skregali. Gostiteljem so nudili le hladne narezke, narejene iz pršuta, domačih suhih klobas in sira. Ob narezku so
ponudili domač kruh. Poleg turistov, ki so jedli predvsem
ob nedeljah in v poletnih časih, so se radi zadrževali tudi
zidarji in delavci iz kamnoloma. Posebnost gostilne je bila
možnost izkoriščanja večje sobe za vaške zabave. Domačini so tu prirejali plese za pusta, za silvestrovo, za belo
nedeljo in razna zborovanja oziroma vaške sestanke. Za
glasbo je vedno poskrbel domači muzikant. Največkrat so
se domačini zbirali ob nedeljah, kjer so ob spremljavi harmonike veselo prepevali. Poleg zabave so prostor koristili
za pripravo raznih razstav. V časopisu Edinost beremo, da
je bila »22. aprila 1928 /…/ otvorjena razstava izdelkov tukajšnje obrtne zidarske šole. Razstavo je otvoril g. podeštat inž. Julij
Pagnini, ki je v šoli tudi poučeval risanje. Otvoritvi so prisostvovali:
g. sodnik, poročnik milice, g. didaktični ravnatelj, gg. doktorja Starič in Legiša, domači kuratorij šole in mnogo občinarjev. Razstava
se nahaja v dvorani gostilne Bandel. V precej veliki sobi so na treh
stenah razvrščene razne risbe, načrti stavb, okraski za pročelja in za
slikanje sob, podi iz mozaika, po mizah so pa zvezki z risbami geometričnih oblik, naloge iz računstva in spisja. Iz risarskih izdelkov in
iz izdelanih nalog je razvidno, da so gg. učitelji in gojenci prav dobro

porabili čas tečaja, in oboji v polni meri zaslužijo pohvalo. Nekaj
gojencev je poslalo svoje boljše izdelke tudi na razstavo v Gorico,
kjer je razsodišče priznalo nekaterim diplome. Razstavo je uredil
učitelj in voditelj obrtne šole g. Čotar.2 Dvorana je bila namenjena tudi za poročne veselice. Po pripovedovanju so svatje v
gostilno prišli popoldne, po poročnem kosilu. Naročili so
le pijačo, medtem ko so hrano, predvsem pecivo, prinesli s
seboj. Zabavali so se do večernih ur, nakar so se odpravili
na večerjo v ženinov dom. Ob gostilni je bil balinarski prostor, kjer so balinali domači fantje. Gostilna Bandel je tako
za vas predstavljala pomemben družabni prostor. Delovala je do druge svetovne vojne, nato so jo nacionalizirali in
do leta 1959 je nekdanja lastnica Jožefa Bandel delala kot
natakarica gostilne Kmetijske zadruge iz Gabrovice. Naslednja najemnica gostilne je bila Slavka Jerič iz Gabrovice,
leta 1962 pa so gostilno zaprli.
Besedilo: Jasna Fakin Bajec,
Raziskovalna postaja ZRC SAZU Nova Gorica
1 Edinost, 29. junij 1926, št. 153, leto LI, str. 2.
2 Edinost, 28. april 1928, št. 101, leto LIII, str. 2

Kmetijstvo

DOZOREVANJE GROZDJA
Dozorevanje grozdja je zadnja fenofaza pred trgatvijo
grozdja, ko se na začetku tega 45–60 dnevnega obdobja

začnejo grozne jagode mehčati in spreminjati barvo. Jagode so tedaj odvisne od aktivnih zelenih listov, ki pridelujejo
asimilate. Vsako leto je ena šola za vinogradnika več.
Letošnje leto je zaenkrat minilo brez večjih vremenskih
ujem in zapomnili si bomo nekoliko deževnejšo pomlad in
začetek poletja. Vendar je večina vinogradnikov po sistemu
integrirane pridelave ustrezno zaščitila nastajajoč pridelek
proti peronospori in oidiju. Upajmo, da bo v tej zadnji fazi
vreme ugodno. V času dozorevanja se začne količina sladkorja povečevati, skupne kisline pa zmanjševati in debelina
jagod se še nekoliko poveča.
V času, ko se grozdje mehča, lahko nastanejo ožigi zaradi
močne sončne pripeke, zato je potrebno previdno odstranjevanje listov v coni grozdja na začetku te faze dozorevanja.
Kasneje pa je odstranjevanje listov okrog grozdja vpliva na
višjo sladkorno stopnjo – grozd, ki je neposredno izpostavljen soncu, ima lahko do 6 stopinj Oe več sladkorja in manj
jabolčne kisline. Manjša je tudi nevarnost gnilobe.
Fiziološka zrelost pečk napoči, ko dozorijo pečke in lahko
kalijo. Sledi polna zrelost jagod oziroma fiziološka zrelost
grozdja, ko se za nekaj dni količina sladkorja ne povečuje
več in kisline ne padajo. Tehnološka zrelost ponavadi sovpada pri klasičnih vinih s polno zrelostjo, lahko pa jo vinar
ustrezno načrtuje glede na tehnologijo vin.
Besedilo: Majda Brdnik
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KRAŠKI VINOGRADNIKI – VINARJI V GORNJI RADGONI
V okviru mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma
AGRA 2010 v Gornji Radgoni je potekalo že 37. odprto državno ocenjevanje, ki so se ga kot že običajno v velikem
številu udeležili tudi kraški vinarji. Letos je s Krasa prispelo
kar 62 vzorcev terana PTP in teranovega likerja PTP (skupaj
v kategoriji rdečih vin je bilo na ocenjevanju 182 vzorcev)
ter še nekaj belih in rdečih vin.
Skupno je na letošnjem 48. sejmu v okviru ocenjevanja
vin sodelovalo 223 vinarjev iz šestih držav s 679 vzorci vin.
Že lokalna ocenjevanja na Krasu so dokazala kakovost
letnika in tudi znanje in trud vinarjev v pridelavi našega
svetovnega posebneža. Po drugi strani pa je k letošnjemu
uspehu botrovala tudi potreba po promociji in povezovanju pridelovalcev ter izmenjavi izkušenj.
Rezultat sta dva šampiona za izbrani teran PTP:
VINAKRAS z. o. o. Sežana in Borislav LISJAK iz Dutovelj
ter kar 12 zlatih medalj za teran PTP in taranov liker
PTP: Rikardo Vrabec, Darko Grbec, Vinakras z. o. o. Sežana, Marko Mahnič, Borislav Lisjak, Dimitrij Macarol, Dušan in Roman Rebula, Širca Kodrič, vina Štoka Primož in
Tadej Štoka in Bogdan in Milena Tavčar ter 5 zlatih medalj
za cabernet sauvignon Borislav Lisjak in vina Štoka ter za
teranton Vinakras Sežana in za brstovsko penino Dušan
in Roman Rebula.
Bera srebrnih medalj je tudi velika – kar 30 jih je in razlike v številu točk so majhne.
Po vinorodnih okoliših Slovenije tečejo tudi vinske ceste,

zato se v okviru ocenjevanja izbere tudi »prvaka vinsko turističnih cest« – vino, ki je dobilo najvišjo oceno v okolišu.
Letos je to vino cabernet sauvignon 2004 pridelovalca
Borislava LISJAKA iz Dutovelj.
Čestitke vsem vinarjem, ki so se udeležili ocenjevanja.
Društvo vinogradnikov in vinarjev poskuša vsako leto čim
bolj povezati kraške vinarje – sodelovali so na ocenjevanjih
in sejmih v Splitu, pa v Avstriji, Veroni, Londonu, Nemčiji
in še kje. Letos jih čaka še predstavitev na obrtnem sejmu v
Celju, na festivalu vin v Ljubljani in še na posameznih promocijskih prireditvah doma in v tujini.
Besedilo: Majda Brdnik
Foto: Bogdan Macarol

Zatiranje pelinolistne ambrozije
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Na Krasu, pa tudi v drugih predelih Primorske, smo
opazili pelinolistno ambrozijo (Ambrosia artemisifolia
L). Ta je med vrstami ambrozije najbolj razširjena tudi
v sosednjih državah. Razširila se je iz Amerike in sodi
med invazivne vrste. To pomeni, da se zelo hitro širi in
izpodriva domače, avtohtono rastje. Rastlina je sicer
enoletnica in se vsako leto razvije iz semena, ki pa je
zelo trdoživo in lahko vzklije tudi po tridesetih letih.
Druga, prav tako zelo problematična lastnost te rastlinske vrste, pa je povzročanje alergije pri človeku.
Povzroča jo pelod; ena rastlina naj bi proizvedla tudi
do milijardo pelodnih zrn v eni sezoni.
Ker je rastlina torej hud alergen in se zelo hitro in
vztrajno širi, je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano sprejelo odredbo o ukrepih za zatiranje
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. 63/2010
z dne, 3. 8. 2010). Imetnik zemljišča mora rastlino
takoj uničiti in izvajati nadzor zemljišča do konca
septembra. Ambrozijo je potrebno uničiti pred cvetenjem in tedaj je dovolj že puljenje oziroma košnja
rastlin. Seme ambrozije pa najlažje uničimo s sežiganjem.
V sosednjih državah so ukrepi zelo različni. Na
Hrvaškem morajo lastniki zemljišč odstranjevati
ambrozijo, sicer so zagrožene precejšnje kazni. V
Italiji je zakonodaja zelo različna po deželah in tudi

občinah. Ponekod je rastlina prepovedana, npr. v
Lombardiji in Piemontu, v Furlaniji – v Julijski krajini pa še ni predpisa o tem.
Več o ambroziji si lahko preberete tudi na spletni
strani Fitosanitarne uprave RS: www.furs.si ali pokličite na Zavod za gozdove Slovenije, Partizanska
49, 6210 Sežana.
Besedilo: Boštjan Košiček, univ. dipl. inž. gozd.,
ZGS OE Sežana

OBVESTILO POVZROČITELJEM ODPADKOV!
Vse občane ponovno naprošamo, da BIOLOŠKO RAZGRADLJIvih kuhinjskih ODPADkov v rjave zabojnike na ekoloških otokih NE ODLAGATE V PLASTIČNIH VREČKAH!
Zaradi prevelike količine plastičnih vrečk smo iz predelovalnice dobili zavrnjeno pošiljko 30 m3 biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. S tem so nastali dodatni stroški, ki pa bodo ob ponovitvah bistveno povečali strošek
ravnanja z bio odpadki. S tem, ko bio odpadke odložite
v plastično vrečko, pa izničite tudi ves vaš trud, ki ste ga
vložili v ločevanje teh odpadkov, prav tako pa izničite ves
trud tistih vestnih občanov, ki se držijo pravilnega ravnanja
s temi odpadki.
Hkrati vse občane naprošamo, da:
- na ekološke otoke ne odlagate različnih kosovnih odpadkov in elektronske opreme (te lahko brezplačno
oddate v zbirnem centru v Komnu),
- plastično embalažo, plastenke in tetrapake čim bolj
stisnete in sploščite,
- kartonske škatle in ostalo papirno embalažo raztržete
in sploščite,
- v kolikor pa naletite, da je zabojnik že poln in odpadke
pustite v vrečah na tleh, vas prosimo, da poskrbite, da
so vreče zavezane, da se odpadki ne raztresejo.
- da vse večje količine embalaže (ob opremljanju stanovanj, ob zamenjavi določenih aparatov, opreme) pripeljete na zbirni center v Komen, kjer lahko to embalažo
brezplačno oddate ob torkih in ob sobotah od 9-ih do
13-ih in ob četrtkih od 14-ih do 19-ih.
Vse pravne osebe, ki odpadke povzročajo s svojo dejavnostjo, pa obveščamo, da je vsakršno odlaganje odpadkov iz dejavnosti na ekološke otoke prepovedano, saj so
ti namenjeni odlaganju odpadkov iz gospodinjstev. Vsako
ugotovljeno kršitev bomo prijavili Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu.
Besedilo: Mojca Uršič, KSP d. d. Sežana

Obvestila

UREDITEV NASLOVA STALNEGA PREBIVALIŠČA V
VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH Z VNOSOM PODATKA
O ŠTEVILKI STANOVANJA
Upravna enota Sežana obvešča, da se bo v postopkih
zamenjave osebnih dokumentov, ki jih bodo posamezniki
urejali pri Upravni enoti Sežana in Krajevnih uradih v Komnu, Divači in Hrpeljah, istočasno ugotavljal tudi podatek urejenosti naslova stalnega prebivališča posameznika z
vpisom številke stanovanja (pravna podlaga je v zakonu o
prijavi prebivališča, Ur. l. RS, št. 59/2006 – uradno prečiščeno besedilo in Ur. l. RS, št. 111/2007)
Vse občane, ki stalno prebivajo v večstanovanjskih stavbah, v zvezi s tem prosimo, da pred prihodom na upravno
enoto ali krajevni urad ta podatek preverijo. Če bo podatek o številki stanovanja predhodno urejen, se boste izognili nepotrebnim zapletom in čakalni vrsti.

To obvestilo naj še posebej upoštevajo občani in občanke, ki so svoje stalno prebivališče v večstanovanjski stavbi
prijavili pred 10. 7. 2008, saj se ta podatek v register stalnega prebivališča do tega datuma ni vnašal.
V začetku leta 2011 bo Statistični urad Republike Slovenije izvedel registrski popis prebivalstva, v katerem bo
Register stalnega prebivalstva oziroma Centralni register
prebivalstva predstavljal enega izmed glavnih virov podatkov za izvedbo popisa, zato je izredno pomembno, da je
naslov stalnega prebivališča posameznika do vpisa številke
stanovanja urejen.
Besedilo: Jana Dolgan, dipl. upr. org.
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V zdravstvenem domu Sežana
bodo jeseni potekle naslednje
zdravstveno-vzgojne delavnice:
Delavnica »Zdrava prehrana« se bo začela v torek, 7.
9. 2010, ob 18. uri. Predvidena so štiri srečanja.
»Šola zdravega hujšanja« se bo začela v torek, 5. 10.
2010, ob 18. uri in bo trajala do konca leta.
Delavnice bodo izpeljane, če bo dovolj udeležencev.
Za vključitev vanje potrebujete napotitev izbranega
zdravnika.
Informacije na telefon:
73 11 407 od 30. 8. 2010 dalje.

ŠAGRA SVETEGA MIHAELA
Sobota, 25. 9. 2010
Turnir v balinanju za prehodni pokal svetega Mihaela
(mešane trojke)
V večernih urah gledališka igra

Nedelja, 26. 9. 2010

Turnir v briškoli
Kulturni program s tombolo
Za želodce poskrbljeno!
Točne ure in možnosti prijave na turnirje bodo
objavljeni naknadno.

RAZTEZNE VAJE, VAJE ZA HRBTENICO, DIHALNE VAJE, SPROŠČANJE, MASAŽA
Na naših vadbah bomo združili vaje, po katerih bo naše bitje mirno, prožno, sproščeno, pomlajeno, razgibano ...
Z rednim izvajanjem vaj odpravljamo stres, ohranjamo telo vitalno in gibčno, pomirjamo um ter lajšamo fizične in
psihične tegobe. Začenjamo razumevati notranji mir, ki je naše naravno stanje.
KJE: dvorana Gorjansko (mala dvorana 1. nadstropje)
KDAJ: vsako sredo od 19:00 do 20:30
CENA: prispevek 6 EUR
INF.: 051/425 750 Maja
S seboj prinesite podlogo, brisačo, vodo, oblečeni bodite v udobna oblačila. Če zamudite, se v tišini priključite
skupini.
Zaslužimo si najboljše ...

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

PRIREDITVE V
SEPTEMBRU in OKTOBRU
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Štanjel, Stolp na vratih
Petek, 24. september 2010
OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE JASMINE ROJC
Razstavlja Jasmina Rojc.
Organizacija: Nassa desella d. o. o.
Informacije: Marija Švagelj, Štanjel 6a,+386 (0)5 769 00
18, nassa.desella@siol.net

Kobjeglava, stara šola pri cerkvi sv. Mihaela
Sobota, 25. september in nedelja, 26. september 2010
ŠAGRA SVETEGA MIHAELA
Sobota, 25. 9. 2010:
- turnir v balinanju za prehodni pokal sv. Mihaela (mešane trojke),
- v večernih urah gledališka igra.
Nedelja, 26. 9. 2010
- turnir v briškoli,
- kulturni program s tombolo.
Za želodce poskrbljeno!
Organizacija: Društvo Kraški slavček Kobjeglava - Tupelče
Informacije: 040 585 523 (Marijana)
Štanjel, pot na grad ter prostor med cerkvijo in grajskim
dvoriščem, nedelja
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

Brestovica pri Komnu
Nedelja, 24. oktober 2010
POHOD PO SLEDEH SOŠKE FRONTE V BRESTOVICI
Pohod poteka v večini po poteh projekta »Poti miru« na
področju, kjer je potekal južni del soške fronte v Brestovici
in okolici v Sloveniji in Italiji.
Na voljo sta dve poti:
Pot 1: 9,5 km, od Brestovice do Cerovelj (pogostitev) in
Pejce jame do Grofove jame in nazaj v Brestovico.
Pot 2: 15,5 km, od Brestovice do Cerovelj in Pejce jame, do
Grofove jame v sosednjo Italijo do Medje vasi (pogostitev)
in nazaj v Brestovico.
Možnost ogleda Grofove in Pejca jame.
Za pohod je potreben osebni dokument.
Ob zaključku vse pohodnike pogostimo s kraško joto in
klobaso, brestovskimi vini in jabolčnim sokom. Sledijo
družabne igre in splošna zabava. Na dan pohoda je v vaški
šoli razstava slik s soške fronte, najdenih eksponatov soške fronte na področju br'stovske doline ter razstava slik in
fotografij slikarskih in foto kolonij.

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

Organizatorji: TD Brest Brestovica pri Komnu v sodelovanju s SŠKD Timava, Medja vas Štivan, ŠKD Cerovlje Mavhinje, Jamarski odsek JPG Grmada, Mavhinje (TS) in Jamarskim društvom Sežana, Sekcija Komen.
Informacije: Stane Švigelj 031 670 760; stane.svigelj@siol.
net; www.brestovica.com

Komen, zadružni dom
Nedelja, 31. oktober 2010
POZDRAV JESENI
Ustvarjalna delavnica za otroke in odrasle z družabnim srečanjem vaščanov. IZDELOVANJE BUČ
Organizator: Vaška skupnost Komen
Informacije: Mojca Senegačnik, 051 309 820

Kobjeglava z okolico
Nedelja v oktobru
POHOD PO PASTIRSKIH POTEH
Pohod po poteh pastirjev z ogledom še ohranjenih pastirskih hišk.
Organizator: KUTD Kraški slavček Kobjeglava - Tupelče
Informacije: 040 585 523 (Marijana); kraski.slavcek@
gmail.com

Sveto
Nedelja, 31. oktober 2010
KOMEMORACIJA PADLIM V PRVI IN DRUGI SVETOVNI VOJNI
Spominska slovesnost, polaganje vencev.
Organizatorji: Občina Komen, ZZB NOV Komen, Vaška
skupnost Sveto
Informacije: Občina Komen (05 73 10 450); obcina@komen.si

Kras, različni gostinski objekti po Krasu
MESEC KRAŠKE KUHINJE
Različne prireditve in posebna gostinska ponudba v oktobru in novembru.
Organizator: DRUŠTVO PLANTA – društvo za razvoj kmetijstva in turizma, Komen
Informacije: Aleksandra Pelicon (05 7668 061)

RAZSTAVE V SEPTEMBRU
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
Tokrat se v skupni razstavi v razstavišču Stolp na vratih
predstavljajo avtorice likovne sekcije Kulturnega društva
Jože Pahor iz Sežane na likovni razstavi VIDENJA.
Avtorice so:
- ALMIRA BENASSI,
- NADA BRIC,
- MARINKA GROHAR GATNIK,
- ANA HANZEL,
- MIRJAM KOCJAN,
- SONJA PEROCI,
- IVICA ŽERJAL.
RAZSTAVLJAJO DO 24. SEPTEMBRA, NAPREJ JASMINA ROJC.
Informacije: Marija Švagelj, Štanjel 6a,+386 (0)5 769 00
18, nassa.desella@siol.net
ŠTANJEL, Galerija Pri Valetovih, Štanjel 22a
RAZSTAVA MULTIFUNKCIONALNE TEKSTILNE FORME AVTORICE MAJE ŠVAGELJ
Razstava bo na ogled do 10. 10. 2010.
Informacije: tel:+386 (0)5 769 01 97, e-mail: gradstanjel@
guest.arnes.si
ŠTANJEL, razstavišče Kvadratni stolp, Grad Štanjel
SLIKARSKA RAZSTAVA RAJKA FERKA
Razstava bo na ogled do 29. septembra 2010.
Informacije: TIC Štanjel, tel.: 05 769 00 56, 041 383 986,
tic.stanjel@komen.si

IZLETI IN OGLEDI
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

56

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

SPOMINI V NEUMARKTU
NA BAVARSKEM
Kaj vendar Komence tako stalno in močno priteguje v nemški
Neumarkt?
Emil Švara, letnik 1942, je bil najmlajši Komenc, skoraj še dojenček, ko je šel skozi kalvarijo požiga Komna in izgona domačinov
v Nemčijo, na Bavarsko, natančneje v Neumarkt. Kot da bi tam
pustil prgišče otroštva. Ta njegov spomin in nemir ga ne spustita in
ga tja vedno znova in znova vleče. In ne le on, vsi, ki so bili takrat z
njim, so tam pustili del življenja ali pa so umrli in so tam pokopani. Vez z Neumarktom je v zgodovinskem spominu Komencev tako
večna in se prenaša iz roda v rod.

Spominski park v Neumarktu

Emil Švara vzdržuje s mestom stike, čemur gre tudi zasluga, da
se je nekaj izgnancev skupaj s Pihalnim orkestrom Komen 11. 6.
2010 udeležilo spominskega dogodka v Neumarktu ob odkritju
makete nekdanjega prehodnega taborišča 1942–1950 Wolfstein
v bronasti reliefni plošči avtorja Huberta Baumanna. Dogodka
v spominskem parku se je ob prisotnosti tamkajšnjih mestnih
oblasti, šolskih in cerkvenih predstavnikov udeležilo lepo število
ljudi. Potekal je častno, z vsem protokolom in praporščaki, z vso
spoštljivostjo in vseskozi ganljivo. Sodelovali so: nadžupan Neumarkta Tomas Thuman, generalni konzul Slovenije iz Munchna
Marko Vrevc, naš župan Uroš Slamič, blagoslov spominske plošče
z maketo taborišča sta opravila katoliški in evangeličanski duhovnik dekan monsignor Richard Distler in župnik Jens Hans, mestni
svetnik in kulturni referent v Neumarktu Arnold Graf, slovenski župnik iz Ingolstadta Stanko Gajšek, Emil Švara, otroški šolski pevski
zbor 4. razreda osnovne šole Wolfstein z zborovodkinjo Rito Lang,
nekdanji rihemberški izgnanec in recitator Anton Pavlica ter Pihalni orkester Komen z dirigentom Simonom Perčičem, ki je odigral
odlomke iz nekaj skladb.
Skupna nota vsem govorom je bila povezanost Neumarkta z
našimi ljudmi, katere zagotovilo je trdnost in večnost temeljev, iz
katerih je ta povezanost zrasla. To je iz dobrote ljudi, njihovega
medsebojnega sodelovanja, tihe podpore, drobnih in pomembnih pomoči v preprostih medčloveških odnosih med našimi takratnimi izgnanci, tujci na Bavarskem in domačini, o čemer najlepše

Udeleženci obiska pred mestno hišo v Neumarktu

pričajo dokumenti o prijateljstvu v izgnanstvu med komenskim
dekanom Viktorjem Kosom in kaplanom Mirkom Renerjem s tamkajšnjim župnikom Ludwigom Heiglom in njegovo družino. Vse to
je osmišljalo življenje in hrabrilo ljudi na obeh straneh v času vojne
tragedije, nevarnosti in zmede.
Čustveno so izzvenele besede župana Uroša Slamiča, ko se je
po koncu svojega govora osebno dotaknil spomina na svojega
tu pokopanega nonota, domoljubno pa verzi »Naš sveti dom bil
strt je v prah, vsi kamni razmetani …« iz pesmi Simona Gregorčiča
»Naš narodni dom« v zanosni recitaciji Antona Pavlice ter odlomki
izbranih skladb, ki jih je zaigral Pihalni orkester Komen. Nadvse
ganljivo se je izpod visokega križa v spominskem parku, potem ko
se je v spomin pokojnim prižgalo sveče, razlegala molitev, ki jo je
po domače začel Emil Švara: »Očenaš …«.
Po slovesnosti smo na bližnjem spominskem pokopališču tamkaj umrlih taboriščnikov pred spomenik položili vence in cvetje ter
prižgali sveče. Po krajšem govoru, ki ga je imel g. Arnold Graf ob
prevajanju župnika Stanka Gajška, je Matej Perčič iz Pihalnega orkestra Komen na trobento zaigral žalostinko, mlada godbenika pa
sta raztrosila rodno zemljo, ki jo je s seboj prinesel Anton Pavlica.
Skupaj z gospo in gospodom Graf smo naslednjega dne na
zgledno urejenem mestnem pokopališču počastili še spomin na
duhovnika Ludwiga Heigla, na njegov grob položili cvetje in sveče
ter pritegnili tisti »Pomlad že prišla bo, ko tebe na svet ne bo …«.
Na bližnji vzpetini, najvišji daleč naokrog, smo si ogledali prenovljene razvaline gradu Wolfstein in uživali v čudovitem razgledu. Pihalni orkester Komen pod vodstvom Simona Perčiča pa je s
svojim nastopom na glavnem mestnem trgu v starem delu mesta
popestril šentjanževsko praznovanje v Neumarktu. Na poti domov
smo se ustavili še v muzeju koncentracijskega taborišča Dachau
in se še enkrat zamislili nad nesmiselnostjo vojnih grozodejstev.

Katoliški in evangeličanski obred

Bronasta reliefna plošča v spominskem parku

Potovanje v zgodovino in spomin s pietetnim poudarkom, v
kombinaciji mladih iz orkestra in starejših nekdanjih izgnancev,
sta izjemno uspela, ne le ob posluhu organizatorjev na naši strani,
temveč tudi in predvsem po zaslugi spoštovanega gospoda Arnolda Grafa, prijaznega, natančnega in zanesljivega organizatorja, ki
nas je v Neumarktu, ob praznovanju 850-letnice tega zares zgledno urejenega mesta, tako lepo sprejel, za kar se mu najlepše zahvaljujemo.
Besedilo in foto: Ivan Uršič

UTRINKI S PRAZNOVANJA OBČINSKEGA PRAZNIKA
KOMEN, 20. JUNIJ 2010

Občinski nagrajenci 2010

Najboljši vinarji z vinsko kraljico 2009

Otvoritev spominske plošče pri Krčelajevih

Veterani vojne za Slovenijo pri Krčelajevih

Polna dvorana komenskega kulturnega doma s pihalnim orkestrom

