GLASILO OBČINE KOMEN • Letnik 4, Številka 1 • JANUAR

2009

Poštnina plačana pri pošti 6223 Komen

1

COMINUM – NEPOZABNO PRAZNOVANJE JUBILEJA
Pevski zbor Cominum že deseto
leto deluje kot eden izmed glavnih
nosilcev kulturnega delovanja v Komenski občini. Svoj prvi okrogli jubilej je proslavil s pestrim dogajanjem,
ki je svoj vrhunec doživelo na svečanem koncertu v nedeljo, 7. decembra, v komenski osnovni šoli.
Pred desetimi leti je prevzela vodenje skupine mladih pevcev komenska
glasbenica, takrat še študentka, danes pa profesorica klavirja na sežanski glasbeni šoli, Ingrid Tavčar. Tako
kot njena profesionalna pot, ki jo
je pripeljala do strokovnega naziva,
podkrepljenega z dodatnim zborovodskim izobraževanjem, se je razvijal tudi sam zbor. Z leti se je manjša
začetna skupina širila, pridružili so se
ji novi pevci, nekateri tudi izven meja
Občine Komen. V slabem desetletju
je Cominum z intenzivnimi vajami,
številčnejšo zasedbo, dodelano organizacijo in višjimi cilji stopil na pot
perspektivnega pevskega zbora.
Danes šteje društvo približno 40
aktivnih članov. Zbirajo se enkrat do
dvakrat na teden v prostorih Kulturnega doma v Komnu, kjer potekajo
pevske vaje. K temu je potrebno prišteti še redne nastope, gostovanja in
samostojne koncerte, najpogostejše
prav v prazničnem decembru.
Letošnja sezona je bila za člane še
posebej delovna, saj so v sklopu praznovanja desetletnice izvedli več kon-
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certov, posneli promocijsko zgoščenko in seveda organizirali nepozabno
jubilejno prireditev, ki je v celoti navdušila tako obiskovalce kot tudi pevce
same. Na praznovanju so se predstavili z razgibanim programom, sestavljenim iz slovenskih in tujih glasbenih
biserov, med katere so vpletli renesančno polifonijo, slovensko ljudsko
glasbo in priredbe popularnih skladb.
Te velja posebej omeniti, saj se pod
večino teh priredb podpiše prav njihova zborovodkinja in jih pevci zelo
radi izvajajo
Koncerta so se udeležili predstavniki številnih okoliških kulturnih društev, ki so Cominumu izrekli čestitke
ob jubileju in pevcem zaželeli še veliko
uspeha pri nadaljnjem delu. Zboru
je obilo pozitivnih misli namenil komenski župan Uroš Slamič. V pestrem
programu prireditve so se pevci zahvalili posebej zaslužnim članom in
jih razveselili s šaljivimi darilci. Največja zahvala pa je šla zborovodkinji
Ingrid Tavčar, ki je med drugim od
svojih pevcev prejela velik šopek vrtnic
kot skupek iskrenih zahval »za trud, potrpljenje in razumevanje v preteklih desetih
letih«.
Kljub številnim prejetim zahvalam ob jubileju člani
zbora ne pozabljajo na
ljudi, ki so jim z nesebično pomočjo
stali ob strani
pri izvedbi koncerta in ostalih aktivnosti.
Tako želijo v

prvi vrsti javno zahvalo izreči obiskovalcem za množičen odziv, društvom
za izrečene čestitke in pozitivne želje,
posebej pa gospodu županu Urošu
Slamiču za vzpodbudne besede in
izkazano naklonjenost njihovi dejavnosti. Obenem se toplo zahvaljujejo
tudi vsem finančnim in materialnim
podpornikom prireditve.
Več kot štiristo obiskovalcev si je
po koncertu imelo možnost ogledati
priložnostno razstavo, se posladkati s
torto in poklepetati s Cominumci. Ti
so se po uspešni predstavi odpravili
na krajši dopust, v novem letu pa že
stremijo za novimi izzivi na pevskem
področju.
HELENA URŠIČ

VPIS OTROK V VRTEC SEŽANA
ZA ŠOLSKO LETO 2009/2010
			

VPIS BO od 23.2. do 6.3. 2009

ENOTA KOMEN vpisujemo
• OTROKE, KI BODO 01.09.2009 STARI DVE LETI IN VEČ.
ENOTA ŠTANJEL vpisujemo
• OTROKE I. STAROSTNEGA OBDOBJA - LETNIK 2007 IN 2008.
• OTROKE II. STAROSTNEGA OBDOBJA - LETNIKE 2004, 2005 IN 2006.
VPISNE LISTE DOBITE V VRTCU ali na spletni strani www.vrtec-sezana.si
VPIS OTROK JE VSAK DELOVNI DAN (RAZEN SOBOTE) OD 7. DO 16:00 URE.

Veseli december v vrtcu Štanjel
Veseli december je bil letos prazničen, veliko se je dogajalo, saj smo se strokovne delavke potrudile, da so bile vsebine pestre in zanimive.
V večnamenskem prostoru smo se vsako jutro po malici
zbrali otroci iz vseh skupin, kjer nas je čakal koledar presenečenja s kuvertami. Palčki so nam vsak dan pustili nalogo
oziroma dejavnost, ki smo jo tisti dan izvedli. Začeli smo
s krasitvijo novoletne jelke, ne katero je vsak otrok obesil
okrasek. Sledila je krasitev igralnic, praznična vožnja z vlakom do Sežane, izdelovanje voščilnic, lutkovna predstava
‘’Polž Vladimir gre na štop’’, petje pesmic o Dedku mrazu, ogled nastopa baletk KUD 15. februar iz Komna, obisk
učencev, ki obiskujejo glasbeno šolo, ogled dramatizacije
‘’Grad in vitez’’, ki nam jo je pripravila starejša skupina
Zajčkov, ogled gledališke predstave ‘’Mojca in Kaličopko’’
ter obisk Dedka Mraza, ki ga je organizirala ZPMS.
Veseli december se je hitro bližal koncu. Ker so bili prazniki že pred vrati smo zaključili s čajanko pri skupini Čebelic.
Otroci so ob vsaki dejavnosti uživali, saj so jim od veselja
žarele oči in s tem je bil naš trud poplačan.
Strokovne delavke vrtca Štanjel
Krasitev jelke

V pričakovanju vlaka

Obisk Dedka Mraza
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Dogajanja v knjižnici

DEKLICA V VILENICI, BALALAJ IN ŠE KAJ
V Knjižnici Komen se je praznični duh nadaljeval tudi v
januarju. Posebej praznična je bila prva letošnja ura pravljic, ki so jo za naše otroke pripravile Marija Godnič, Maja
Razboršek in plesalke Baletnega društva Sežana pod mentorstvom baletnega pedagoga Evgena TODORJA. S pripovedjo in baletnimi koraki so deklico Marinco popeljale v
pravljično podzemlje jame Vilenice, kjer je služila vilam vse
dokler ji niso dovolile, da se je vrnila v objem svoje mame.
Prijetno pa je bili tudi v otroškem vrtcu v Doberdobu (Italija), kjer so otroci, ki obiskujejo tamkajšnji slovenski vrtec
skupaj z učenci 1. razreda bližnje osnovne šole Prežihovega
Voranca, prisluhnili glasbeni pravljici o potovanju v deželo
Balalaj. Pravljico o čudoviti pravljični deželi, v katero lahko
vstopimo vsako noč, a šele ko zaspimo, je pripovedovala
knjižničarka Marija Umek, za glasbeno spremljavo je poskrbela Ingrid Tavčar, svoj glas pa je nastopajočim živalicam posodila Milena Košuta.
Prav lepo pa bo tudi 3. februarja, ko bomo v knjižnici
predstavili kraške pripovedke Moja nona pripoveduje, ki jih

je zapisal Miroslav Pahor. Prisluhnili bomo pravi, pravcati
noni, ki nam bo pripovedovala o tem Kako je nastal Kras
in Zakaj je Kras brez vode, pa o Nunci županji in še marsikatero zgodbo, ki ste jo mogoče že slišali od svojih non in
nonotov. Lepo vabljeni.
MR

KNJIŽNI NAHRBTNIK NADALJUJE SVOJE POPOTOVANJE
Knjižni nahrbtnik komenske knjižnice je v preteklih mesecih obiskal
kar velik del sveta. Za to, da lahko
skupaj z gosti delimo izkušnje, pa
delno poskrbita tudi Ministrstvo za
šolstvo in šport in Evropska unija v
okviru centra vseživljenjskega učenja
Obalno-kraške regije, ki študijski krožek sofinancirata. Tako smo skupaj
z Damjanom Končnikom iz Topolšice

Za potovanje na Japonsko je bila knjižnica kar premajhna

Nataša Šavli pa nas je spremljala na
študijsko potepanje skozi japonsko
kulturo. Zanimiva bo tudi naša nova
destinacija, ko se bomo 13. februarja

s Petro Jazbec in Janezom Jordanom s
Katrco(Renault 4) podali na potepanje vse do Indije.
Marija Umek

Miha Šušteršič o medicinsko humanitarni
odpravi

Barbara in Andrej delita izkušnje z obiskovalci

Nataša Šavli prebira Kosovelov Kons. 5 v
japonščini
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bili na Cipru, s kraševcema Barbaro
Race in Andrejem Bandljem na pohodniški turi po Novi Zelandiji, s petimi mladimi zdravniki (Miha Šušteršič, Luka Strniša, Blaž Dolenc, Jernej
Sitar in Lan Novak) smo se odpravili
na humanitarno medicinsko odpravo
na Papuo Novo Gvinejo, Komenka

Kmetijstvo

ZIMSKA REZ VINSKE TRTE
V času mirovanja vinske trte ( od decembra do marca )
opravljajo vinogradniki pomembno delo – rez vinske trte.
Pri tem vedno upoštevamo stanje vinograda in posamičnega trsa. Zaradi lanskoletnih toč in tudi večjega pojava bolezni, moramo biti pri režnji še posebej pozorni na stanje
lesa – poškodbe od toče in nedozorel les.
Osnovni cilji rezi vinske trte so :
• uravnavanje razmerja med rastjo in rodnostjo oziroma
odrejanje obremenitve – število oči na trs
• ustrezna gojitvena oblika, ki omogoča gospodarno pridelavo grozdja
• omejevanje rasti večjega števila mladic
• odstranjevanje suhih, bolnih in izrojenih delov trsa
• uravnavanje mikroklimatskih razmer v notranjosti trsa –
zračnost, osvetlitev, bolezni v dobi rasti
Strokovno opravljena rez vpliva na dobro stanje trsov in
kakovosten pridelek. Pri rezi večino enoletnega in dveletnega lesa odrežemo.
Osnovno pravilo je, da vinska trta rodi na enoletnem
lesu, ki raste iz dvoletnega. Enoleten les, ki izrašča iz starega lesa je slabše roden ali neroden in ga pri rezi puščamo
za vzdrževanje gojitvene oblike.
Glede na dolžino enoletnega lesa pri trti pa ločimo:
1.		 čep – rozga odrezana skoraj do osnove in puščen le eno
samo oko
2. reznik – rozga odrezana na dve pravi zimski očesi
3. dolg reznik - rozga z dvema do štirimi očesi
4. kratek šparon ali penjevec – rozga s petimi do sedmimi
očesi
5. šparon – dolg rodni les z več kot sedmimi očesi
Pri zimski rezi pazimo, da enoletni les režemo 1 do 2 cm
nad očesom, tako, da je rez nekoliko poševno od očesa. Ko
poleg daljšega rodnega lesa – šparonov puščamo tudi reznike, morajo biti rezniki po položaju pod šparoni. Pri rezi
dvoletnega in starega lesa pa pazimo, da so rane pri rezi
čim manjše – rez pravokotno na les in rane s premerom ve-

čjim od 2 cm po rezi premazujemo ( čedalje večji problem
lesnih gliv, zato priporočamo premaz večjih ran z sredstvi
na osnovi bakra ).
- Zaradi lanskoletne toče in večjih ran na lesu, bomo letos prisiljeni rezati krajše šparone, oziroma kar reznike iz
zaradi izčrpanosti trsov tudi trto manj obremeniti . Pomen
zdravega in dobro dozorelega lesa prepoznamo po sortno
značilnem obarvanju skorje, po debelini rozge, ki znaša od 6 – 10 mm premera, po dobro razvitem zimskem očesu
in po razmerju med lesom in strženom
v šparonu v prid lesu.
ČAS REZI
Upoštevamo lego vinograda, starost,
dozorelost lesa in okužbe trsov z lesnimi glivami ( kap trte ) in seveda našo
površino vinogradov in delavno silo.
Mlade vinograde , močneje poškodovane trse po toči , izpostavljene lege za
pozebo in kjer je pojav kapi večji, take
vinograde režemo kasneje. Trse napadene z lesnimi glivami režemo posebej
in škarje razkužimo.
Zimska rez je umetnost in je istočasno zapis in podpis vinogradnika na
vsaki obrezani trti.
Majda Brdnik
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Sušenje črnega gabra na Krasu
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) s svojimi terenskimi izpostavami in v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije pokriva celotno državo tudi pri spremljanju zdravstvenega
stanja gozda. Trudimo se, da bi bili sprotni tako pri odkrivanju žarišč bolezni kot pri njihovi odpravi, čeprav smo tukaj
v veliki meri odvisni od sposobnosti pravočasnega opravljanja del v gozdu tako lastnikov gozdov kot tudi gospodarskih
družb. V drugih predelih Slovenije povzroča največ preglavic
lastnikom gozda in gozdarjem lubadar, na Krasu pa se prvi
srečujemo z novimi vrstami škodljivih žuželk in parazitskih

gliv, ki jih prinašajo s sabo podnebne spremembe.
V praksi odkrivamo, kako se uresničujejo napovedi dr.
Lučke Kajfež-Bogataj, da zaradi milih zim prezimi več škodljivcev, z naraščanjem temperatur pa se lahko poveča
število letnih generacij žuželk, kar bo resno povečalo nevarnost za njihovo prerazmnožitev in porušitev naravnega
ravnovesja v gozdu. Višje dnevne temperature in spremembe v intenzivnosti padavin ustrezajo večini parazitski gliv,
kar posledično pomeni več glivičnih okužb.
Posebej nevarne so tiste parazitske glive, ki imajo širok
krog gostiteljev in se jim zaradi toploljubnosti širi življenjski
prostor. Takšna je gliva Botryosphaeria dothidea, ki smo jo
gozdarji interno poimenovali rak črnega gabra in je po letu
2000 povzročila skrb vzbujajočo sušenje gabrovih gozdov
zlasti na Primorskem.
Črni gaber se suši zaradi odmiranja lubja. Drevo ali le
veja se posuši naenkrat, včasih pa se na vejah in debelcih
oblikujejo raki – lubje odmre v obliki pokončne elipse, rob
odmrlega dela je nabuhel in taka tvorba se lahko povečuje
več let. Ko lubje odmre na celem obodu se zgornji del posuši. Odmiranje lubja nato napreduje navzdol, včasih pod
odmrlim delom množično poženejo adventivni poganjki.
Na rakih se oblikujejo trosišča glive, množično so razvita
tudi na odmrlih vejah ali debelcih. Posamični panjevski
grmi črnega gabra imajo lahko večino poganjkov že suhih.
Čeprav bolezen poznamo šele od leta 1997 in je zato
še prezgodaj za v praksi preskušene metode spopadanja
z njo, pa lahko gozdarji lastnikom gozda svetujemo nekaj
splošnih ukrepov. Najprej morajo z aktivnim gospodarjenjem poskrbeti za ustrezno drevesno sestavo ter v gozdu z
redčenji povečati delež hrastov in trdih listavcev semenskega nastanka. Z redno in dosledno sanitarno sečno lahko
zmanjšajo možnost širjenja okužbe in dvignejo vitalnost
dreves v gozdu. Preden se lotite sanacije vašega gozda, se
dogovorite z revirnim gozdarjem za skupni ogled in izdelavo gojitvenega načrta, ki je podlaga za nadaljnje ukrepanje
v vašem gozdu.
Bogdan Magajna, ZGS OE Sežana

Ravnanje z odpadki

NOVO LETO – NOVE AKTIVNOSTI
NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI
Novo leto je tu in z njim tudi nove naloge in cilji, ki
smo si jih zadali na področju ravnanja z odpadki. Zato
bi vas v tokratni številki radi obvestili o nekaterih aktivnostih s katerimi bomo pričeli.
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• OBČINSKO GLASILO IN PRENOVA SPLETNE STRANI
Ena izmed teh je tudi redno obveščanje in osveščanje
občanov v občinskem glasilu ter prenova spletne strani
www.ksp-sezana.si (www.ksp-sezana.si) ter njena ažurna

uporaba pri obveščanju. Predvsem se bomo spletne strani
posluževali v primerih, ko prihaja do spremembe pri dnevu
odvoza odpadkov, kar je še posebej dobrodošlo na območjih, kjer je že uveden individualni sistem zbiranja ostanka
komunalnih odpadkov (kjer ima vsako gospodinjstvo svoj
zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov), kjer je na določen dan praznjenja potrebno zabojnike dostaviti na prevzemno mesto. Ker pa vemo, da se zaradi praznikov, slabih
vremenskih razmer, okvar na vozilih ali del na cestiščih, ni
vedno mogoče držati tega dneva, bomo skušali prek naših

spletnih strani in pa v kolikor bo sovpadalo, tudi s pomočjo obvestil v občinskem glasilu ter z obvestili na računih, sporočati morebitne zamike in spremembe pri odvozu
odpadkov. S tem bi se izognili dvomom kdaj pripeljati zabojnik na prevzemno mesto, če na dan praznjenja zaradi kakršnega koli razloga praznjenje ni mogoče. Na naših
spletnih straneh boste našli tudi druga aktualna obvestila
in koristne informacije.
• KONTROLNI PREGLEDI NA TERENU
S ciljem v čim večji meri izboljšati rezultate ločenega
zbiranja ter količino odpadkov, ki jih oddamo v nadaljnjo
obdelavo in predelavo čim bolj povečati, bomo v naseljih
z individualnimi zabojniki za ostanek komunalnih odpadkov, pričeli z nenapovedanimi kontrolnimi pregledi odpadkov v zabojnikih. Kot izvajalec obvezne gospodarske javne
službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, smo po
občinskem odloku, ki ureja področje ravnanja z odpadki,
dolžni ugotavljati pravilna in nepravilna ravnanja z odpadki in na nepravilnosti opozarjati. Kontrolne preglede bomo
izvajali ob rednih praznjenjih zabojnikov za ostanek komunalnih odpadkov. Ugotavljali bomo ali se posamezno gospodinjstvo drži pravil ločevanja odpadkov in ugotavljali
morebitne druge nepravilnosti. Ker kontrolni pregledi niso
namenjeni zgolj kaznovanju tistih, pri katerih smo ob pregledu naleteli na nepravilnosti, bomo tam, kjer bojo nepravilnosti ugotovljene, z obvestilom na zabojniku gospodinjstvo opozorili o nepravilnem ravnanju z odpadki, saj
verjamemo, da se vsakemu občasno lahko zgodi kakšna
nedoslednost pri ravnanju z odpadki. V kolikor pa bomo
ob ponovnem pregledu ponovno ugotovili nepravilnosti,
pa bomo v skladu z občinskim odlokom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki o nepravilnostih
obvestili medobčinsko inšpekcijsko službo, ki je pričela z
delovanjem ob koncu lanskega leta.
• DOSLEDNOST PRI RAVNANJU Z ODPADKI
Zato bi še enkrat izpostavili, da je potrebno odpadke dosledno ločevati ter ločeno zbrane odpadke odpeljati na
enega izmed ekoloških otokov.
Naj spomnimo na osnovna pravila ločevanja – KATERE
ODPADKE ZBIRAMO LOČENO:
- PAPIR – časopisi, revije, prospekti, kartonska embalaža…

(kartonske škatle raztržemo ali zložimo, da privarčujemo
prostor)
- PLASTENKE – plastenke pijač (plastenke stisnemo oz.
pohodimo, da zmanjšamo prostornino)
- PLASTIČNA EMBALAŽA – plastični lončki, embalaža živil, vrečke, folije, plastenke čistilnih sredstev, šamponov,
tekočih mil, zaboji … (vsa embalaža mora biti prazna in
čista)
- STEKLO – prazne steklenice, kozarci … (kozarcem in steklenicam odstranimo pokrovček ali zamašek)
- PLOČEVINKE – pločevinke in konzerve (izpraznemo in
splaknemo, da odstranimo ostanke hrane)
Tako v zabojnike za ostanek komunalnih odpadkov odložimo le tiste odpadke, ki ne sodijo na ekološki otok, niso
kosovni ali nevarni odpadki ter v kolikor resnično nimamo
možnosti kompostiranja organskih odpadkov, tudi te. In
ker smo sredi kurilne sezone bi ob tej priložnosti radi opozorili še na pazljivost pri odlaganju pepela, da se preden ga
odložite v zabojnik dobro prepričate, da pepel ni več vroč,
da se s tem izognemo, da v zabojniku ne bi prišlo do ognja
in tako do uničenja zabojnika.
O pravilih ravnanja z odpadki in o lokacijah ekoloških otokov si več lahko preberete na naši spletni strani (www.ksp-sezana.si) ali pa nas ob morebitnih nejasnostih pokličete na tel.
številko 05 73 11 240, svoja vprašanja pa nam lahko pošljete
tudi na el. naslov info@ksp-sezana.si. Na nas se lahko obrnete tudi z morebitnimi kritikami, pohvalami ali kakšno zanimivostjo s področja ravnanja z odpadki, mogoče jo bomo
objavili tudi na naši spletni strani in tako delili z drugimi.
Mojca Uršič, univ. dipl. kom.
KSP d. d. Sežana
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PO KOMENSKI OBČINI IN ŠE MALO DLJE
Prireditve, ogledi, izleti, osmice

Brestovica, sobota, 28. februar 2009, Vaška šola

JE KAJ ZANIMIVEGA ZA VAS?
Ta rubrika je namenjena predstavljanju javnih prireditev, ogledov, izletov, osmic in drugih javnih dogodkov v občini Komen
ali njeni bližini.
Organizatorje prireditev ali dogodkov prosimo, da v svojih
napovedih navedejo podatke o sami prireditvi/ dogodku, in
sicer kraj, prostor, datum, trajanje, kratek opis, kontaktne številke…
Uredništvo 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 tel. št. 05/7690 056
(Tic Štanjel).
Uredništvo

Prireditve

VAŠKI SEJEM
Vsako prvo soboto v mesecu
na osrednjem »placu« v Komnu

2. maj

6. junij

5. september 3. oktober

Ocenjevanje vin ter degustacija le teh.
Komisija za ocenjevanje vin, bo ocenila vse vzorce vin, ki
bodo prinešeni v prostore Vaške šole v Brestovici v petek,
27. februarja 2009 od 19.00 do 21.00 ure.
Ocenjevanje vin, pri katerem bodo sodelovali vinarji in vinogradniki, bo potekalo pod strokovnim vodstvom Majde
Brdnik in Milene Štolfa iz Kmetijsko svetovalne službe Sežana. Vključevalo bo tudi napotila kako se vino ocenjuje,
kako se ugotavlja napake in bolezni vin ter tako izluščijo iz
vzorca vina najboljše lastnosti.
Takoj po ocenitvi vin se bo ob 19.30 uri pričela degustacija najboljših vin vinarjev in vinogradnikov iz Brestovice in
Medje vasi in podelitev priznanj.
Na degustacijo so vabljeni vsi ljubitelji dobre kapljice in
druženja iz Brestovice, Medje vasi, Sel na Krasu, Jamelj in
drugih vasi.
Organizacija: TD Brest Brestovica pri Komnu,
Informacije: Jurij Smerdelj +386 (0)31 719 661

Brestovica, sobota 28.3.2009 in nedelja 29.3.2009

PRIREDITVE V LETU 2009

7. februar

OCENJEVANJE BR'STOVSKIH IN
MEDVEJSKIH VIN TER DEGUSTACIJA

*************

Vaška skupnost KOMEN

3. januar

PRIREDITVE - februar,
marec 2009

7. marec
4. julij

4. april
1. avgust

7. november 5. december

»BR'STOVSKA ŠPARGLIJADA 2009« in skrb
za naravno dediščino Krasa
-

ogled razstave različnih jedi iz divjih špargljev,
degustacija originalnih jedi iz Kraških špargljev,
družabne igre,
delavnice za otroke,
ponudba frtalje, pripravljene iz špargljev, jajc in pancete,
degustacija br`stovskih vin ter žajblovega in teranovega
likerja.
- razglasitev kralja in kraljice špargljev, druženje do poznih
večernih ur
Organizacija:TD Brest Brestovica pri Komnu,
Informacije: Jurij Smerdelj + 386 (0)31 719 661
*************
Gorjansko, torek 24 in sreda 25. februar 2009, dvorana

PUST IN PUSTOVANJE

DRUŽABNE PRIREDITVE:
- Pohod »103 ženske na Trstelj«, nedelja, 8. Marec 2009
- Kresovanje, 30. April 2009
- »Pozdrav jeseni« – ustvarjalna delavnica za otroke in
odrasle z družabnim srečanjem vaščanov, 31.10.2008
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- Silvestrovanje za vaščane v Zadružnem domu,
31. December 2009

Tradicionalna prireditev vaške mladine.
Zvečer, s pričetkom ob 20h, v dvorani
poteka ples in izbor najboljše maske. V
sredo na pepelnico se poslovijo od pusta.
Organizacija:
Razvojno, kulturno, športno, turistično
društvo
Gorjansko,
Tel: Alan Metljak +386 (0)40 840 966
*************

Gorjansko, sobota 28. februar,

150 LETNICA ROJSTVA Karla Štreklja
Folklorna prireditev ob 19.00 uri
Organizacija: KD Karelj Štrekelj;
Tel: Vid Sorta +386 (0)41 728 619

*************

Komen, petek, 20. marec 2009 ob 19.30, Zadružni dom,

KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA
AKADEMIJE ZA GLASBO V LJUBLJANI
Pihalni orkester Komen,
informacije:+386 (0)31 338 251 (Boštjan)
Koncert, dirigira Milivoj Žurbek
www.pihalniorkesterkomen.si

Kobjeglava, balinišče, petek 6. in sobota 7. februar, petek
13. in sobota 14. februar

ZIMSKA BALINARSKA LIGA

Balinarski klub Hrast Kobjeglava organizira vsak petek in
soboto rekreacijsko tekmovanje- zimsko balinarsko ligo.
Liga traja do 15. februarja 2009.
Termini v mesecu februarju 2009: 6. in 7. februar, 13. in
14. februar
Organizacija in informacije: BK Hrast Kobjeglava Emil Grmek, tel: +386 (0)31 362 852
*************
Komen, sobota, 7.3.2009, Na Placu

Komen, sobota, 14. februar stara Šula,

METAL KONCERT- Valentine's hearth
bleeding concert Metal koncert v stari šuli v
Komnu.
Nastopajo skupine Entreat (trash/death metal; Slovenija),
Bleeding fist (black metal; Slovenija) in Brain of maggot
(death metal, Italija)
Začetek ob 22h.
Organizacija: ŠUZ Komen; Špela Šušanj tel: +386 (0)31
209 730, e-mail: mdsuz.komen@gmail.com

KOMENSKI VAŠKI SEJEM

K sodelovanju vabimo domače pridelovalce zdrave hrane,
mlečnih izdelkov, medu, vina, izdelkov domače in umetne
obrti… Zaželeno je, da pripeljete svojo stojnico!
Organizacija in informacije: Vaška skupnost Komen, Saša
Pavlin +386(0)31 874 823
*************
Komen, nedelja, 8. marec 2009 ob 10.00

DRUŽABNO – ŠPORTNA PRIREDITEV:
Pohod »103 ženske na Trstelj«,

Start pred zadružnim domom v Komnu, pot se bo vila do
Trstelja in nato nazaj v Komen.
Organizacija:Vaška skupnost Komen, informacije:
Mojca Senegačnik +386 (0)51 309 820,
mojca.senegacnik@gmail.com
*************
Komen,nedelja, 8.marec 2009, ob 19.uri Zadružni dom

JAMSKI ČLOVEK - monokomedija

Produkcija: Gustav gledališče in Theater Mogul
Igra: Uroš Fürst
Predstava v zadružnem domu v Komnu. Prek 140.000 nasmejanih gledalcev že ve, da so odnosi med spoloma komedija za vse generacije, čeprav se nam največkrat ne zdijo
prav nič smešni. Prepričajte se tudi vi!
V organizaciji ŠKUD ¨15. februar¨
Komen
Informacije: +386 (0)51 260 663
Katarina Pleško
*************

*************
Komen, Kosovelova knjižnica

PRIREDITVE V KOSOVELOVI KNJIŽNICI
V KOMNU

Enota Kosovelove knjižnice v Komnu je odprta ob torkih in
petkih od 12:00 do 18:00 in v sredah od 8:00 do 14:00.
telefon in el. naslov: +386 (0)5 766 85 80,
knjiznica.komen@siol.net
Organizacija: Kosovelova knjižnica Sežana,
tel: +386 (0)5 731 00 30, http://www.sez.sik.si/
Torek, 3. marec, Komen, Kosovelova knjižnica Komen
URE PRAVLJIC Ure pravljic v knjižnici v Komnu potekajo
vsak prvi torek v mesecu. Vodi jih Marija Umek.
petek, 27. februarja2009 , 27. marec, Komen, Kosovelova
Knjižnica Komen
USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE Medobčinskega društva prijateljev mladine Sežana bodo v Knjižnici Komen, vsak zadnji petek v mesecu, od 15.00-17.00, vodijo jih
sodelavci MDPM Sežana.
Komen, Kosovelova Knjižnica Komen
LIKOVNI KROŽEK ZA ODRASLE
Likovni krožek za odrasle poteka vsak torek ob 18. uri.
3. februar
10. februar
17. februar
24. februar
3. marec
10. marec
17. marec
24. marec
31. marec
*************
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Škrbina, 'Stara šola'

PLESNI TEČAJ V ŠKRBINI

Društvo VRT Škrbina že tretjo sezono organizira tečaj družabnih plesov v prostorih 'stare šole' in vabi vse, ki radi
plešete, ali bi se plesati naučili, da se jim pridružite.
Poleg tega Društvo VRT organizira tudi redno telovadbo in
tečaj TAI CHI-ja. Telovadba se odvija vsak torek in četrtek,
TAI CHI pa vsak četrtek v prostorih ''stare šole'.
Informacije in prijave + 386 (0)41 959 553 (Marija).
Vabljeni!

Štanjel, Stolp na vratih, februar, marec

SLIKARSKA IN FOTOGRAFSKA RAZSTAVA

V februarju in marcu bo v Stolpu na vratih razstava:
Jožica Zafred - fotografije in Stojan Zafred - slike.
Organizacija: Nassa desella d.o.o. Štanjel
Marija Švagelj, Štanjel 6a, tel: +386 (0)5 769 00 18, e-mail:
nassa.desella@siol.net
*************
ŠTANJEL, Štorževa galerija, Štanjel 29
Galerija v starem delu Štanjela z občasnimi razstavami.
Galerija je odprta v sobotah, nedelja in praznikih ter po
dogovoru tudi ostale dneve.
Informacije: Stanarjevi: tel:+386 (0) 5 7691 007,
+386 (0)31 389 621; www.stanarjevi.com
*************

*************
Štanjel, sobota 14. in nedelja 15. februar 2009,
Galerija Lojzeta Spacala,
GLASBENO TEKMOVANJE »UPOL-ova Svirél«
Od 14. do 16. februarja bo v Galeriji L. Spacala potekalo glasbeno tekmovanje »UPOL-ova Svirél« v organizaciji
Univerzitetnega pihalnega orkestra Ljubljana. Tekmovanje
bo trajalo od 09.00 do 19.00.
Organizacija:Univerzitetni pihalni orkester Ljubljana,
Galerija L. Spacala tel+386 .(0)57 690 197;
Več informacij na: www.upol.si

ŠTANJEL, Galerija Pri Valetovih, Štanjel 22a
Galerija v starem delu Štanjela z občasnimi razstavami.
Galerija je odprta po dogovoru.
Informacije: tel:+386 (0)5 769 01 97
e-mail: gradstanjel@guest.arnes.si,
*************
KOBDILJ

GALERIJA IN VRT POD KOSTANJI
ODPRTO:
sobote, nedelje, prazniki: 11:00 – 18:00.
Ob predhodni najavi tudi izven urnika.
V prodajno razstavni galeriji so na ogled likovna dela Britte
Höschele.
V okrasnem vrtu je možen ogled različnih vrst vrtnic in
okrasnih grmovnic.
Informacije: Galerija in vrt pod kostanji,
tel:+386 (0)5 769 02 06,+386 (0)41378 645,
http://www.marapoko.com,
e-mail: info@marapoko.com

www.komen.si
RAZSTAVE
februar marec 2009
Štanjel, Galerija Lojzeta Spacala

LOJZE SPACAL- STALNA RAZSTAVA GRAFIK

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

IZLETI OGLEDI
februar, marec 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

*************

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 +386 (0)51 306 964
Peter Pipan +386 (0)41 405 642
jozef.tercon@volja.net
*************

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, bstolfa@gmail.com , TIC
Štanjel +386 (0)5 769 00 56; +386 (0)41 383 986

OSMICE NA KRASU – POMLAD 2009
NASELJE
GRAHOVO BRDO
SELA NA KRASU

SVETO PRI KOMNU

VRABČE

NASLOV IN TELEFON
Mahnič Ladi
Grahovo brdo1, 6210 Sežana, 05/ 764 05 96
Marijan Pahor
Sela na Krasu 3, 5296 Kostanjevica na Krasu
05/ 308 04 42, 040/ 723 363
Jožef Abram
Sveto 69, 6223 Komen
05/ 766 82 23, 031/ 326 769
www.tk-abram.si
Božo Škapin
Vrabče 25, 6210 Sežana
05/ 769 52 29, 041 377 214
darja.hrib@psj.gov.si

BRESTOVICA PRI KOMNU

Dušan Rebula
Brestovica 32, 6223 Komen, 05/ 766 43 39

BRJE PRI KOMNU

Milan Kosmina
Brje pri Komnu 15a, 6223 Komen, 05/ 766 72 40

BRJE PRI KOMNU

Alojz Pangos
Brje pri Komnu 39, 6223 Komen, 05/ 766 87 63

TERMIN
6.3. –15.3.2009
24.4. – 3.5.2009

24.4. – 3.5.2009

17.4. – 26.4.2009

5. 6 – 14.6.2009
19.6. – 28.6.2009
21.8. – 30.8.2009
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APRILSKA KRVODAJALSKA AKCIJA V SEŽANI
Območno združenje Rdečega križa Sežana vabi vse zdrave polnoletne občane in občanke
na krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v Sežani
v četrtek, 16.4. in petek, 17.4.2009 med 7:00 in 12:00 uro
v prostorih gasilskega doma (ZGRS) na Bazoviški 13.
Ne pozabite! Prav vaša kri bo nekomu vrnila zdravje ali življenje.

TEČAJ NEGE BOLNIKA NA DOMU
Območno združenje Rdečega križa Sežana po krajevnih skupnostih načrtuje 18-urne TEČAJE
NEGE BOLNIKA NA DOMU, ki jih bodo izvajale višje ali diplomirane medicinske sestre iz patronažne službe.
Tečaj bo organiziran, če bo prijavljenih od 10 do 15 udeleženk in udeležencev. Višina prispevka
tečajnikov za stroške tečaja bo 40 .
Za več informacij o tečaju in prijavo pokličite na Območno združenje Rdečega križa Sežana na telefonsko številko
05/ 730 50 22 ali na GSM 040 439 366 vsak delavnik med 8. in 15. uro.

REPUBLIKA SLOVENIJA
CENTER ZA SOCIALNO DELO
SEŽANA
Kosovelova 4 b, 6210 SEŽANA
tel: 05/ 707-42-00, tel: 05- 707-42-01
Obvestilo
S 1.1.2009 so se pričele uporabljati spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki sedaj omogoča, da zavarovanec oz. po njem zavarovan družinski član izpolnjuje pogoje do plačila
dodatnega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna, če je upravičen do denarne socialne pomoči ( DSP) iz
naslova Zakona o socialnem varstvu. Upravičenec naj se tem primeru osebno, z odločbo centra za socialno
delo zglasi na svoji zavarovalnici, kjer bo uredil potrebno dokumentacijo..
Kdor ni prejemnik DSP, vendar bi izpolnjeval pogoje za DSP, vloge za DSP pa pri centru za socialno delo ni
vložil, lahko na center za socialno delo poda vlogo za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice
do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Vlogo imamo na centru za socialno delo, nahaja
se tudi na spletni starni MDDSZ.
Na podlagi danih podatkov bomo ugotovili ali izpolnjujete pogoje za pridobitev DSP in tako tudi pravice
do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev.
Za vse informacije lahko pokličete na Center za socialno delo Sežana
( tel.05/707-42-00, ali pišete na e-mail gpcsd.sezan@gov.si.
Čok Dajana, unv.d.s.d., CSD Sežana
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BALINARSKA DOGAJANJA V LETU 2008

BALINARSKI KLUB HRAST KOBJEGLAVA-TUPELČE
V LETU 2008NABIRAL MEDALJE
Po prazničnem decembru in novoletnih praznikih smo
zakorakali v čas, ko se v društvih pripravljamo na zbore
članov, na katerih ocenimo minulo obdobje.
Tudi v Balinarskem klubu Hrast Kobjeglava-Tupelče pri
tem nismo izjema. Z veseljem in ponosom se namreč lahko ozremo v preteklo leto 2008, ki je bilo zaznamovano z
vrsto športnih uspehov. V ekipnem ligaškem tekmovanju
je klub zadržal mesto v super balinarski ligi, kjer tekmuje
osem najkvalitetnejših slovenskih balinarskih klubov. Na
koncu 20 krogov dolgega ligaškega tekmovanja smo zasedli za naše razmere oz. pogoje dela zelo dobro 6. mesto.
Kot verjetno že večina balinarskih privržencev namreč pozna, moramo žal, zaradi pomanjkanja primerne dvorane
v Kobjeglavi oz. občini Komen, pretežni del vadbe in vse
tekme organizirati v balinarski dvorani v Sežani, kar za
klub pomeni dodatne stroške, za naše igralce pa s prevozi
dodatno izgubo dragocenega časa.
Kljub slednjemu smo tudi na posamičnih tekmovanjih v
letu 2008, na mednarodnih tekmovanjih in državnih prvenstvih zabeležili nekaj zelo odmevnih uspehov.
Od 28. avgusta do 1. septembra je v Zagrebu potekalo
svetovno prvenstvo v kategoriji do 23 let v tehničnih disciplinah. Slovenska tričlanska reprezentanca, katero je
zastopal tudi član našega kluba Anže Petrič, se z mednarodnih tekmovanj tudi tokrat ni vrnila brez odličij. V disciplini štafetnega zbijanja je bronasto medaljo skupaj z
Alešem Borčnik (Krim Ljubljana) osvojil prav Anže Petrič.
Skupaj sta nato od 29. septembra do 3. oktobra v isti disciplini zastopala še slovensko
člansko reprezentanco na evropskem prvenstvu v italijanskem mestecu Savigliano v
bližini Torina in se tudi od tam vrnila z bronastim odličjem. To sta po našem vedenju
v lanskem letu edini medalji s svetovnih in
evropskih prvenstev, ki jih je osvojil katerikoli član športnega društva z območja občine Komen, kar vsekakor daje dosežkom in
potrebnim odrekanjem še posebno težo.
Uspehe smo v preteklem letu dosegali tudi na državnih prvenstvih. Najvidnejši
in priznanja vreden dosežek sta prispevala
mladinca Jernej Rojc in Teo Masten. V mesecu septembru sta si v disciplini dvojic na
igriščih balinarskega kluba Zarja Ljubljana
priborila naslov državnega prvaka in s tem
nadgradila 3. mesto iz leta 2007. Prepričljivo sta ugnala vse vrstnike in s tem dokazala, da se bosta ob nadaljnjem zagnanem in
marljivem delu lahko tudi v bodoče veselila
podobnih uspehov.

Ne smemo pozabiti še dela in aktivnosti preostalih članov kluba. V lanskem letu je namreč poleg že uveljavljene
šole balinanja mlajših kategorij in sekcije starejših članov,
aktivno pričela z delom tudi ženska sekcija. Trenutno se
vadbe redno udeležuje 7 do 8 članic, v starosti od 16 do
50 let, ki so že dodobra spoznale tehniko balinanja. Načrtujemo, da bi z letošnjim letom tudi žensko ekipo aktivno
vključili v ligaški ali turnirski sistem tekmovanj. Zainteresirana dekleta in žene, predvsem tiste z obilico dobre volje,
se nam lahko še vedno priključijo.
V mesecu februarju prične z vadbo tudi nova generacija
dečkov in deklice v starosti do 12 oz. največ 14 let. Vpis
je še vedno mogoč, je pa število mest omejeno. Vsekakor
vabimo vse starše, da nam zaupate svoje otroke, šola balinanja bo tudi tokrat brezplačna.
V klubu smo na vse lanskoletne dosežke izjemno ponosni in z optimizmom zremo v prihodnost. Za dosego le
teh se moramo zahvaliti vsem donatorjem in sponzorjem,
predvsem pa občinskemu vodstvu na čelu z županom in
občinskim svetom, za vso dosedanjo podporo, tako finančno kot tudi moralno.
Za informacije o vključitvi v naše delovanje in vseh terminih vadbe smo dosegljivi na e-naslovu: emil.grmek@komen.si ali tel. na 031 362 852.
Emil Grmek, predsednik Balinarskega kluba Hrast.
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PO-NOVOLETNO DRUŽENJE VAŠČANK IN VAŠČANOV
V TRETJEM ŽIVLJENSKEM OBDOBJU V BRESTOVICI
Vaščanke in vaščani iz Brestovice, starejši od 65 let, so
se tudi letos, na povabilo TD Brest, v lepem številu odzvali
povabilu na že 3. po-novoletno druženje, ki je potekalo v
soboto 10.1.2009 zvečer v Vaški šoli.
Pripravili smo jim bogat kulturno-zabavni program in
pogostitev. Kulturni program je otvoril otroški pevski zbor
iz Brestovice, nato je sledilo še instrumentalno igranje, skeč
in solo petje. Za razvedrilo pa sta poskrbeli tudi letošnji gostji iz Škrbine, ki sta poželi buren aplavz vseh prisotnih.
Pozdravila sta jih tudi predsednik TD Brest Jurij Smerdelj
in predsednik Vaške skupnosti Vido Antonič.
Ob dobri hrani in pijači so se naši vaščani in vaščanke
sprostili, razgovorili in obujali spomine na mlada leta. Ko
smo jih povprašali, kaj je njihova želja v letu 2009, so si
bili edini, kajti vsi si želijo predvsem zdravja in če bo to,
bodo za ostalo že sami poskrbeli. Poklonili smo jim tudi
skupinsko fotografijo iz lanskoletnega srečanja, katere so
se zelo razveselili.
Za lep zaključek večera, pa smo zaprosili Zofijo Muhvič,
kot najstarejšo prisotno vaščanko, da je razrezala še slavnostno torto z napisom : »Na mnoga leta Brestovke in Brestovci«.
Zadovoljni in s toplimi občutki smo po končani prireditvi
naše najstarejše vaščane in vaščanke razvozili do njihovih
domov z željo, da se naslednje leto znova snidemo.
Vilma Krapež
TD Brest
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