi izven urnika.
Galerija Lojzeta Spacala v obnovljenem delu gradu Štanjel
hrani stalno zbirko slik in grafik Lojzeta Spacala.
V Kraški hiši je urejena etnološka zbirka v dveh nadstropjih.
Informacije: Grad Štanjel, Galerija Lojzeta Spacala; tel.:
+386 (0)5 769 01 97; gradstanjel@guest.arnes.si

Štanjel, Stolp na vratih
RAZSTAVA KLEKLJANIH ČIPK
Razstavljajo članice Klekljarskega društva Čebelica iz Most
pri Komendi.
Urnik: torek–nedelja: 10:00–18:00
Organizacija: Nassa desella d. o. o.
Informacije: Marija Švagelj, Štanjel 6a,+386 (0)5 769 00
18, nassa.desella@siol.net

www.kras-carso.com
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IZLETI IN OGLEDI
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 4€ na osebo – odrasli (vstopnina v Galerijo
L. Spacala in v Kraško hišo je všteta v ceno vodenja) in 3€
za otroke.
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: 11:00–14:00
sobota, nedelja: 10:00–17:00
ponedeljek: zaprto
Za napovedane skupine tudi izven urnika.
Galerija Lojzeta Spacala v obnovljenem delu gradu Štanjel
hrani stalno zbirko slik in grafik Lojzeta Spacala.
V Kraški hiši je urejena etnološka zbirka v dveh nadstropjih.
Informacije: Galerija Lojzeta Spacala: +386 (0)5 769 01
97; e-mail: gradstanjel@guest.arnes.si
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
VOLČJI GRAD
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POT KAMNA – UREJENA UČNA POT
Urejena in označena učna pot po vasi in okoli nje. Spoznali
boste značilnosti kraške krajine, kraških naselij ter spoznali
posebnosti Volčjega Grada, vasi z izredno bogato kamnoseško dediščino in enim največjih ohranjenih prazgodovinskih gradišč pri nas.
Pot je uredilo Društvo Debela griža, ki organizira tudi turistična vodenja.
Informacije: www.volcjigrad.com, TIC Štanjel +386 (0)5
769 00 56; +386 (0)41 383 986

BRESTOVICA PRI KOMNU
OBISK GROFOVE JAME
Brestovica pri Komnu, vsaka zadnja nedelja v mesecu ob
14.00, 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.
URNIK:
Vsako zadnjo nedeljo v mesecu ob 14. uri vse leto ali pa po
predhodni najavi (vsaj 7 dni prej). Julija in avgusta je jama
zaprta.
INFO:
Jože Terčon, Gorjansko 92, 6223 Komen
T: 05/766 85 58
051/306 964
E: jozef.t@siol.net
http://znamenitosti.kras-carso.com/grofova_jama.htm
www.brlog.net/jds/grofova.htm
TRAJANJE OGLEDA/ CENIK:
· Trajanje: 30 min
· Vstopnine ni: prostovoljni prispevki

POGOVOR Z LETOŠNJIM ŠTREKLJEVIM NAGRAJENCEM
– VILJEMOM ČERNOM
Slovenija! Beneška Slovenija!
Siromašna, lepa zemlja, stokrat bičana in križana,
ti in srca, ki te ljubijo.
Ali res ne boš več, kar si bila?
»Bog, ki si pravičen, ne daj tega, ne daj!« je zašepetal.
France Bevk: Kaplan Martin Čedermac

Mirni borec za slovenski jezik
Viljem Černo je letos junija prejel Štrekljevo nagrado.
Dolgoletnega borca za pravice zamejskih Slovencev, za slovensko besedo in širitev slovenske kulture v Beneški Sloveniji, natančneje v Terski dolini, kličejo tudi terski čedermac.
»Vse moje delo izhaja iz želje, da beseda, ki smo jo podedovali, ne izumre,« je svoje delo na kratko predstavil Vilijem
Černo. Na oktobrskem pogovoru v Spacalovi galeriji v Štanjelu, ki ga je organizirala Kosovelova knjižnica iz Komna,
je povedal še marsikaj zanimivega tako o svojem življenju
kot o življenju svojih rojakov. Prireditev je vodila slovenistka
in bibliotekarka Tanja Bratina Grmek, z glasbenimi vložki
pa sta sodelovala Milena Košuta in Herman Antonič.
Viljem Černo se je rodil 24. julija 1937 v Bardu v Terski
dolini. Najprej je obiskoval italijansko osnovno šolo v domači vasi, nato pa je šolanje nadaljeval v Gorici na slovenski srednji šoli in učiteljišču. Študiral je na Filozofski fakulteti v Trstu.
Njegovo mladostno obdobje je zaznamovalo težko življenje in pritiski, ki so jih po vojni občutili prebivalci Terske
doline. Takrat je bilo po njegovih besedah življenje za Slovence v Benečiji najtežje: »Vsak, ki se je oklical za Slovenca,
je bil deležen ustrahovanja, ki je bilo prisotno na vseh koncih. Morali smo molčati in se skrivati.« Na prvih »svobodnih« volitvah v Italiji leta 1948 je bilo Slovencem tako prepovedano sodelovati s svojo stranko, se spominja profesor.
Černo je bil eden od ustanoviteljev Društva Ivan Trinko,
njegov prvi tajnik in kasneje tudi njegov predsednik. Društvo je pomembno prispevalo k ohranjanju slovenskega jezika in oživitvi dogajanja v dolini. Profesor je po zaključeni
fakulteti najprej delal kot izredni učitelj v raznih krajih, od
leta 1969 pa je bil stalni profesor zgodovine, zemljepisa in
italijanskega jezika na nižji srednji šoli v Čenti. Njegovo poklicno pot zaokrožuje pomembno delo predsednika Narodne in študijske knjižnice v Trstu.
Slovenci v Terski dolini so od povojnih časov res prehodili dolgo pot, čeprav pritisk italijanske države občutijo še
danes. »Za naše kraje je oblast neposlušna. Še več, politiki
uporabljajo šovinizem do slovenstva, da si pridobivajo glasove na volitvah,« je o trenutnem stanju povedal Černo in
dodal, da v zadnjem času namreč opažajo porast Italijanov, ki se želijo učiti slovensko, kar je bilo še pred nekaj leti
povsem nepredstavljivo.
Posebno mesto v njihovem življenju pa zaseda šola.
»Naša dvojezična šola Italijane moti, ker jim predstavlja
konkurenco. V šoli učimo italijanščino, slovenščino, angleščino in tudi nemščino. Naša šola je živa, njihova pa
je zaostala,« o razlikah med italijansko in slovensko šolo
pove Černo. Glavna razlika med Slovenijo in Italijo leži po
njegovem mnenju v nespoštovanju do manjšin in v znanju

Štrekljev nagrajenec Viljem Černo v pogovoru s Tanjo Bratina Grmek

oziroma neznanju: »Ljudje ob meji bi morali znati jezike
sosedov. Medtem ko Slovenci italijanski jezik govorijo oziroma vsaj razumejo, so Italijani popolnoma nepismeni.
Ravno zaradi tega neznanja bodo Italijani začeli zaostajati
za Slovenci. V Trstu se tega že zavedajo, zato obujajo nacionalizem in sovraštvo.«
Černo je vse svoje življenje združeval različne ljudi, v Benečiji je tako pripomogel k uveljavitvi zdaj že tradicionalnega praznika dan emigranta. Veliko je sodeloval z duhovščino, zato nikoli ne pozabi poudariti njihovega pomena pri
ohranjanju slovenskega jezika in povezovanju Slovencev. »Z
obredi, ki so potekali v različnih jezikih, smo želeli pokazati, da se ljudje med seboj pravzaprav ne razlikujejo,« je
povedal Štrekljev nagrajenec.
Poleg povezovanja ljudi in borbe za slovenski jezik je Viljem Černo naredil ogromno za ohranitev narečij v Benečiji.
Z duhovnikom Renzom Calligarom je tako prevedel tri mašna berila v tersko slovenščino, pri katerih sta uporabljala
tudi besede, ki so že takrat skoraj izumrle. Soustvarjal je
tudi trijezični zbornik Terska dolina v besedi, sliki in pesmi.
Dolga leta je sodeloval s Pavletom Merkujem pri zapisovanju in raziskovanju krajevnih imen, hišnih imen in toponomastike. »Tersko narečje je bilo v tistem času najslabše
raziskano. Merkuju sem lahko pomagal prav zato, ker dobro poznam te kraje,« se spominja Černo. »Pavle se je pri
svojem delu izjemno potrudil. O pomenu besed, ki jih ni
poznal, pa me je vprašal.«
Zanemarljiv ni niti njegov prispevek pri ustanavljanju
Centra za kulturne raziskave v Bardu leta 1967 in pri oblikovanju etnološke zbirke v istem kraju. Beneške Slovence
kljub napredku, ki so ga dosegli, čaka še veliko dela, saj
ob meji še ni dovolj odprtosti in želje po sodelovanju. »Ob
meji bi morali ustvariti izmenjavanje in prepletanje,« meni
Černo. Profesor je poznan kot miren človek, ki na kakršenkoli napad in krivico odgovarja mirno in argumentirano.
»Zahteva veliko znanja in pripravljenosti. Nasprotniku je
potrebno vedno odgovoriti tako, da nima protiargumentov,« pove Černo in doda, »nasprotniki so tako morali priznati, da je kultura močnejša od njihove moči, pa naj ta
izvira iz politike ali bogastva.«
Besedilo in foto: Petra Mezinec

Z DOBRO VOLJO IN PESMIJO DO NOVIH IZZIVOV
V petek, 8. 10. 2010, se je v telovadnici OŠ Antona Šibelja - Stjenka Komen zgodil dobrodelni koncert, na katerem so nastopili pevski zbori s Krasa, glasbeniki, ki si
svojo pot šele utrjujejo in tisti, ki so se že uveljavili na
slovenskih glasbenih tleh.
Pihalni orkester Komen pod vodstvom Simona Perčiča je
slovesno otvoril koncert, ki smo ga tudi letos poimenovali
Tu sem doma. Kot sta v uvodnih besedah povedala voditelja večera Urša Terčon in Domen Božič, je šola za učence
drugi dom. „Tu preživimo večji del dneva, se veselimo na
ekskurzijah, ustvarjalno preživljamo svoj prosti čas in navsezadnje pridobivamo znanje, ki je največja popotnica za
našo nadaljnjo življenjsko pot.”
V jesenskih utrinkih magično oblikovana scena, izjemni izvajalci Tori `n tevi, Kalamara, Red Katrins, Shutdown,
Meta Erženičnik in TheCabarnet, kvartet Glasbene šole Seža-

na, Oktet Rožmarin, MePZ Cominum in MePZ Gorjansko,
otroška pevska zbora OŠ Komen in Podružnice Štanjel, Mladinski pevski zbor OŠ Komen in seveda zvezde večera, učiteljice in učitelj Osnovne šole Komen, ki smo v kratkem času
uspeli ustanoviti (upajmo, da ne le za to priložnost) učiteljski pevski zbor pod vodstvom Andreje Rustja, so pričarali
publiki lep petkov večer.
Za popestritev posameznih nastopov že omenjenih izvajalcev pa je poskrbela skupina učenk naše šole, ki obiskujejo izrazni ples. S cirkuško predstavo Cavata brez podplata
pod vodstvom Milojke Širca jim je uspelo doseči, da je ta
dogodek ostal v spominu vseh nas, ki smo sodelovali pri
njegovi organizaciji in izvedbi, izjemen ter nepozaben.
Celoten izkupiček koncerta je bil namenjen šolskemu
skladu OŠ Komen.
Ob tej priliki naj se še enkrat zahvalim vsem, ki ste na kakršen koli način sodelovali pri ustvarjanju tega projekta, in
vsem vam, dragi občani in občanke, ki v tako velikem številu podpirate dobrodelne in druge šolske prireditve ter tako
nam, učiteljem in učencem, dajete zagon za nove izzive.
Besedilo: Martina Fabjan, koordinatorka projekta

