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NAPOVEDNIK
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

od 19. avgust do 28. avgust
OSMICA PRI LOJZETU: Alojz Pangos
Brje pri Komnu

10. julij ob 21.00

GRAJSKO POLETJE V ŠTANJELU:
Nastop gledališke skupine: Kulturno-umetniško in turistično
društvo Kraški slavček Kobjeglava -Tupelče: Vdova Rošlinka
Organizator: Športno kulturno društvo biser Krasa Štanjel in Občina Komen
Štanjel, grajsko dvorišče

17. julij ob 21.00

GRAJSKO POLETJE V ŠTANJELU:
Nastop gledališke skupine: Kulturno prosvetno društvo Štandrež: Zbeži od žene
Organizator: Športno kulturno društvo biser Krasa Štanjel in Občina Komen
Štanjel, grajsko dvorišče

6. september ob 17.00

PRAVLJIČNA URICA s Tanjo Bratina Grmek
Organizator: Knjižnica Komen
Komen, Knjižnica Komen

3. september ob 17.00

MINI PRAVLJICA z Danijelo Pipan
Organizator: Knjižnica Komen
Komen, Knjižnica Komen

16. september do 18. september
(začetek ob 14.00)
KAMNOSEŠKA DELAVNICA V ŠTANJELU
Organizator: Grad Štanjel, Galerija Lojzeta Spacala
Štanjel, Galerija pri Valetovih (Dušana Švagelj)

24. september ob 15.30
30. julij ob 19.00

DIHAM HARLEY: Srečanje lastnikov Harley-Davidson motorjev
Organizator: Vegas Corporation
Štanjel

KAMENČKI NA POTI … V NABREŽINO
Pravljica z delavnico in izposojo knjig v sodelovanju s SKD Igo
Gruden iz Nabrežine.
Organizator: Knjižnica Komen
Komen, Knjižnica Komen

23. in 24. september (začetek ob 16.00)
DELAVNICA MOZAIKOV Z BARBARO RAVNIKAR
Organizator: Grad Štanjel, Galerija Lojzeta Spacala
Štanjel, Galerija pri Valetovih

30. september ob 18.30

S KNJIŽNIM NAHRBTNIKOM NA POTEP … V TIBET. Gostja:
Majda Mateta
Organizator: Knjižnica Komen
Komen, Knjižnica Komen
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Oktober

MESEC KRAŠKE KUHINJE
Organizator: Društvo Planta

PO KOMENSKI OBČINI IN ŠE MALO DLJE
Praznovanja, prireditve, ogledi, izleti, osmice ...
Je kaj zanimivega za vas?

4. oktober ob 17.00

PRAVLJIČNA URICA s Tanjo Bratina Grmek
Organizator: Knjižnica Komen
Komen, Knjižnica Komen

11.oktober ob 17.00

MINI PRAVLJICA z Danijelo Pipan
Organizator: Knjižnica Komen
Komen, Knjižnica Komen

14. oktober ob 18.30

S KNJIŽNIM NAHRBTNIKOM NA POTEP … S KOLESOM PO
AFRIKI. Gost: Marko Mohorčič
Organizator: Knjižnica Komen
Komen, Knjižnica Komen

21. oktober ob 18.30

PREDAVANJE DR. ALENKE KAFOL ŠUŠTERŠIČ z naslovom
Hrana za možgane
Organizator: Knjižnica Komen
Komen, Knjižnica Komen

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
burja@komen.si ali po telefonu na številko 05/76 90 056 (TIC Štanjel).
Uredništvo

29. oktober ob 15:30

KAMENČKI NA POTI … V NABREŽINO
Pravljica z delavnico in izposojo knjig v sodelovanju s SKD Igo
Gruden iz Nabrežine.
Organizator: Knjižnica Komen
Komen, Knjižnica Komen

30. oktober ob 9.00
28. oktober ob 18.30

S KNJIŽNIM NAHRBTNIKOM NA POTEP … V MAROKO.
Gostja: Tanja Godnič Organizator: Knjižnica Komen
Komen, Knjižnica Komen

14. POHOD PO SLEDEH SOŠKE FRONTE
Pohodniki izbirajo med dvema dolžinama poti: 10 in 14 km. Časovni obseg 4–5 ur
Organizator: Turistično društvo Brest
Brestovica pri Komnu

SEJMI IN TRŽNICE V OBČINI KOMEN V LETU 2011
Vaški sejem v Komnu
Tako kot pretekla leta tudi letos poteka vaški sejem v
Komnu, in sicer vsako 1. soboto v mesecu. Na sejmu
vam bodo prodajalci ponudili najrazličnejše izdelke
(kmetijske pridelke, izdelke domače in umetnostne
obrti, izdelke za dom in družino …).
Prihajajoči vaški sejmi v Komnu:
sobota, 2. julij 2011
sobota, 1. oktober 2011
sobota, 6. avgust 2011
sobota, 5. november 2011
sobota, 3. september 2011 sobota, 3. december 2011

Sejem starin ter domače in
umetne obrti v Štanjelu
Sejem starin ter domače in umetnostne obrti v Štanjelu je letos
odprl svoja vrata v mesecu marcu. Ponudniki s svojimi starinami, izdelki domače in umetnostne obrti ter različnimi domačimi
pridelki in izdelki so oživili dogajanje pred štanjelskim gradom.
Prihajajoči sejmi starin ter domače in umetnostne obrti v Štanjelu:
nedelja, 19. junij 2011
nedelja, 18. september 2011
nedelja, 17. julij 2011
nedelja, 16. oktober 2011
nedelja, 21. avgust 2011 nedelja, 20. november 2011
Lepo vabljeni!
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POLETNA AVTOBUSNA POVEZAVA
ŠTANJEL–DEVIN
Med vikendi in prazniki bo v poletnem
času tudi letos obratovala avtobusna povezava med Štanjelom in Devinom – povezava med Krasom in morjem.
Z avtobusno povezavo, ki jo organizirata Občini Komen in Devin - Nabrežina s
pomočjo večletnega sponzorja Zadružne
kraške banke, skušamo doseči, da bi lepote Krasa brez meja bile v poletnem času
oddiha še bolj dostopne in dosegljive
vsakomur. Vsakomur, ki si želi brezskrbno
ogledati zanimivosti, naravne in kulturne
dediščine ter pešpoti med Devinskim
gradom in gradom Štanjel ter se osvežiti
v morju Sesljanskega zaliva.
Avtobus bo zato vozil vsako soboto, nedeljo ter ob praznikih v času med 25. 6.
in 31. 8. 2011 po trikrat dnevno v obe
smeri.
Cene enosmernih vozovnic znašajo med
1,35 in 2,05 evra.
Letošnja novost pa so popusti, ki jih lahko unovčite ob predložitvi avtobusne vozovnice za naslednje oglede:

AVTOBUSNA POVEZAVA ŠTANJEL - DEVIN
LINEA STAGIONALE ŠTANJEL - DUINO
BUS TIMETABLE
sobota, nedelja, prazniki med 25.6.2011 in 31.8.2011
sabato, domenica e festivi dal 25.6. al 31.8.2011
Saturday, Sunday and public holidays from June 25th to August 31 th 2011
VOZNI RED - ORARIO - TIMETABLE:

- Devinski grad (s popustom 5€, redna
cena 7€),
- Galerija Lojzeta Spacala (s popustom
1,25€, redna cena 2€),
- Kraška hiša – etnološka zbirka (s popustom 1€, redna cena 1,5€).
Vabljeni, da se brezskrbno popeljete z
nami po obeh straneh Krasa!
Podrobnejše informacije: Turistično informacijski center Štanjel, tel. 05 769 00 56,
041/383 986; e-mail: tic.stanjel@komen.si,
www.kras-carso.com

CENIK
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Postajališče / fermata / bus stop
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Hruševica
Tupelče
Kobjeglava
Gabrovica
Tomačevica
Komen
Gorjansko
Gorjansko MP (Border crossing)
San Pelagio/Šempolaj VC/MP (Border crossing)
San Pelagio/Šempolaj civico 52/h.št.52
Aurisina/Nabrežina civico 65/h.št.65
Aurisina/Nabrežina civico 23/h.št.23
Aurisina/Nabrežina Municipio/Županstvo
Sistiana/Sesljan civico 45/h.št.45
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Duino/Devin 10e/h.št.10
Duino/Devin civico 62c/h.št.62

km
0
2
4
4
6
8
11
14
17
17
19
22
23
25
27
30
32
33

h
09:00
09:03
09:06
09:07
09:10
09:13
09:18
09:23
09:27
09:27
09:31
09:36
09:38
09:41
09:45
09:51
09:55
09:57

h
14:00
14:03
14:06
14:07
14:10
14:13
14:18
14:23
14:27
14:27
14:31
14:36
14:38
14:41
14:45
14:51
14:55
14:57

h
19:00
19:03
19:06
19:07
19:10
19:13
19:18
19:23
19:27
19:27
19:31
19:36
19:38
19:41
19:45
19:51
19:55
19:57

Postajališče / fermata / bus stop
Duino/Devin civico 62c/h.št.62
Duino/Devin 10e/h.št.10
Sistiana mare/Sesljanski zaliv
Sistiana/Sesljan civico 45/h.št.45
Aurisina/Nabrežina Municipio/Županstvo
Aurisina/Nabrežina civico 23/h.št.23
Aurisina/Nabrežina civico 65/h.št.65
San Pelagio/Šempolaj civico 52/h.št.52
San Pelagio/Šempolaj VC/MP (Border crossing)
Gorjansko MP (Border crossing)
Gorjansko
Komen
Tomačevica
Gabrovica
Kobjeglava
Tupelče
Hruševica
Štanjel

km
0
2
4
6
8
10
11
14
16
16
19
22
24
28
30
30
32
33

h
10:10
10:12
10:16
10:22
10:26
10:29
10:31
10:36
10:40
10:40
10:44
10:49
10:54
10:57
11:00
11:01
11:04
11:07

h
15:10
15:12
15:16
15:22
15:26
15:29
15:31
15:36
15:40
15:40
15:44
15:49
15:54
15:57
16:00
16:01
16:04
16:07

h
20:10
20:12
20:16
20:22
20:26
20:29
20:31
20:36
20:40
20:40
20:44
20:49
20:54
20:57
21:00
21:01
21:04
21:07

Km
0
2
4
4

Štanjel
0,65
0,65
0,65

Hruševica
0,65
0,65

Tupelče
0,65

Kobjeglava

6

0,90

0,65

0,65

0,65

8
11
14
19
22
23
25
27
30
32
33

0,90
1,15
1,15
1,35
1,55
1,55
1,55
1,80
1,80
2,05
2,05

0,90
0,90
1,15
1,35
1,35
1,55
1,55
1,55
1,80
1,80
2,05

0,65
0,90
0,90
1,15
1,35
1,35
1,55
1,55
1,80
1,80
1,80

0,65
0,90
0,90
1,15
1,35
1,35
1,55
1,55
1,80
1,80
1,80

Burja

Gabrovica pri
Komnu
0,65
0,90
0,90
1,15
1,35
1,35
1,35
1,55
1,55
1,80
1,80

Tomačevica
0,65
0,90
1,15
1,15
1,15
1,35
1,35
1,55
1,55
1,55

Komen
0,65
0,90
1,15
1,15
1,15
1,35
1,35
1,55
1,55

Gorjansko
0,65
0,90
0,90
1,15
1,15
1,35
1,35
1,35

Šempolaj h. št. 52
Nabrežina h. št. 65
Nabrežina h. št. 23
Nabrežina županstvo
Sesljan h. št. 45
Sesljan zaliv
Devin h. št. 10
Devin h. št. 62

VSESLOVENSKA MLADINSKA
AKCIJA MLADE FACE
Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2010–2011
razglasila za mednarodno leto mladih, ki poteka pod geslom
Dialog in medsebojno razumevanje. Cilj mednarodnega leta je
krepiti ideale miru, spoštovanja človekovih pravic in solidarnosti
med generacijami, kulturami, verami in civilizacijami. V okviru
leta mladih se je rodila mladinska iniciativa za vseslovensko akcijo Mlade face. Pobuda izhaja iz želje, da bi mladinske organizacije in drugi akterji na mladinskem področju ter posamezniki
združili moči in sledili skupnim ciljem ter namenom:
- povezati vse mlade in prebuditi kolektivni duh v dobi individualizma,
- ozavestiti javnost o moči mladih,
- podreti stereotipe o mladih,
- motivirati mlade k povezovanju in večji aktivnosti tudi v prihodnje,
- ozavestiti javnost o pomenu solidarnosti.
Tako so v soboto, 21. maja 2011, mladi in malo manj mladi iz vse
Slovenije ponovno združili moči in v vseslovenski akciji Mlade
face pokazali, da lahko z dobrimi deli in medgeneracijsko solidarnostjo in povezanostjo dosežejo (skoraj) vse.
V akcijo je bilo neposredno vključenih več kot 700 mladih. Obči-

na Komen je bila uvrščena v Kraško-brkinsko regijo, znotraj le-te
pa sta se akciji pridružili še Občina Sežana (kjer so prostovoljci
čistili in označevali sprehajalne poti ter mimoidoče poučevali o
pravilnem ločevanju odpadkov, umetniki so z umetniško inštalacijo opozorili na propadajoče stavbe v Sežani, taborniki pa so
se akciji priključili z mnogobojem) in Občina Hrpelje - Kozina
(kjer so urejali novonastajajoče mladinske prostore na Kozini ter
urejali okolico po različnih vaseh).
V Občini Komen so se akciji pridružili člani Mladinskega društva
ŠUZ, ki so v avli Zadružnega doma Komen pripravili razstavo fotografij, s katero so želeli opozoriti na pomanjkanje društvenih
prostorov. Mladi iz vasi Kobjeglava in Tupelče so urejali otroško
igrišče ter njegovo okolico in barvali avtobusno čakalnico, v Komnu pa so mladi in malo manj mladi čistili komenski kal, urejali
zelenico ob stari šoli ter barvali oglasne deske.
Klub študentov Sežana je zvečer ob zaključku akcije organiziral
koncert za celotno regijo. Koncert so izvedli v stari blagovni hiši.
Na njem pa so nastopili Tinkara Kovač, 3 Steps in 4 Eva.
Eva Tomašević – Klub študentov Sežana
Soraja Balantič – Občinska uprava Občine Komen

»MLADE FACE« V KOMNU
Vseslovenski akciji »Mlade face«, ki je potekala 21. maja 2011,
smo se pridružili tudi nekateri Komenci, ki nam ni vseeno, kakšno sliko ponuja naš kraj v samem jedru, na obrobju ali kjerkoli
v našem ožjem življenjskem okolju.
Pobuda za akcijo je prišla iz Mladinskega sveta Slovenije (MSS), k sodelovanju pa smo bili povabljeni prav vsi – tako mladi kot tisti malo
manj mladi. Geslo akcije je bilo Storimo ta dan nekaj dobrega za kraj,
ljudi in okolje, kjer živimo. Pobudo je takoj povzela Vaška skupnost
Komen in po gospodinjstvih razposlala povabila k sodelovanju.
Pa smo se zbrali na to lepo, vročo, že poletno soboto na našem
placu. Kar nekaj časa je trajalo, da sem zbudila domačo »mlado
faco«, sina najstnika, ki bi seveda najraje še spal in spal. Lopata,
grablje, motorna žaga, metla in gremo v akcijo! Ker vsako soboto
dopoldan na našem placu vlada prijeten živžav, sva rabila kar nekaj časa, da sva našla skupino udeležencev akcije. Kakšno skupino
neki, skupinico se temu reče. Prvi vtis je bil, da gre bolj za akcijo
»Stare face«, ker smo bili razen par mladeničev, ki so zagnano kosili in čistili zelenico pod staro šolo v središču Komna, vsi ostali
bolj face po štiridesetem. Pa nič zato. Ugotovili smo, da se tako

druženje prav dobro obnese. Mladi so se
smejali dovtipom starejših, izkušenih vaških mož, ki so z lahkoto nakladali odpad
na traktorsko prikolico in verjetno hitro
ugotovili, da naši nonoti še zdaleč niso za
staro šaro. Kako malo je včasih potrebno
za motivacijo mladih. Kak dober vic, pohvala, napotek v stilu: »Daj, to naredi ti,
si mlajši in znaš bolje!« In so sodelovali ti
naši mladi. »Mlade face«.
Obžagali so suhe veje dreves, pokosili
zelenice, zvozili odpad. Kmalu smo ugotovili, da se nekaj dogaja
tudi okrog vodnjaka ob bifeju Paradiso. Tu je komenska skupina
kamnosekov popravljala poškodovan kamniti obod vodnjaka,
ob kulturnem domu pa so članice vaške skupnosti med tem
časom prebarvale plakatni pano in zasadile manjšo zelenico z
novimi rastlinami.
Akcija se je še v popoldanskih urah nadaljevala na komenskem
kalu s čiščenjem odvečnega vodnega rastlinja in urejanjem posameznih zelenih otočkov .
Vem, da se marsikateremu zdi samoumevno, da je nekje počiščeno,
urejeno, da nekje zacveti nov grmiček, ki ga tam prej ni bilo. A za
vsem tem je vedno nekdo, posameznik, skupina ali plačana storitev
nekoga, ki za to skrbi. Nič ni samoumevno!
V soboto so se nam še najbolj samoumevna zdela vprašanja mimoidočih: »Kaj se tukaj dogaja, je danes kakšna čistilna akcija v Komnu?«
Malo zaboli, potem se malo pohecaš na svoj račun, ker si morda
gojil prevelika pričakovanja glede prostovoljne udeležbe na tovrstnih akcijah, in življenje v Komnu gre dalje.
Nasvidenje pri naslednji akciji. Morda jo bomo takrat lahko poimenovali akcija »Nove face«. Bilo bi prav super!
Besedilo: Tanja Saražin Strnad

»Mlade face« poprijele
za delo v Kobjeglavi in Tupelčah
21. maja 2011 smo tako
kot po celotni Sloveniji
in v nekaterih krajih naše
občine tudi v Kobjeglavi
in Tupelčah mladi in malo
manj mladi poprijeli za lopate, metle in čopiče ter
uredili novo otroško igrišče,
njegovo okolico in čakalnico avtobusne postaje v
Kobjeglavi. Kobjeglavci in
Tupelčani (bilo nas je kar
trideset!) smo celo soboto
zagnano in marljivo opravljali svojo dolžnost ter tako
še enkrat pokazali, da se
znamo organizirati in tako
ali drugače vedno priskočiti
našim vasem na pomoč.
Na novo, tako znotraj kot
zunaj, prepleskana čakalnica, prebarvane klopi na
igrišču, urejena okolica v samem središču vasi (in še bi lahko
naštevali) so dokaz, da mladi aktivno sodelujemo na vseh vaških področjih in da nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo.
Veseli smo bili podpore sovaščank in sovaščanov, med katerimi

je bilo tudi nekaj takih, ki so se akciji odzvali in nam pomagali
pri uresničitvi zadanega cilja: dokazati samim sebi, da zmoremo
marsikaj, in ostalim, da se tudi mladi zavedamo tako dobrih plati
in prednosti naših dveh krajev kot tudi problemov, ki ju pestijo.
Naša odgovornost in dolžnost je, da skrbimo za domač kraj, saj
se zavedamo, da je podoba vasi odraz ljudi, ki v njej živijo.
Omenjena akcija pa ni prispevala zgolj k bolj urejenemu videzu vasi, marveč tudi k povezanosti ponosnih krajanov. Po celodnevnem maratonskem delu smo se namreč do večernih ur
zasluženo družili ob odlični jedači in pijači. »Mlade face« smo z
doseženim zelo zadovoljne in upamo, da bo takih akcij v prihodnje še več!
Besedilo: Urban Grmek Masič

Mlade face – MLADINSKO DRUŠTVO ŠUZ
Cilj Mladinskega društva ŠUZ v okviru projekta Mlade face je bil
jasen. Izpostaviti problematiko našega društva ter problematiko
vseh mladih v občini. Kot je vsem znano, smo konec leta 2009
ostali brez društvenih prostorov. In kaj to pomeni? Nič več razstav, potopisnih predavanj, delavinc, koncertov in drugih aktivnosti, ki bi združevale mlade v občini ter pripomogle k temu,
da bi mladi ostajali doma ter se na tak način lahko udejstvovali v svojem kraju. Ker Komen trenutno ne premore niti enega
prostora, kjer bi lahko mladi umetniki razstavljali svoje izdelke,
smo se odločili, da v ta namen organiziramo razstavo v atriju
kulturnega doma v Komnu. Razstavljali so izključno člani društva
pod vodstvom Polone Makovec, ki je že v preteklosti vodila vse
razstave v stari šoli ter pripomogla k opremljanju nekdanje galerije. Poleg nje sta svoja dela na ogled postavila še Gregor Blažič

in Karmen Antonič. Tistega dne smo pred kulturnim domom
postavili stojnico ter na takšen način opozarjali mimoidoče na
razstavo. Vsakdo, ki je pristopil k stojnici, je bil deležen prijazne
besede ter obrazložitve naše akcije. Člani društva so nosili belo
majico z napisom »brezdomec sem«. Obenem smo delili še
letake, na katerih smo poleg naše problematike izpostavili tudi
bližajoče se dogodke v letošnjem letu. To so Metal Mania Open
air, Jungle Flash ter nastop orientalskih plesalk v Sežani in Hrpeljah pod imenom Orient na Krasu. Odziv obiskovalcev je bil
pozitiven, vendar pa upamo, da tovrstne akcije v prihodnje ne
bodo več potrebne in da se bomo, namesto da bomo opozarjali
nase, raje pridružili ostalim po Sloveniji ter naredili nekaj še za
skupno dobro.
Besedilo: Primož Cotič

