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PRVI FESTIVAL KRAŠKIH VIN, ŠTANJEL, 14. junij 2009
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Ljubitelji Krasa in kraških dobrot so prišli na svoj račun
drugo nedeljo v juniju, ko je grajsko dvorišče v Štanjelu gostilo prvi festival kraških vin »1 Kras, 1000 okusov«, prireditev, ki je prijetno presenetila obiskovalce, organizatorjem
in sodelujočim pa potrdila, da so na pravi poti.
Že prihod dvovprege Kobilarne Lipica z gospo ministrico za kulturo Majdo Širca, s komenskim županom Urošem
Slamičem in s kraljico terana pred vrata srednjeveškega
dvorišča je napovedal pomembnost dogodka, ki je bil za
Kras prelomen tudi zato, ker so se skupaj predstavili vinarji
z obeh strani meje in s seboj prinesli najboljša vina s kmetij
po lastni izbiri. Tako župan Občine Komen kot ministrica
za kulturo sta s svečanima govoroma pozdravila prisotne,
s tem pa je festival tudi uradno odprl vrata. Trideset uveljavljenih kraških vinarjev z obeh strani meje je številnim
obiskovalcem (po ocenah organizatorja jih je prišlo skoraj
600) predstavilo okrog 100 različnih vin, od avtohtone in
elegantne kraške posebnice vitovske z zmerno alkoholno
stopnjo prek rahlo aromatične malvazije s sadnim vonjem
do krepkega terana intenzivno rubinaste barve s polnim
vonjem po gozdnih sadežih, kraških penin in vin, pridelanih
iz mednarodnih sort. Velika večina predstavljenih vin je bila
iz tradicionalnih sort Krasa in njegovih obronkov.
Kras je kot ustvarjen za rejo drobnice. Povečanje števila
ovac in koz je lahko eden glavnih naravnih načinov za zaustavitev zaraščanja, poleg tega je okus tukaj vzrejene drobnice daleč naokoli najboljši zaradi izjemno pestre paše.
Prav to je bil izziv za kraško kuharsko ekipo Terra Carsus z
gosti, ki je pod vodstvom g. Petra Patajca navdušila s prikazom priprave in s pokušino jedi iz drobnice, od hladne
predjedi do glavne tople jedi in sladice. Jetrna pašteta iz
jančkovih jeter s kandiranim akacijevim cvetjem, kaneloni,
polnjeni z jančkom v spomladanskem raguju, kraška krema
s tisoč in enim kraškim okusom, ravioli, nadevani s kraško
kozjo skuto, jančkova rolada, nadevana z zelišči ... so le
nekatere od specialitet, ki jih je bilo mogoče poskusiti.
Tematske delavnice g. Gomiščka so bile upravičeno polno obiskane.
Pri spajanju hrane in pijače se pogosto zgodi, da neko
povezavo sprejmemo za tako trdno in samoumevno, da si
skoraj ne upamo zamisliti, da so mogoče še druge kombinacije. Udeleženci prve delavnice »Utečen par išče partnerja za zanimiva doživetja v troje« so ugotovili, da nam lahko
posamezno vino prebudi povsem drugačne sposobnosti
zaznave, zato ista hrana tako rekoč spremeni okus oziroma
nam razkrije nove, še neznane razsežnosti.
V delavnici na temo sirov, ki so bili vsi proizvedeni na Krasu, so predstavili različne tehnološke postopke predelave
mleka v mehke, poltrde in trde sire in raznolikost, pogojeno
s tem, ali je sir iz ovčjega, kozjega ali kravjega mleka. K posameznemu kraškemu siru so iskali najprimernejšo vinsko
spremljavo in ugotovili, da nekatere sire lahko postrežemo
s peninami, druge z mlajšimi vini, tretje z zrelimi vini, četrte
pa kot desert z vini iz sušenega grozdja.
Še nedolgo tega smo bili vajeni piti skoraj izključno mlada bela vina, v zadnjem času pa nam vinarji vse bolj ponujajo velika vina, ki dosežejo vrh šele vrsto let po trgatvi. Na
tretji delavnici »Rešeno pozabi« so odprli nekaj belih vin,
pridelanih v časih, ko se ni razmišljalo o dolgoživih vinih.
Udeleženci so spoznali, da so zlasti v osemdesetih in delno
še v devetdesetih letih prevladovale enološke metode, ki so

dejansko zaustavile zorenje vin, vendar noben vzorec ni dejansko »klecnil«, kar nam spet kaže, da imajo naša vina na
račun mineralov in kislin velik potencial zorenja.
K prijetnemu vzdušju je poleg nastopa violončelistke in
predstavitve sponzorjev (Kobilarna Lipica, Fructal, Costella) pripomoglo tudi sončno, ne preveč vroče vreme.
Zbrani v organizacijskem odboru s pomočjo g. Gomiščka, Razvojne agencije ROD in ekipe Terra Carsus ter s finančno podporo Občine Komen in z osebno zavzetostjo
komenskega župana smo naredili vse, da je bila prireditev
uspešna in spoštljiva do Krasa ter da je zadovoljila kar največji krog prijateljev te svojevrstne apnenčaste planote in
ljudi, ki živijo z vinom in od vina. Potrudili se bomo, da bo
2. festival kraških vin »1 Kras, 1000 okusov« junija prihodnje leto še bolj pester in bogat ter da bo prerasel v dvodnevno prireditev kraških vin in kulinarike.
Več o samem dogodku si lahko preberete na spletni strani www.1kras.si, ne spreglejte fotogalerije!
Še enkrat iskrena hvala Občini Komen in g. županu za
vso podporo!
SODELUJOČI VINARJI
Vinarstvo Štemberger, Branko in Vasja Čotar, Lupinc,
Kmetija Zidarich, Vinakras z.o.o., Kmetija Škerk, Vinska
klet Škerlj-Ščuka, Živcova vina, Milivoj in Marko Tavčar,
Vina Sanabor, Vinogradniško-vinarska kmetija Petelin, Borislav Lisjak, Vinogradništvo in vinarstvo Štok, Vinarstvo
Tavčar, Vina Štoka, Vina Štrekelj, Vina Kobal Štanjel, Vinogradi Fon, Vina Kukanja, Vina Kralj, Vinogradništvo in
vinarstvo Širca-Kodrič, Azienda agricola – kmetija Milič,
Vinogradništvo in vinarstvo Hovelja, Uhelj, Bonča, Castello di Rubbia – Grad Rubije, Darko Derenda, Gostilna As,
Kmetija Škerlj, Vinska klet Colja.
SODELUJOČI GOSTINCI
Terra Carsus:
Okrepčevalnica Ruj (Dol pri Vogljah), Restavracija Križman (Repen – Italija), Gostilna Mahorčič (Rodik), Gostilna Malovec (Divača), Okrepčevalnica Apetit (Sežana),
Gostilna Križman (Tublje pri Kozini).
Gosti Terre Carsus: Turistična kmetija Špacapan (Komen), Lokanda Devetak (Vrh Sv. Mihaela – Italija), Gostilna Na placu (Kazlje).
Besedilo: Mateja Kosmina
(Razvojna agencija ROD Ajdovščina)
Foto: Olga Knez

nas je sprejelo društvo Debela griža. Seveda so tudi oni poskrbeli za pester kulturni program. Hrane in pijače pa ni
manjkalo. Našo pot smo končali ob dveh popoldne, ko
smo prišli nazaj v Gorjansko. Tam pa je bilo že vse živahno, saj se je istočasno odvijal turnir v malem nogometu.
Sodelovalo je 8 ekip, in sicer domačini z ekipo Alfa Zega,
Avto Triglav, Gorenjski Alfisti, Policija, Brundula, NordEst
car, Čupa, Aerre car. Čakalo nas je tudi kosilo in skupina
Red Katrins, ki je prvič zaigrala himno našega kluba. Naše
fešte ni bilo še konec, kajti program se je nadaljeval z dobro glasbo, za katero so poskrbeli harmonikaši iz društva
Kraška harmonika in njihova svetovna prvaka Niko Poles
in Matic Štaver. Za njimi pa sta prišla še imitatorka Helene
Blagne Meta Erženičnik in Miran Rudan s svojo alfo. Poleg
nogometnih tekem, ki so se ta čas še vedno odvijale, smo
skušali določiti višino, na kateri je bil slastni kraški pršut.
Majhno število srečnežev, ki so bili izžrebani, pa je dobilo
prikupne nagrade, ki jih je pripravil klub. Hrane in pijače
smo imeli na pretek, še bolj smo se veselili, ko smo izvedeli
za zmagovalca v malem nogometu - Gorenjski Alfisti. Fešta pa se je nadaljevala pozno v noč, ko so za naše dobro
vzdušje poskrbeli 3 Prašički. Letošnje prireditev se je uspe-

šno zaključila, tudi deževno vreme ni prestrašilo alfistov, ki
so ustvarili prijetno vzdušje skozi cel dan.
Alfe iz vseh vetrov so se razšle domov, samo pri Zegi jih
je par ostalo, saj jih je zapeljal v visoko travo. Drugo leto
se bomo nazaj zbrali, da bomo alfe po Krasu spet peljali.
Besedilo: Maja Ščuka

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA
Otroci Krasa in Brkinov so letošnje poletne počitnice
preživeli brezskrbno in uživali v družbi vrstnikov in vzgojiteljev na letovanjih, v počitniškem varstvu in ustvarjalnih
delavnicah v Komnu, Sežani, Divači in Hrpeljah. V poletnih mesecih so člani Medobčinskega društva prijateljev
mladine Sežana za otroke občin Sežana, Komen, Divača in
Hrpelje - Kozina izvedli pester program aktivnosti, ki se je
zaključil tik pred vstopom v novo šolsko leto. V celodnevnem varstvu in ustvarjalnih delavnicah so otroci uživali v izdelovanju likovnih izdelkov, v igranju družabnih in športnih
iger ter obiskali številna domača podjetja, prodajalne in

Šola plavanja v Pacugu

Obisk Vinakras Sežana z otroki iz varstva

posameznike ter umetnike, ki so jim radi predstavili svoja
dela, poklic in raznovrstne dejavnosti. V mesecu juniju je
v Kranjski Gori letovalo 100 predšolskih otrok, v juliju je
počitnikovalo 75 otrok na 10-dnevnem letovanju v Pacugu, skupina 30 zadovoljnih mladostnikov pa se je avgusta
vrnila iz 10-dnevnega letovanja v Poreču. Z velikim navdušenjem so se vzgojitelji in otroci nedavno predstavili tudi z
izvedbo ustvarjalnih delavnic na prazniku Terana in pršuta
v Dutovljah, sodelovali pa so tudi na občinskem prazniku Občine Sežana s programom za otroke. Od prelepih in
vročih poletnih dni se je zadnje dni avgusta poslovila še
skupina 15 otrok, ki se je 22. 08. 2009 podala na 7-dnevno
letovanje v Pacug in s tem zaključila niz počitniških aktivnosti za otroke Krasa in Brkinov.
Besedilo: Ana Pangos,
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana
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Izberi poklic ... Promocija deficitarnih in obetavnih
poklicev za kraško-brkinske osnovnošolce
Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje iz decembra 2008 je bila
stopnja brezposelnosti v Upravni enoti Sežana v primerjavi z ostalimi upravnimi enotami iz obalno-kraške regije najnižja, in sicer 3,7
%, kar pomeni, da delodajalci (obrtniki in podjetniki) v regiji nimajo na razpolago veliko kadra. Torej, promocije poklicev v kraški regiji
so še toliko bolj zaželene in nujne. Za to pa je nujno sodelovanje in
povezovanje šol ter gospodarstva.
V ponedeljek, 8. junija 2009, je bil tako za učence 7. in 8.
razredov kraško-brkinskih osnovnih šol ne le pouka prost
dan, ampak poseben dan, namenjen spoznavanju poklicev, zbiranju informacij, da bi se lahko v prihodnje lažje in
pravilneje odločili, kam po končani osnovni šoli. Namreč
večina med njimi je še pred to veliko neznanko.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana želi
osnovnošolcem pri tem pomagati, zato je v sodelovanju
s petimi srednjimi in eno višjo šolo organizirala promocijo
deficitarnih in obetavnih poklicev. S promocijo želi zbornica:
· med mladimi povečati delež tistih, ki se boste odločali za
deficitarne poklice,
· na ta način gospodarstvu regije srednjeročno in dolgoročno zagotoviti strokovne kadre, ki jih le-to potrebuje
za svoj nadaljnji razvoj za večanje konkurenčne sposobnosti,
· zagotoviti zaposlitev mladim v regiji, ki se bodo odločili
za poklice, ki jih tamkajšnje gospodarstvo potrebuje,
· vplivati tudi na zmanjšanje strukturne neskladnosti v regiji ter omejiti beg strokovno usposobljenih kadrov iz regije.
Promocija je potekala na čudovitem zunanjem prostoru
v amfiteatru Kosovelovega doma v Sežani. Na predstavitvi
so sodelovale naslednje srednje šole: Tehniški šolski center
Nova Gorica, Srednja tehniška šola Koper, Srednja zdravstvena šola Izola, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Srednješolski center Srečka Kosovela Sežana in Višja šola za fotografijo in oblikovanje
materialov. Na 15 stojnicah so predstavljali trinajst različnih poklicev, še poseben poudarek pa je bi na predstavitvi
poklica kuhar, natakar, avtoserviser, kamnosek in frizer.
Pri predstavitvi poklicev so sodelovali tudi delodajalci:
Okrepčevalnica Apetit Matjaž Lindič s.p., Okrepčevalnica
Ruj Peter Patajac s.p., Gostilna Mahorčič Martin Mahorčič s.p., Frizerstvo Mitja Tavčar s.p., Vulkanizerstvo Miran
Hrvatič s.p., Kamnoseški izdelki Jernej Bortolato s.p., Kamnoseštvo in restavratorstvo Čevnja Sandi s.p., Marmor,
Sežana d.d., Wellness Dea Sežana Milan Škapin s.p.
Čez 200 učencev je v spremstvu svojih učiteljev od stoj-

nice do stojnice spoznavalo poklice. Iz prve roke so od dijakov, profesorjev srednjih šol ter delodajalcev prejemali
informacije o posameznem poklicu in o možnostih izobraževanja.
Priložnost so imeli preizkusiti se tudi v poznavanju posameznega poklica in za tiste, ki so se uspešno izkazali na
kvizu Lepo je biti ... Boštjana Čukurja – za nas bolj poznan
kot glasbenik 6pack Čukur - so bili tudi nagrajeni. Zanimive nagrade so prispevale srednje šole in delodajalci. Učenci
so se aktivno vključili v kviz in bučno spremljali tekmovalni nastop posameznega učenca. Pred kvizom je osnovnošolce pozdravil predsednik Območne obrtno-podjetniške
zbornice Sežana Milan Škapin. Ob tem je poudaril: »Ugotavljamo namreč, da mladi nimajo dovolj informacij, da bi se lahko
pravilno odločili o tem, kakšen poklic bi izbrali. Pogosto so tudi napačne predstave o poklicih, zato je tudi namen današnje promocije,
da vam in vašim staršem na sproščen in učinkovit način predstavimo
poklice, v katerih lahko pričakujete tudi zaposlitve po končanem
izobraževanju. In tisti, ki boste želeli nadaljevati izobraževanje, boste lahko to tudi nadaljevali. Poleg boljšega poznavanja poklicev in
možnosti izobraževanja želimo izboljšati privlačnost deficitarnih poklicev ter usposabljanja zanje. Prav tako želimo izboljšati kakovost
in učinkovitost izobraževanja, večjo dostopnost in odpiranje sistemov
izobraževanja.«
Mitja Korunovski iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je učencem predstavil poklicno izobraževanje in možnosti osebne kariere.
Seveda pa so morali biti osnovnošolci pri spoznavanju
poklicev in zbiranju informacij še kako pozorni, saj so dobili tudi šolsko obveznost. Uspešni in inovativni so bili tudi
posebej nagrajeni.
V okviru te akcije Izberi poklic ... so delodajalci povabili
osnovnošolce skupaj s starši na dneve odprtih vrat, ki so
potekali v tednu po promociji poklicev, po vnaprej določenem razporedu. Dneve odprtih vrat so za osnovnošolce
pripravili: WELLNES Dea Milan Škapin, Sežana - poklic
kozmetični tehnik, Okrepčevalnica Apetit, Sežana - poklic
kuhar in natakar, Frizerski center Mitja, Sežana - poklic
frizer, podjetje MARMOR d.d., Sežana - poklic kamnosek, Mizarstvo Bolčič Bolčič Mitja, Kozina – poklic mizar,
mizarski tehnik, Vuklanizerstvo Miran Hvratič s.p., Sežana – poklic vulkanizer, Kamnoseški izdelki domače in
umetnostne obrti Jernej Bortolato s.p., Pliskovica - poklic
kamnosek.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana je v okviru tega projekta izdala tudi zloženko Izberi poklic kamnosek – oblikovalec materialov – kamen.
Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za šolstvo in
šport ter občine Sežana, Komen, Divača in Hrpelje - Kozina. Posebna zahvala pa gre moderatorki prireditve Špelci
Rodman in ostalim dijakom srednješolskega centra iz Sežane, ki so z glasbenimi nastopi popestrili program.
Besedilo: Marija R. Šik
Fotografije: Marija R. Šik
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Prireditve

OBČINA KOMEN
TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER ŠTANJEL
Štanjel 42c, 6222 Štanjel
tel.: 05/76 90 056, 041 383 986
www.kras-carso.com
e-mail: tic.stanjel@komen.si

PRIREDITVE
SEPTEMBER 2009
Kobjeglava, kulturni dom, dvorana
Sobota, 26. september popoldne in
nedelja 27. september ob 19.00 uri
PRAZNIK SV. MIHAELA

Dvodnevna prireditev v čast vaškemu zavetniku sv. Mihaelu
V soboto popoldne organizatorji prirejajo turnir v balinanju ter turnir v
briškoli. Ob 20.00 pa vam ponujajo gostujočo gledališko predstavo.
V nedeljo, 27. septembra 2009, ob 19.00 sledi pri kulturnem domu kulturni program. Organizacija: KUD Kraški slavček Kobjeglava
Informacije: Erika Rojc, tel.: +386 (0)40 277 337, kraski.slavcek@gmail.
com

Štanjel, grajsko dvorišče in trg pred cerkvijo
Nedelja, 20. september 2009, od 9.00 do 17.00
NEDELJSKE TRŽNICE V ŠTANJELU 2009

Sejmi starin ter domače in umetne obrti, spremljevalne prireditve potekajo v starem delu Štanjela vsako tretjo nedeljo v mesecu od marca
do novembra.
Naslednji tržnici: 18. oktober in 15. november 2009
Informacije: TIC Štanjel, tel: +386 (0)5 769 00 56, +386 (0)41 383
986, tic.stanjel@komen.si

Štanjel, Stolp na vratih
Petek, 25. september 2009 ob 18.00
OTVORITEV SLIKARSKE RAZSTAVE JANEZA MOHORIČA

Otvoritev razstave slik Janeza Mohoriča, člana KUD DOLIK z Jesenic.
Razstava bo predvidoma na ogled do sredine novembra 2009.
Organizacija: Nassa desella d.o.o.
Informacije: Marija Švagelj, Štanjel 6a, +386 (0)5 769 00 18, nassa.
desella@siol.net

RAZSTAVE
SEPTEMBER 2009
Štanjel, Galerija Lojzeta Spacala
LOJZE SPACAL - STALNA RAZSTAVA GRAFIK

Informacije: Grad Štanjel, Galerija Lojzeta Spacala,
tel: +386 (0)5 769 01 97, e-mail: gradstanjel@guest.arnes.si

Štanjel, Stolp na vratih
SLIKARSKA RAZSTAVA JANEZA MOHORIČA

Razstava slik Janeza Mohoriča. Razstava bo predvidoma na ogled do
sredine novembra. Organizacija: Nassa desella d.o.o.
Informacije: Marija Švagelj, Štanjel 6a, +386 (0)5 769 00 18, nassa.
desella@siol.net
Štanjel, Storževa galerija
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
Razstavlja Stojan Gorup. Razstava bo predvidoma na ogled do konca septembra. Organizacija: Stanarjevi
Informacije: Stanarjevi, tel: +386 (0) 5 7691 007, +386 (0)31 389
621, www.stanarjevi.com

PO KOMENSKI OBČINI IN ŠE MALO DLJE
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).
Uredništvo

IZLETI in OGLEDI
SEPTEMBER 2009
ŠTANJEL
Vsako nedeljo izpred cerkve v Štanjelu

URA: 14: 30 – zimski urnik, od novembra do konca marca
15:30 – od aprila do konca oktobra

NEDELJSKO TURISTIČNO VODENJE ZA INDIVIDUALNE
OBISKOVALCE: Turistično vodenje vključuje ogled gradu Štanjel,

galerije Lojzeta Spacala, cerkve sv. Danijela, Kraške hiše, Stolpa na
vratih in Ferrarijevega vrta. Ogled poteka približno 90 minut.
Cena ogleda je 3,80 EUR na osebo (vstopnina v Galerijo L. Spacala in
v Kraško hišo je všteta v ceno vodenja).
Organizacija in informacije: TIC Štanjel, +386 (0)5 769 00 56,
+386 (0)41 383 986

ŠTANJEL, Galerija Lojzeta Spacala in Kraška hiša
Grad Štanjel

odprto: 10:00 – 14:00 / sobota, nedelja: 10:00 – 18:00
ponedeljek: zaprto
Za napovedane skupine tudi izven urnika.
Galerija Lojzeta Spacala v obnovljenem delu gradu Štanjel hrani stalno zbirko slik in grafik Lojzeta Spacala.
V Kraški hiši je urejena etnološka zbirka v dveh nadstropjih.
Informacije: Galerija Lojzeta Spacala, +386 (0)5 769 01 97, e-mail:
gradstanjel@guest.arnes.si

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
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
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OBISK GROFOVE JAME
Brestovica pri Komnu, vsaka zadnja nedelja v mesecu ob
15.00, razen v mesecu avgustu

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

POZIV ZA SODELOVANJE
V MESECU KRAŠKE KUHINJE
Društvo PLANTA v sodelovanju z Občinama Komen in
Sežana tudi letos pripravlja projekt Mesec kraške kuhinje,
ki se bo dogajal na Krasu od srede oktobra do srede novembra 2009.
Zato vabimo vse ponudnike gostinskih in drugih storitev, kmete, čebelarje, vinarje in druge, ki bi s svojim prispevkom želeli sodelovati,
da se javite na telefonsko številko 05 7640 250 in potrdite svoje sodelovanje!
S skupno promocijo bo naš Kras bolj prepoznaven in
zanimiv!

KRI, KI REŠUJE ŽIVLJENJE
Si prestar-a, premlad-a? Nimaš časa? Novosti te ne zanimajo? Tašča ti razjeda jetra? Otroci te vlečejo za krilo? Šef ti
nalaga preveč dela? Doma čaka živina, vinograd in njive. Bolijo te hrbet, noge, roke in glava, povrh vsega pa si nenehno
pod stresom tega in onega. Grozi ti visok pritisk, prebava ti
nagaja kar pogosto, pri vsakem navalu viroz zboliš. Kričal bi
od besa, pa si ne upaš, ker: »Kaj bodo rekli sosedje?« Pa še
zjokat se ne znaš več. Spomin ti tudi peša, zato hitro pozabiš
vse skupaj.
Nekje v tebi pa se vse kopiči!!!
Zberi pogum in se nam pridruži pri vadbi!
Vadba QI GONG-a
»VADBA ZA ZDRAVJE, MOČ IN BOLJŠE ŽIVLJENJE«.
Urnik vadbe: od septembra dalje, vsak torek in četrtek od
19.00h do 20.00h pred šolo v Škrbini oz. v šoli (v primeru
dežja).
Za vadbo v Gorjanskem zbiramo prijave!
Vadba je primerna za ljudi vseh starosti in obeh spolov,
neglede na fizično kondicijo. Za vadbo potrebujete le udobno obleko in obutev (npr. trenirka, športni copati). Za glavni
namen vadbe imamo doseganje dobrega psihofizičnega počutja - zdravja.
Z vadbo bomo:
- izločali negativno energijo iz telesa, ki je po
kitajski medicini vzrok raznim težavam in
boleznim,
- krepili qi energijo v telesu in ustvarjali nemoten pretok.
Vadba učinkuje na:
- aktiviranje pretoka qi,
- jačanje notranjih organov,
- pozitivni vpliv na sklepe in mišice,
- odprava stresa,
- jačanje imunskega sistema,
- osebno in duhovno rast.
Redna vadba pomaga pri raznih kroničnih
boleznih npr: bolečine v hrbtenici, vratu in drugih predelih, artritisu, astmi, prebavnih motnjah, izboljšamo si koncentracijo,
sposobnost učenja, koordinacijo - zavedanje telesa itd.
Vpis in cene, info: 041 452 095 (Barbara)
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Vabljeni!

Tudi letos jeseni (oktobra) bo v Škrbini
potekal tečaj družabnih plesov.
Prijave in informacije od 15. 8. do 20. 9.
2009 na telefon št. 041 589 747 (Marija).

Tudi letos smo na Območnem združenju
Rdečega križa Sežana v avgustu izpeljali redno
tridnevno krvodajalsko akcijo v Sežani in
Komnu. Kljub dopustniškemu vzdušju se je
vabilu za darovanje krvi v treh dneh odzvalo
skupaj 322 ljudi, to je kar 59 več kot avgusta
2008. V Komnu se je akcije udeležilo 65 ljudi, to je 20 ljudi več kot lani. Tu odvzem že
vrsto let poteka v Osnovni šoli Antona Šibelja Stjenka, kjer nam
vedno velikodušno odstopijo v uporabo vse potrebne prostore
za nemoteno izvedbo akcije. V Sežani pa smo zaradi gradbenih
del v Zavodu za gasilno in reševalno službo tokratno akcijo preselili v prostore Ljudske univerze.
Zahvaljujemo se gostiteljem za razumevanje in velik prispevek krvodajalstvu in našim zvestim prostovoljkam za pomoč pri
izvedbi akcij. Hvala vsem krvodajalcem za nesebično in plemenito odločitev.
Vse, ki ste si v času akcije vzeli zaslužen počitek in bi se radi
odzvali klicu življenja, pa vabimo, da svojo kri darujete v:
- Izoli na transfuzijskem oddelku SB, Polje 35
vsak torek od 8. do 12. ure, četrtek od 8. do 16.30 ure in
petek od 8. do 10. ure.
- Novi Gorici na transfuzijskem oddelku SB Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13
vsak torek od 8. do 12. ure ter od 14. do 16. ure in
petek od 8. do 12. ure.
Naslednja terenska krvodajalska akcija na našem območju
bo v Sežani 7. in 8. decembra 2009.
Za OZRK Sežana
Dora Sedmak

Društvo VRT v sodelovanju z
Društvom MOTO PERPETUO – TRAJNO GIBANJE
organizira razne tedenske vadbe Qi gonga
»VADBA ZDRAVA HRBTENICA«
Predstavitev vadbe in vpisi:
četrtek, 24. 09. 2009, ob 18.00 uri v stari šoli, Škrbina
»VADBA PO 50-em LETU«
Predstavitev vadbe in vpisi:
ponedeljek, 28. 09. 2009, ob 9.00 uri v
stari šoli, Škrbina
»VADBA ZA ZDRAVJE, MOČ IN
BOLJŠE ŽIVLJENJE«
Predstavitvena ura je brezplačna, vpisi:
celo leto.
vsak torek in četrtek od 19.00
do 20.00 ure v stari šoli, Škrbina

VEČJE VOZILO ZA GAŠENJE GOZDNIH POŽAROV – GCGP-3
(gasilska cisterna za gozdne požare-3)

Občina Komen, Prostovoljno gasilsko društvo Komen (v nadaljevanju PGD) in seveda Kras smo bogatejši za novo vozilo
za gašenje gozdnih požarov oznake GCGP-3, ki je prvo te vrste
v Sloveniji. Zelo zahteven projekt, v katerega smo vložili precej
energije, smo konec meseca junija pripeljali do konca.
Vozilo smo slovesno prevzeli na slovesnosti v začetku meseca julija. Slovesnost so počastili tudi visoki gostje, župan
g. Uroš Slamič, podžupan g. Igor Zega, poveljnik CZ Občine
Komen g. Miloš Lozej, g. župnik Peter Černigoj, svetniki Občine Komen ter povabljeni gostje. S svojim prihodom nas je
posebej počastila tudi ministrica za obrambo RS ga. Ljubica
Jelušič, ki je bila tudi slavnostna govornica.
Na slovesnosti smo se posebej zahvalili županu g. Urošu
Slamiču s priznanjem Gasilske zveze Slovenije za posebne zasluge v gasilstvu.
Že v letu 2007 smo se z Občino Komen pogovarjali o zamenjavi dotrajanega vozila - avtocisterne FAP1616 z 8000 litri
vode, letnik 1979. Občina Komen z županom Urošem Slamičem na čelu je imela veliko posluha za realizacijo projekta.
V PGD Komen smo projekt za nabavo vozila izpeljali v obdobju enega leta. V tem obdobju se je pojavilo veliko vprašanj
in preprek, ki jih je bilo potrebno rešiti. Ob tem naj povem,
da je prav naše društvo dobilo razvojni projekt za GCGP-3,
po katerem se bo delala tipizacija za gasilska vozila te oznake.
Upam, da smo z razvojnim projektom naredili res vse potrebno, kako naj bi taka vozila v bodoče izgledala in kako naj bi
bila v celoti uporabljena vsa oprema v vozilu.
Zakaj smo se v PGD Komen odločili, da potrebujemo večje
vozilo za gašenje gozdnih požarov?
1. Takšno vozilo je potrebno zaradi številnih intervencij v naravnem okolju, ki so se v zadnjih obdobjih vrstile v naši občini. Naj omenim samo največje:
• Požar pri Komnu leta 2001, kjer je pogorelo približno 200
hektarjev površine. Požar je ogrožal zaselek Jablanec. Gasilci
smo obvarovali ljudi in objekte.
• V letu 2003 se je v Brestovici zgodil največji požar v naravnem okolju v RS. Pogorelo je 1048 hektarjev površine.
Gasilci so se tudi tokrat izkazali.
• Drugi največji požar v naravnem okolju (»Šumka«) pa
se je zgodil leta 2006. Pogorelo je 950 hektarjev površine,
samo v občini Komen pa je požar uničil približno 700 hektarjev površine.
2.Komenska občina obsega 103 km2 površine, od tega je polovica ogrožena pred požari v naravi. V občini Komen se nahaja Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Komen, ki deluje
ob pomoči Zavoda za gasilno in reševalno službo iz Sežane
(v nadaljevanju ZGRS Sežana).
3.Vozilo GCGP-3 6 x 6 z 10000 litri vode je primerno za dostavo vode na požarišče za delo s helikopterji. Na Krasu je

takih vozil z večjo količino vode zelo malo. Z večjo gasilsko
cisterno s 14000 litri vode in enim vozilom GCGP-1 s 4000
litri vode razpolaga na Krasu edino ZGRS Sežana.
4.Vozilo samo je primerno za samostojno delovanje na terenu
in sicer za gašenje in polivanje požarišča.
5.Vozilo je primerno za prevoze pitne vode v zaselke, kjer še ni
vodovoda.
6.PGD Komen je od ZGRS Sežana oddaljeno približno 25 minut (20 km). Zaradi tega je nujno potrebno vozilo z večjo
količino vode, da lahko do prihoda pomoči samostojno deluje na požarišču.
7. PGD Komen bo zaradi nabave novega vozila odstavil vozilo FAP 1616, AC 24/80, letnik 1979, ki ga je pridobilo od
ZGRS Sežana kot prvo cisterno takratne Občinske gasilske
zveze Sežana. Vozilo je zelo iztrošeno, saj je na Krasu velika
potreba po prevozih pitne vode v vasi in zaselke. Večja količina vode za gašenje je potrebna tudi pri sodelovanjih na
vseh intervencijah v Kraški gasilski zvezi (KGZ) zunaj občine
Komen.
Ne glede na različne komentarje vam lahko zatrdim, da je
v vozilo vloženega izredno veliko napora, odrekanja, prostovoljnega dela in znanja. Lahko potrdim, da je vozilo resnično
narejeno na podlagi izkušenj, pridobljenih na kraškem terenu.
Za konec bi se rad zahvalil vsem, s katerimi smo sodelovali
pri tem projektu. Najprej glavnemu donatorju Občini Komen,
članom PGD Komen, ki so sodelovali pri projektu, podjetju
Mettis iz Gornje Radgone, s katerim smo odlično sodelovali,
Komisiji za tipizacijo gasilskih vozil pri GZS ter Upravi RS za
zaščito in reševanje.
Zaradi številnih intervencij na Krasu moramo gasilci na tem
področju imeti dodatno opremo za gašenje požarov v naravi,
kar predstavlja tako za društvo kot za lokalno skupnost več
dodatnih finančnih sredstev. Tudi osebna oprema gasilca na
Krasu se prej iztroši zaradi frekvence in številčnosti posredovanj. Tudi življenjska doba gasilskih vozil na Krasu je zaradi
zahtevnosti terena in intervencij mnogo krajša.
Skupaj z Občino Komen smo v dvanajstih letih obnovili celoten vozni park petih vozil. Za zadnja tri vozila (GVC 16/25,
GVGP-2, GCGP-3) smo bili deležni finančne pomoči programa Kras.

Procent financiranja zadnjih treh vozil
Občina Komen 77 %

URSZR (program Kras) 23 %

Kras, apnenčasta planota, že tisočletja vabi ljubitelje naravnih in kulturnih lepot na potovanje in spoznavanje zanimivih
značilnosti kraškega sveta. Obisk Krasa je doživetje v vsakem
letnem času, a v jeseni je kraška planota najlepša, saj zažari v
ognjeno rdeči barvi ruja in v pisanih listih vinske trte, kar daje
pokrajini poseben čar.
Čeprav so za Kras značilni trije pojmi, kot so teran, pršut in
burja, se v resnici na tem območju najde še mnogo več. Žal se
Kras zaradi opuščanja živinoreje in kmetijstva zarašča. Kolikor
je v vsej svoji naravni danosti čudovit, pa je v smislu požarne
ogroženosti naravnega okolja zelo ranljiv.
Zato - Kras je lep, zato poskrbimo, da tak tudi ostane!
»NA POMOČ!«
Besedilo: Marko Adamič, poveljnik PGD Komen
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UJETO V OBJEKTIV

(dan državnosti Klariči, občinski praznik Komen, 21. junij 2009, foto: Bogdan Macarol in Jože Strnad)
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