GLASILO OBČINE KOMEN • Letnik 5, Številka 3 • JUNIJ 2010
Poštnina plačana pri pošti 6223 Komen

21. junij – praznik Ob~ine Komen
Zakaj smo Komenci veseli,
zakaj nam vsaka reč prav gre?
Zato, ker pridni smo na delu
in s pridnostjo vse dobro gre.
(Slavko Turk, Komenci)

Vsem ob~ankam in ob~anom iskrene ~estitke
ob prazniku Ob~ine Komen ter ob dnevu državnosti!
Župan Uroš Slami, podžupan Igor Zega,
~lani ob~inskega sveta in ob~inska uprava
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135. obletnica rojstva Antona Štreklja (1875-1943)
Anton Štrekelj, brat Karla Štreklja, se je rodil 12. februarja 1875 v Gorjanskem pri Komnu. Bil je slovenski kmetijski
strokovnjak, publicist, pedagog, enolog ...
Štrekelj je 1897 končal Višjo vinarsko-sadjarko šolo v
Klosterneuburgu in se nato izpopolnjeval na Visoki šoli za
kmetijstvo in vinarstvo na Dunaju. Sprva je kot potujoči
učitelj deloval na Goriškem. V letih 1907 do 1918 pa je bil
ravnatelj slovenskega oddelka kmetijske šole v Gorici. Po
koncu prve svetovne vojne se je pred fašizmom umaknil v
Kraljevino SHS, kjer je v Mariboru nastopil službo inšpektorja oblastne uprave. Leta 1928 se je preselil v Banja Luko,
kjer je v bližnji Slatini naseljeval begunce iz Goriške in Istre.
Tu je ustanovil tudi kmetijsko zadrugo.
Štrekelj je pisal članke za različne strokovne časopise na
Primorskem in Štajerskem. V Trstu je ustanovil in v letih
1901 ter 1902 urejal časopis Vinarski in vrtnarski list. Je
tudi avtor strokovne knjige Kako dobimo dobro vinsko kapljico? (1908)
Umrl je 3. avgusta 1943 v Banja Luki (BiH).

VABILO
Ob 135. obletnici rojstva kmetijskega strokovnjaka Antona Štreklja Vas Kosovelova knjižnica
Sežana s Knjižnico Komen, Kmetijsko gozdarski
zavod Nova Gorica in Občina Komen vabijo na
posvet z razstavo in tržnico, ki bo v petek, 18.
junija 2010, v Gorjanskem.
Program:

17.00
Tržnica – Društvo vinogradnikov in vinarjev
Krasa in Društvo brkinskih sadjarjev,
pred Zadružnim domom Gorjansko
Razstava češenj – Sadjarski center Bilje
18.00
Posvet o Antonu Štreklju:
uvodni nagovor župana Občine Komen Uroša
Slamiča,
Anton Štrekelj – Nadja Mislej - Božič,
Predstavitev Sadjarskega centra Bilje
– dr. Nikita Fajt,
Sadjarstvo na Primorskem in vloga Kmetijske
svetovalne službe – Ivan Kodrič,
Kras in vinogradništvo – Majda Brdnik,
Kras, turizem in kulturna okolica v viziji
kraškega turizma – dr. Stanislav Renčelj.
Kulturni program:
- odprtje razstave Življenje in delo šolnika
Antona Štreklja – Vera Adamič - Papež,
- postavitev gradiva in razstave – Marija Umek.
Povezovala bo Tanja Bratina Grmek.
Posvet z razstavama bo v dvorani Zadružnega
doma Gorjansko.
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Fotografija Gorjanskega iz začetka dvajsetih let prejšnjega stoletja
Pošiljatelj slike: Jože Terčon

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

RIRE I

E

V primeru slabega vremena se prireditev preseli v dvorano
v Kobjeglavi. Vstopnina je 5. Nakup vstopnice je možen
1h pred predstavo ali z rezervacijo na telefonsko številko:
040/236 311.
Informacije: TIC Štanjel, tel.: +386 (0)5 769 00 56; +386
(0)41 383 986 e-mail: tic.stanjel@komen.si
Gorjansko, nogometno igrišče
Nedelja, 13. junij 2010, ob 9. uri
5. FEŠTA ALFA ROMEO – MEDNARODNO SREČANJE
VOZIL ALFA ROMEO
Program prireditve:
- ob 9. uri: zbor udeležencev,
- ob 10. uri: začetek tradicionalnega nogometnega turnirja,
- ob 10. uri: turistična vožnja v dolžini 82 km po Primorski,
- ob 14. uri: predstavitev nove alfe romeo giulieta
- ob 15. uri: zabavni program.

I

Galerija pri Valetovih, Štanjel
Četrtek, 10. junij 2010, ob 19:00
RAZSTAVA: PODOBE KRASA
Otvoritev razstave slikarskih del Jane Peršolja:
PODOBE KRASA
Razstava bo odprta do 15. 08. 2010.
Organizacija: Galerija Lojzeta Spacala
Informacije: Galerija, tel: 05/7690 197

Za zabavo bodo poskrbeli:
- POP DESIGN,
- RED KATRINS
- DJ BIBITKA

Kobjeglava, Zegov borjač
Sobota, 12. junij 2010, ob 20.00
MALI TEATER LJUBLJANA
Kulturno umetniško društvo Teater Mobile v sodelovanju z
MINI TEATROM vabi na gala kulturni dogodek v Kobjeglavo. V sklopu prave kulturne »poslastice« bosta nastopila
legendarni slovenski igralec in režiser Jurij Souček in solistka SNG Opera in balet Ljubljana s stalnim angažmajem za
nosilne operne vloge Milena Morača.

Razstava dirkalnikov in starodobnikov Alfa Romeo.
Ženski turnir v malem nogometu.
Moški turnir v malem nogometu.
Za pijačo in jedačo preskrbljeno!
Prisrčno vabljeni! VSTOP PROST!
Organizacija: Klub Kraški gadje
Informacije: TIC Štanjel, tel.: +386 (0)5 769 00 56; +386
(0)41 383 986 e-mail: tic.stanjel@komen.si

Videli boste izvedbo starodavne pripovedke Ivan Cankar: Kurent po zamisli in izvedbi Jurija Součka | Režija:
Robert Waltl | Kostum: Ana Savić Gecan ter ob 21.00
performans OPERNE ARIJE | Nastopa: Milena Morača,
soprano.

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 odatkov ali zaradi morebitnih nesporočenih sprememb.
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Vsako napoved sporočite po elektronski pošti na naslov komentar@komen.si
ali po telefonu na številko 05/76 90 056 (TIC Štanjel).
Uredništvo

Štanjel, grad in grajsko dvorišče
Nedelja, 13. junij 2010, in ponedeljek, 14. junij 2010
»1 KRAS, 1000 OKUSOV«
Festival vin in kraške kulinarike
Prireditev bo oba dneva potekala od 17. do
22. ure. Moč bo okušati najboljše, kar je zraslo oziroma kar je bilo pridelano na kraški
zemlji tako na tej kot na oni strani meje.
V primeru slabega vremena bo prireditev
prestavljena na nedeljo, 27. junija 2010, in
ponedeljek, 28. junija 2010.
Informacije: TIC Štanjel, tel.: +386 (0)5
769 00 56; +386 (0)41 383 986 e-mail:
tic.stanjel@komen.si ter na spletni strani:
www.1kras.si.

Gorjansko, kulturni dom
Petek, 18. junij 2010, ob 17. uri
POSVET ob 135. obletnici rojstva ANTONA ŠTREKLJA
Kosovelova knjižnica Sežana v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo Sežana, zadrugami, društvi in posamezniki
vabi na posvet ob 135. obletnici rojstva kmetijskega strokovnjaka Antona Štreklja. Informacije: TIC Štanjel, tel.: +386
(0)5 769 00 56; +386 (0)41 383 986; tic.stanjel@komen.si
Komen, pred zadružnim domom v Komnu (zbirališče)
Sobota, 19. 6. 2010, ob 17. uri
POHOD DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE 1941–
1945, KRAJEVNA ORGANIZACIJA KOMEN
Pohod po vaseh, ki so bile leta 1944 požgane, se začne v
Komnu pred zadružnim domom, nadaljuje se v vasi Divči,
Tomačevica, Mali Dol, Jablenec ter povratek nazaj v Komen. Ob povratku sledi druženje.
Informacije: Ana Godnik 05/7667 112
Komen, igrišče »Pri Grofovski«
Sobota, 19. junij 2010, v večernih urah
ROCK KONCERT
Rock koncert v okviru praznovanja občinskega praznika v
Komnu. Nastopajo skupini Ultra in Red Katrins.
Informacije: TIC Štanjel, tel.: +386 (0)5 769 00 56; +386
(0)41 383 986 e-mail: tic.stanjel@komen.si
Komen (prireditveni prostor – prostor pred občinsko
stavbo v Komnu)
Nedelja, 20. junij 2010, ob 19. uri
PRAZNOVANJE OBČINSKEGA PRAZNIKA
Osrednja prireditev bo ob 19. uri.
Spremljevalni program s predstavitvijo kraških dobrot in
obrti, degustacijo nagrajenih vin ter ples z glasbeno skupino do zgodnjih jutranjih ur.
Informacije: TIC Štanjel, tel.: +386 (0)5 769 00 56; +386
(0)41 383 986 e-mail: tic.stanjel@komen.si
Štanjel, pot na grad ter prostor med cerkvijo in grajskim
dvoriščem
Nedelja, 20. junij 2010, ob 09. uri
SEJEM 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.
Organizacija in Informacije: TIC Štanjel, tel.: +386 (0)5 769
00 56; +386 (0)41 383 986 e-mail: tic.stanjel@komen.si
Štanjel, grad in grajsko dvorišče
Petek, 20. junij 2010, v popoldanskih urah
VENČKI SV. IVANA
Tradicionlana etnološka prireditev izdelovanja venčkov
sv. Ivana.
Delavnice, nato sledi 23. junija 2010 izbor najlepših
venčkov.
Organizacija: Galerija Lojzeta Spacala
Informacije: +386 (0)5 7690 197- Galerija Lojzeta Spacala
Štanjel

Kobjeglava, start pred vaškim domom
Četrtek, 24. junij 2010, ob 19. uri
POHOD V KRESNO NOČ
Pohod v okolici Kobjeglave. Pričetek pohoda bo izpred kulturnega doma v Kobjeglavi.
Organizator: KUTD Kraški slavček Kobjeglava - Tupelče
Informacije: Erika Rojc; +386 (0)40 /277 377
Gorjansko, Štrekljeva domačija
Nedelja, 27. junij 2010, ob 17. uri
TRADICIONALNA PODELITEV
ŠTREKLJEVE NAGRADE
Slovesnost ob tradicionalni podelitvi Štrekljeve nagrade. Nagrada nosi
ime po velikem publicistu, slavistu,
jezikoslovcu in zbiratelju ljudskega
blaga Karlu Štreklju (Gorjansko 1859
– Gradec 1912), ki je bil rojen v vasi
Gorjansko.
Informacije: TIC Štanjel, tel.: +386
(0)5 769 00 56; +386 (0)41 383 986 e-mail: tic.stanjel@
komen.si
Štanjel, grajsko dvorišče
Nedelja, 4. 7. 2010, ob 20.00
OTVORITEV »GRAJSKEGA POLETJA«
Z »grajskim poletjem« želimo ljudem popestriti julijske
poletne nedeljske večere na idiličnem grajskem dvorišču,
pričarati smeh in dobro vzdušje. Zato vas vabimo, da nas
obiščete:
otvoritveni večer, nedelja, 4. julij 2010, ob 20.00: nastopa KD Brce Gabrovica pri Komnu,
nedelja, 11. julij 2010, ob 20.00: nastopa gledališka skupina TD Brest Brestovica pri Komnu,
nedelja, 18. julij 2010, ob 20.00: nastopa KD Grgar,
zaključni večer, sobota, 24. julij 2010: PRESENEČENJE!
Organizacija: TIC Štanjel
Informacije: TIC Štanjel: 05/7690056 ali 041/ 383 986,
e-mail: tic.stanjel@komen.si

www.kras-carso.com
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RAZSTAVE V JUNIJU
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
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
Tokrat je na ogled zanimiva razstava fotografij mozaikov ter instalacij. Razstavlja MARJAN OLENIK – GURKA:
alpinist, popotnik, raziskovalec, ekolog, etnolog, planinski
vodnik, ljubitelj narave in umetnosti … Na ogled njegove
fotografije, mozaiki ter različni eksponati.
Informacije: Marija Švagelj, Štanjel 6a,+386 (0)5 769 00
18, nassa.desella@siol.net
Štanjel, galerija Pri Valetovih
RAZSTAVA – PODOBE KRASA
Razstave slikarskih del Jane Peršolja: PODOBE KRASA
Razstava bo odprta do 15. 08. 2010.
Organizacija: Galerija Lojzeta Spacala
Informacije: Galerija, tel: 05/7690 197

IZLETI IN OGLEDI – JUNIJ
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 (otroci).
Organizacija in informacije: TIC Štanjel +386 (0)5 769 00
56, +386 (0)41 383 986
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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
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

TRADICIONALNO OCENJEVANJE VIN V ŠTANJELU (20. 5. 2010)
V Štanjelu je v četrtek, 20. maja 2010, potekalo že tradicionalno ocenjevanje vin za območje Občine Komen v
organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.
Ocenjevanje, ki je del projekta »Kraški mozaik okusov«, ki
je sofinanciran tudi s strani evropskih Leader programov,
je potekal v sodelovanju z Občino Komen in Društvom vinogradnikov in vinarjev Krasa.
Komenski vinogradniki in vinarji so oddali kar precejšnje
število vzorcev – kar 66, od tega 22 belih, 1 rose in 43 rdečih vin. Vsak vzorec vina je imel svojo zaporedno številko,
pod katero je bil kasneje ocenjen, kar pomeni, da so bili
vsi vzorci ocenjeni nepristransko. Vzorce vina je ocenjevala strokovna vinarska komisija iz Kmetijskega zavoda Nova
Gorica. Na podlagi končnega seštevka točk je komisija
ugotovila tudi, da je kar 85% vseh vzorcev doseglo oceno
16,1, torej razred kakovostnega vina, kar je zelo pohvalno.
Med belimi vini je najvišje število točk prejel vzorec vina
Iva Kobala iz Štanjela (sivi pinot), drugo mesto sta zasedla
Franko in Martin Fabjan iz Kobdilja, tretje pa Marjan Mržek iz Hruševice. Med terani je najvišje število točk prejel
vzorec Dušana in Romana Rebule iz Brestovice, drugo mesto je zasedel Anton Abram iz Tupelč, tretje pa Matej Colja
iz Coljave.
Posebno priznanje bosta letos prejela tudi Franko in
Martin Fabjan iz Kobdilja za izvrsten cabernet sauvignon
letnik 2007 (doseženih 18,13 točk).
Priznanja za najboljša vina na območju Občine Komen
bodo podeljena na slovesnosti ob občinskem prazniku, tj.
v nedeljo, 20. junija 2010.
Vsem prejemnikom priznanj za najboljša vina iskrene čestitke!
Besedilo: Andreja Štok, občinska uprava

OTVORITEV
GRAJSKEGA POLETJA V ŠTANJELU
Štanjel, grajsko dvorišče
Nedelja, 4. julij 2010, ob 20. uri
Z »grajskim poletjem« želimo ljudem popestriti poletne julijske nedeljske večere na idiličnem
grajskem dvorišču, pričarati smeh in dobro vzdušje. Zato Vas vabimo, da nas obiščete.
Otvoritveni večer, nedelja, 4. julij, ob 20. uri nastopa KD Brce Gabrovica pri Komnu,
nedelja, 11. julij, ob 20. uri: nastopa gledališka skupina TD Brest Brestovica pri Komnu,
nedelja, 18. julij, ob 20. uri: nastopa KD Grgar,
zaključni večer, sobota, 24. julij: Nastop mandolinskega orkestra Konzervatorija iz Beer - Sheve (Izrael)
Organizacija: TIC Štanjel
Informacije: TIC Štanjel: 05/7690056 ali 041/ 383 986, e-mail: tic.stanjel@komen.si
VABLJENI!

OČISTIMO SLOVENIJO ali
KUPI SAMO TISTO, KAR RESNIČNO POTREBUJEŠ
Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu je za nami. V Občini Komen je zavihalo rokave približno 600 prostovoljcev in
pobrali so okrog 450 m3 odpadkov. 17% osveščenih Komencev. To je podatek, ki se pritiče uradnemu poročilu. Utrinki s
terena med akcijo pa so še zanimivejši: kolektivni zanos povezanih vaščanov, osamljen spopad z na lastno zemljišče navoženimi odpadki, poznavanje svoje okolice in razporeditev razpoložljivih sil na potrebna mesta, na razpolago moj traktor,
moja prikolica, po moji travi lahko greste, po opravljenem
delu druženje za mizo skupnih dobrot … Vsi prepričljivega
mnenja, da »škavace« v naravo ne sodijo več.

loških otokih. KSP d. d. Sežana ni pričakovala tolike osveščenosti in resnosti pri ločevanju, zato je videti prenapolnjene otoke
z odpadki ob kontejnerjih. Prav pohvalo
nam je izrekla. Kaj pa če še enkrat vsi stopimo skupaj in v Občini Komen pridelamo najmanj odpadkov?
Saj lahko pijemo pivo iz steklenice, vodo iz pipe, ne nasedamo
akcijam plačaš 2 – dobiš 3 (odpadne embalaže), zmanjšamo
obsedenost po snežno beli čistoči perila in po kakšni zabavi
pomijemo keramične krožnike in steklene kozarce. Pa sveže

Velika divja odlagališča pa so vseeno prevelik zalogaj za
tako akcijo. Primeri v Coljavi, na poti z Ivanjega Gradu v Temnico, pri Gorjanskem, v Tomačevici in fontana v Komnu
prav nikomur niso v ponos. V najkrajšem možnem času jih bo
doletela postopna sanacija, z medobčinskega inšpektorata je
za nekatera na občino že prispela odredba. Če bo nekomu
s polno prikolico odpadkov onemogočen dostop do divjega
odlagališča, naj se ne jezi, ampak naj se naredi nevidnega in s
slabo vestjo čimprej izgine, da ga kdo ne vidi.
Če pa ga vseeno kdo zaloti, naj brez slabe vesti, da bo tožaril
soseda, javi na medobčinski inšpektorat in redarstvo v Sežano
na telefon 05-7310141 ali na elektronski naslov soou@sezana.si .

Fizične osebe lahko vse komunalne in kosovne odpadke brezplačno pripeljejo v zbirni center v Komen, odslužene
gume lahko oddajo v zbirnem centru v Sežani proti plačilu po
ceniku za ravnanje z odpadki, ki ga najdete na spletni strani
www.ksp-sezana.si. Gradbene odpadke in ruševine zaenkrat
tudi proti plačilu vzame v predelavo Kraški zidar v Sežani, do
jeseni bo prevzem organiziran v Komnu.
Na Komenskem je akcija ravno sovpadala z novim načinom
ločevanja gospodinjskih odpadkov, zato še dve besedi o eko-

mleko z mlekomata lahko nalijemo v svojo steklenico, vedno
eno in isto. Kakšno plastično ali še bolje vrečko iz blaga imamo lahko vedno v avtu ali torbici in tiste v trgovini kar pustimo, pa če nam jih prodajalke še tako ponujajo.
Hvala še enkrat vsem za sodelovanje! Več o akciji na spletni
strani občine.
Tekst: Katarina Pleško in Barbara Colja, koordinatorki za Komen
Foto: Katarina Pleško, Vojko Franetič

