GLASILO OBČINE KOMEN • Letnik 5, Številka 2 • APRIL 2010
Poštnina plačana pri pošti 6223 Komen

1

»VZEMI SI SVOJ OKRUŠEK KULTURE,
PESMI, PROZE, PARTITURE«
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika nas je to
sporočilo pospremilo na prireditev »Tu sem doma«, ki je
bila del abonmajske ponudbe GUD Pihalni orkester Komen. Večer je bil pravo nepozabno doživetje za množico
obiskovalcev, ki so spremljali nastop društev v Kulturnem
domu v Kobjeglavi. S pravim zanosom in samozavestno so
nas s slovensko himno pospremili v praznik člani Tria Brasst Komen – Gregor Rogelja (trobenta), Sebastjan Buda
(rog) in Miha Bratina (pozavna). Posebej jih omenjamo,
ker so še tako rosno mladi, da smo komaj dojeli, da zmorejo objeti inštrumente, kaj šele igrati. Presenetili so nas.
Čestitamo!
Pravzaprav je bil ves večer, dokaj dolg sicer, izjemno doživetje, ki so ga še požlahtili: Mladinski pihalni orkester
Komen Glasbene šole Sežana, Podružnice Komen z dirigentom prof. Andrejem Kobalom, Kulturno-telovadno
društvo »Kraški slavček« Kobjeglava - Tupelče z Emo in Zofko, ki sta nas nasmejali, ŠKUD 15. februar Komen z baletno sekcijo in vodjo Marjetko Kosovac, otroški pevski zbor
OŠ Antona Šibelja Stjenka Komen z zborovodkinjo prof.
Andrejo Rustja, pesnik Nik Pangos z avtorico fotografske
razstave »Poezija v fotografiji« Eleno Rožanec, mladinski
pevski zbor komenske šole in otroški pevski zbor OŠ Antona Šibelja Stjenka Komen, Podružnica Štanjel (oba vodi
prof. Andreja Rustja), Pepina in Rozina iz Društva Vrt Škrbina, Mešani pevski zbor Gorjansko z zborovodjem prof.
Goranom Ruzzierjem in Mešani pevski zbor Cominum z
zborovodkinjo, prof. Ingrid Tavčar.
Posebna predstavitev Knjižnice Komen, enote Kosovelove knjižnice Sežana smo doživeli z našo Marijo Umek, ko
nam je spletla pravljico želja in jo zaključila: »Mi bomo še
naprej sanjali in se trudili, da bodo sanje postale resničnost.« Program je bil raznovrsten, vse kar živi in diha na
kulturnem področju v naši občini se nam je izpovedalo, le
ljudske pevke in izjemne plesalce, člane folklorne skupine
in tamburaškega zbora iz KUD Karla Štreklja Komen, smo
pogrešali. Ves čas in na vsakem koraku pa je na prireditvi
izžarevalo izvirno sporočilo režiserja, gospoda Sergeja Verča: »Vzemi si svoj okrušek kulture, pesmi, proze, partiture.«
Okrušek zgrabite v svojo dlan – s tal, s stropa, s sten, s
sedežev so v nas silili drobci velikanov naše kulture. Prepričana sem, da ste te popisane lističe odnesli s seboj domov
in še bolj prepričana, da je ostal večer globoko zapisan v
vaših srcih.
Hvala organizatorju prireditve in vsem nastopajočim.
Lepo mi je bilo z vami!
Besedilo: Ana Godnik
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Mladinski pevski zbor OŠ Komen

Društvo VRT Škrbina

Solista Otroškega pevskega zbora OŠ Komen, Podružnica Štanjel

MPZ Cominum Komen in predsednik Pihalnega orkestra Komen

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.sii

PRIREDITVE V APRILU
Štanjel, Kvadratni stolp
Sobota, 3. april 2010, ob 19.00
OTVORITEV RAZSTAVE VELIKONOČNIH JAJČK – PISANICA 2010
Kulturno društvo Medo ni mona iz Komna že od leta 1997
prireja razstavo velikonočnih jajčk – pisanic. Od leta 2000
se razstava odvija v prostorih gradu Štanjel, tega leta pa je
bila tudi prvič izvedena prireditev za otroke »Lov na zlato
jajce«.
V Štanjelu želimo letos, na deseto obletnico Pisanice v Štanjelu, združiti moči in skupaj z različnimi društvi, vaškimi
skupnostmi, šolami in vrtci iz bližnje in širše okolice pripraviti veliko razstavo pisanic – pirhov, ki bo na ogled od
3. aprila (otvoritev razstave) do 2. maja 2010 v času uradnih ur TIC-a (8:00–16:00, ponedeljek zaprto, v nedeljah
10:00–16:00).
Organizacija: KUD Medo ni mona, TIC Štanjel, MDPM Sežana
Informacije: TIC Štanjel, tel.: +386 (0)5 769 00 56, +386
(0)41 383 986, e-mail: tic.stanjel@komen.si
Štanjel
Nedelja, 18. april 2010, ob 9.00
TRŽNICA STARIN TER DOMAČE IN UMETNE OBRTI
Sejmi starin ter domače in umetne obrti, spremljevalne prireditve potekajo v starem delu Štanjela vsako tretjo nedeljo
v mesecu od marca do novembra.
Tokrat boste poleg tržnice prišli na račun tudi tisti, ki jim
ročne spretnosti niso tuje.
To nedeljo bo pri Valetovih (stari del Štanjela) v sklopu tržnice potekala DELAVNICA POLSTENJA (FILCANJA) iz
nepredelane volne.
Organizacija: TIC Štanjel
Informacije: TIC Štanjel, tel.: +386 (0)5 769 00 56, +386
(0)41 383 986, e-mail: tic.stanjel@komen.si
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Štanjel, Pri Valetovih
Nedelja, 18. april 2010, ob 14.00
DELAVNICA POLSTENJA (FILCANJA)
Delavnica polstenja (filcanja) iz nepredelane volne.
Začetna delavnica polstenja je namenjena tako začetnikom
kot izkušenim. Tisti, ki se boste s polstenjem srečali prvič,
boste najprej izdelali svoj prvi kos polsti – ravno površino
in nadaljevali s torbico. Ob tehniki »mokrega« polstenja se
boste lahko preizkusili tudi v tehniki suhega polstenja z iglo,
iz česar lahko izdelate razne živalice, nakit, rože …
Pričetek začetne 4-urne delavnice bo ob 14h. Cena začetne
delavnice je 25 €. Mlajši se bodo lahko preizkusili v izdelo-

vanju kroglice brezplačno.
V nedeljo, 16. maja 2010, pa bo ob 14h ravno tako v sklopu Tržnice starin ter domače in umetne obrti pri Valetovih
potekala nadaljevalna delavnica polstenja.
Cena nadaljevalne delavnice polstenja, kjer boste izdelovali
torbe, baretke, klobuke ali zahtevnejše živalice in figure v
suhi tehniki je 40 €.
Prijave za delavnico zbiramo v Turistično informacijskem
centru Štanjel; Štanjel 42c, 6222 Štanjel, tel.: 05 769 00
56, 041 383 986; e-mail: tic.stanjel@komen.si
Zadnji rok za prijavo na delavnico je dva dni pred vsako
delavnico.
Organizacija: TIC Štanjel, KUD Sredina ( 040 298 723)
Informacije: TIC Štanjel, tel.: +386 (0)5 769 00 56, +386
(0)41 383 986, e-mail: tic.stanjel@komen.si
Brestovica pri Komnu, pri stari šoli
Nedelja, 18. april 2010, ob 10.00
BR'STOVSKA KOLOOSMICA
Rekreativna kolesarska prireditev s terenskimi kolesi, ki poteka v obliki številke 8. Kolesarska pot, dolžine okoli 25 km
je speljana skoraj v celoti po gozdnih in le malenkost po
cestnih poteh na Krasu v Sloveniji in Italiji.
Za sopotnike kolesarjev ogled znamenitosti Brestovice.
Med potjo in na zaključku pogostitev z jedmi prave »kraške
osmice«, tj. s pršutom, panceto, joto in teranom oz. sokom. Po zaključku družabne igre.
Organizacija: TD Brest Brestovica pri Komnu s sodelovanjem Alternativa šport Štivan Italija, SŠKD Timava, Medja
vas Štivan, ŠKD Cerovlje Mavhinje
Informacije:+386 (0)31 719 661 jurij@supra.si +386 (0)31
670 760 stane.svigelj@siol.net www.brestovica.com

Brestovica pri Komnu, stara šola,
Nedelja, 18. april 2010, ob 11.00
BR'STOVSKA ŠPARGLIJADA
Poteka v okviru Festivala špargljev, »Mesec špargljev na
Krasu«. Promovira se blagovno znamko »Br'stovski špargelj«.
Prireditev vključuje predstavitev in degustacijo več kot 30
različnih jedi iz divjih kraških špargljev. Posebna ponudba
frtajle iz špargljev, jajc in kraške pancete ter brstovskih vin
ter teranovega in žajblovega likerja.

Tekmuje se tudi v nabiranju špargljev in ob koncu se razglasi kraljico in kralja špargljev.
Družabne igre. Nagrada kraški pršut.
Nedelja, 18. 4. 2010 pred Vaško šolo v Brestovici pri Komnu
11.00:
- otvoritveni nagovor in predstavitev nabiranja divjih špargljev,
- razglasitev kralja in kraljice Br'stovskih špargljev,
- ogled razstave različnih jedi Br'stovk in Br'stovcev iz
špargljev,
- ogled ponudbe jedi iz špargljev društva Planta in Butul iz
Istre,
- ogled razstave slik slikarjev KUD Pirniče,
- degustacija orginalnih jedi iz divjih špargljev in br'stovskih
vin.
12.30:
- prijava in pričetek družabnih iger in podeljevanje nagrad,
- ugotavljanje višine obešenega pršuta in Br'stovske penine,
- za otroke slikanje z voščenkami na temo šparglji,
- ponudba frtalje, pripravljene iz špargljev, jajc in pancete,
- degustacija br'stovskih vin ter žajblovega in teranovega
likerja,
- druženje do poznih večernih ur.
Vstopnine ni, cene jedi so simbolične, vse dejavnosti pa so
brezplačne.
Prireditev podpira in sofinancira Občina Komen.
Organizacija: TD Brest Brestovica pri Komnu s soorganizacijo: Društvo Planta, Društvo Botul
Informacije: Jurij Smerdelj, +386 (0)31 719 661, jurij@supra.si Ivan Filipčič, tel.: +386 (0)5 766 43 41 www.brestovica.com

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).
Uredništvo

Štanjel, Pri Valetovih
Nedelja, 25. april 2010–torek, 27. april 2010
KAMNOSEŠKA DELAVNICA
Kamnoseške delavnice so namenjene ljubiteljem kamna, ki
se hočejo učiti oblikovanja kraškega kamna – kako se da iz
kamna ročno izklesati trajen in uporaben predmet: vazo,
korito, možnar ali pa kar si boste sami zamislili, saj je kamen material, ki spodbuja kreativnost. Predznanje obdelave kamna ni potrebno.
• Delavnice bo vodil kamnosek Leon Skočič.
• Kamen za obdelavo, orodja in zaščitna sredstva za uporabo dobite na delavnici.
• Delavnica poteka tudi v primeru slabega vremena – prizorišče pokrijemo z montažno streho.
• Za tiste, ki prihajate od daleč, ponujamo tudi prenočišča v neposredni bližini prizorišča kamnoseške delavnice.
Kontaktirajte nas za dodatne informacije.
Cena 20-urne kamnoseške delavnice je 120€ na osebo,
število udeležencev je omejeno, zato pošljite prijavnice čim
prej!
Ob prijavi plačajte prijavnino v znesku 50€ kot garancijo
za vašo resnost.
Urnik delavnice:
nedelja (25. 4.) od 14h do 18h,
ponedeljek (26. 4.) od 9h do 18h
(s premorom za kosilo) in
torek (27. 4.) od 9h do 18h
(s premorom za kosilo).
Organizacija: Galerija Lojzeta Spacala Štanjel:
Tel.: +386 (0)5 7690197;
email: gradstanjel@guest.arnes.si
Petek, 30. april 2010
Komenski Kras
TRADICIONALNA KRESOVANJA.
Kot vsako leto bodo tudi letos v okviru praznovanja praznika dela po komenskem Krasu potekala tradicionalna
kresovanja. V večernih urah bo tako ogenj zagorel v Kobjeglavi, v Komnu ter na Sv. Margareti (med Komnom in Gorjanskim). VABLJENI!

RAZSTAVE V APRILU
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
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Štanjel, Stolp na vratih
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
Razstava: MORJE IN KRAS. Razstavljata Boža Bucik in Silva Stantič Prinčič. Na ogled so akvareli ter olja na platnu.
Informacije: Marija Švagelj, Štanjel 6a,+386 (0)5 769 00
18, nassa.desella@siol.net
Štanjel, Kvadratni stolp
RAZSTAVA VELIKONOČNIH JAJČK – PISANICA 2010
Razstava je na ogled v času uradnih ur TIC-a Štanjel (torek–
sobota 8.00–16.00; nedelja 10–16, ponedeljek zaprto).
Razstava bo na ogled do 2. maja 2010.
Informacije: TIC Štanjel, tel.: +386 (0)5 769 00 56, +386
(0)41 383 986, e-mail: tic.stanjel@komen.si
ŠTANJEL, Galerija Pri Valetovih
Štanjel 22a
Galerija v starem delu Štanjela z občasnimi razstavami.
Galerija je odprta po dogovoru.
Informacije: gradstanjel@guest.arnes.si, +386 (0)5 769 01 97

IZLETI IN OGLEDI – APRIL
ŠTANJEL
vsaka nedelja 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 EUR na osebo (odrasli) (vstopnina v Galerijo L. Spacala in v Kraško hišo je všteta v ceno vodenja)
in 3 EUR (otroci)
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
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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
BRESTOVICA PRI KOMNU
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

PUSTNO RAJANJE V TOMAČEVICI IN MALEM DOLU
Avtorica fotografij in oblikovanja strani: Elisabetta Tenze
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AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU,
17. april ob 9. uri
V sledečih vaseh so organizirana zbirna mesta za prostovoljce:
Kraj  	
Zbirno mesto
Brestovica
stara vaška šola
Brje pri Komnu  	
Vaški dom
Gabrovica, Coljava   	
Brce
Gorjansko  	
pred cerkvijo
Gornja Branica  	
pri cerkvi
Hruševica
pri cerkvi
Ivanji Grad, Zagrajec
Avtobusna Zagrajec
Kobdilj
Na placu
Kobjeglava  	 Na placu   	
Komen
OŠ Komen
Preserski bori
Kregolišče
pri koritu
Lisjaki
pri Trobčevih
Mali Dol
Miškina hiška
Škrbina
stara šola
Štanjel
eko otok na Polju
Volčj Grad
Kržada

Kontaktna oseba
Irena Švigelj
Marko Fon
Barbara Colja
Irena Terčon
Vid Sorta
Dimitrij Čigon (info na dan akcije)
Stojan Tavčar (051 475 649)
Matjaž Hadalin (051 482 480)
Edvard Mržek
Pavlin Saša
Primož Cotič
Katarina Pleško
Klavdija Trobec
Bogdana Furlan
Tanja Godnič
Ivo Kobal
Damjan Pirec

Odpadke bomo pobirali ločeno (prinesite si svoje rokavice in tudi odsevni jopiči ne bodo odveč), in sicer:
• rumene vreče (plastenke, pločevinke, tetrapaki, sveče,vrečke) ČISTO!!!,
• zelene vreče (steklenice, kozarci vloženih živil, druga steklena embalaža),
• rdeče vreče (baterije, zdravila, embalaža škropiv, barv, lakov in čistil, akumulatorji, neonske in halogenske sijalke),
• črne vrečke (vsi ostali odpadki – tkanine, stiropor, keramika, porcelan, kasete, avtomobilsko steklo,ogledala, plenice,
žarnice, od jedi umazana embalaža, trda plastika, vrtno pohištvo in drugi pokvarjeni izdelki …).
Odpadke za nadaljnjo predelavo čimbolj stisnite že med samim pobiranjem!
Naravolahkoosvoboditetudivsehguminkosovnihodpadkov,vključnozgolimikaroserijamiavtomobilov,nevarnejšihodpadkov,
kot so npr. azbestne plošče, odpadna olja, maziva, barve, nevarna čistilna sredstva, pesticidi in njihove embalaže ne bomo
pobirali.
Kontaktne osebe dobijo vreče na občini v sprejemni pisarni od 12. aprila dalje.
Zbirne točke, kjer boste lahko odlagali odpadke, so v Komnu (zbirni center), ki bo na dan akcije odprt od 9h do 16h ter v
Štanjelu pri eko otoku na Polju in Zagrajcu na avtobusni postaji. Komunala ne bo odpeljala odpadkov, ki ne sodijo na gornji
seznam!
Odpadki morajo biti zloženi po kupih:
• rumene vreče na kup,   
• zelene vreče na kup,
• črne vreče na kup,
• kovina in gospodinjski aparati na kup,
• gume na kup.
• pohištvo, kopalniška oprema, kavči,vzmetnice na kup.
Vse dodatne informacije in pojasnila: Katarina 051 260 663, Barbara 031 582 668.
Če se še v kateri vasi dogovarjate za čiščenje, javite kontaktno osebo in zbirno mesto.

