
VODENI OGLEDI, PRIKAZI, PREDSTAVITVE IN RAZSTAVE

PO FAbIANIjEVIh POTEh, 
bIENALNI NATEčAj 
OTROšKEGA PROSTORSKEGA 
ObLIKOVANjA, ODPRTjE 
RAZSTAVE NAGRAjENIh DEL
12.30

Natečaj poteka letos sedmič zapored. Posvečen je arhitektu Maksu Fabianiju. Ob tematikah arhitekture, 
urbanizma in kulturne dediščine povezuje učence in njihove mentorje. Na natečaju sodelujejo slovenski 
vrtci, osnovne in srednje šole ter izobraževalne ustanove iz tujine. Projekt 2011 je prejel nagrado zlata 
kocka 2010. Razstava bo odprta do 15. 11. 2016.

    OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 

 Osnovna šola Dutovlje, Osnovna šola Komen in Društvo likovnih pedagogov Primorja, Vlasta Markočič, 
vlasta.markocic@gmail.com, Tanja Samec, tanja203@gmail.com

KAmNITE ObLIKE, RAZSTAVA
12.30−18.00

Na ogled bodo izdelki študentov Višje strokovne šole ŠC Srečka Kosovela Sežana in dijakov kamnosekov 
Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana ter članov Društva ljubiteljev slovenskega 
naravnega kamna.  

 Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Maja Štembal Capuder, maja.capuder@guest.arnes.si; 
Višja strokovna šola ŠC Srečka Kosovela Sežana, Anton Marn, anton.marn@vss-sezana.si

PRIKAZ ObDELAVE KAmNA
12.30−18.00

Naravni kamen je gradivo, ki je trajno zaznamoval našo kulturno krajino, zlasti na Krasu in v Istri. Bogato 
zapuščino kamnite gradnje, uporabnih predmetov in opreme, ki so nekoč spremljali življenje »na kamnu«, 
lahko ohranimo le z znanjem tradicionalne obdelave kamna. Naša odgovornost je, da vrednote, ki jih 
prinaša kamnita dediščina v oblikovalskem, tehnološkem in duhovnem smislu, prepoznamo, jih ozavestimo 
in poskrbimo, da bodo ostale žive za prihodnje rodove. 

    OŠ2 / OŠ3 / SŠ

 Šola prenove, zanjo Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Maja Štembal Capuder, 
maja.capuder@guest.arnes.si; Višja strokovna šola ŠC Srečka Kosovela Sežana, Anton Marn, anton.marn@vss-sezana.si

KRAS, ODSEV PROSTORA, 
RAZSTAVA DRušTVA LIKOVNIh 
PEDAGOGOV PRImORjA
13.00

Društvo vodi številne projekte (natečaje, delavnice, izobraževanja, ekstempore, posvete …) ter pripravlja 
razstave otroških likovnih del. Svoja dela razstavljajo tudi likovni pedagogi. Jesenska slikarska razstava 
prikazuje njihovo videnje in odnos do dediščine Krasa. Razstava bo odprta do 15. 11. 2016.  

    OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

 Društvo likovnih pedagogov Primorja, Vlasta Markočič, vlasta.markocic@gmail.com, Tanja Samec, tanja203@gmail.com

PREDSTAVITEV 
ARhEOLOšKEGA NAjDIščA 
DEbELA GRIŽA
13.00–15.00

Arheologinja bo obiskovalce popeljala po prazgodovinskem gradišču, ki ima ohranjeno obrambno obzidje, 
na severu in jugu celo dvojno; ves obseg zunanjega nasipa meri 850 m, notranjega pa 680 m. Po 
sredini vodi rimska pot v smeri sever–jug. Obiskovalcem bomo približali ta časovno oddaljeni, a izjemno 
pomembni spomenik. Sledil bo prikaz popravila suhega zidu pod vodstvom Borisa Čoka.

OŠ3

 ZVKDS, Območna enota Nova Gorica, ernesta.drole@zvkds.si; Zavod Krasen Kras, Dejan Vončina, 041 913 565

KAmNOSEšTVO
13.00–16.00

Deveto leto zapored izvajamo na šoli kamnoseško delavnico, za katero vlada med učenci vedno večje 
zanimanje. Delavnico vodi zunanji sodelavec domačin akademski kipar Radivoj Mulič. S kamnitimi 
skulpturami in potmi so mladi kiparji precej polepšali okolico šole, ki postaja prava mala forma viva, 
dejavnost sama pa pripomore k ohranjanju in utrjevanju kulturne dediščine našega okolja.

 Osnovna šola Komen, Radivoj Mulič, 041 410 192

PREDSTAVITEV KNjIGE 
INTEGRAL GREEN SLOVENIA 
(INTEGRALNA ZELENA 
SLOVENIjA) IN DRŽAVLjANSKE 
PObuDE INTEGRALNA ZELENA 
SLOVENIjA
17.00

V državljanski pobudi za Integralno zeleno Slovenijo v sodelovanju s Centrom za integralni razvoj 
Trans4m iz Ženeve razvijamo slovenski in evropski model povezanega zelenega gospodarstva in družbe, 
ki je podrobno predstavljen v knjigi Integral Green Slovenia (Integralna zelena Slovenija). V novem 
gospodarskem in družbenem modelu razvoja poudarjamo etično in moralno jedro ter pametno integracijo 
ukrepov za trajnostni razvoj. 
Vse sodelujoče organizacije, od podjetij in občin do vzgojno-izobraževalnih organizacij, pri svojem delu 
dajejo poseben poudarek dediščini okolja.
Knjiga Integral Green Slovenia (Integralna zelena Slovenija) (uredniki: Piciga, Schieffer, Lessem) je izšla 
pri založbi Routledge v Veliki Britaniji. Znanstveno delo je nastalo s sodelovanjem avtorjev nove teorije 
integralne ekonomije, profesorjev Ronnieja Lessema in Alexandra Schiefferja iz centra Trans4m v Ženevi.

 Kosovelova knjižnica Sežana, magdalena.svetina-tercon@guest.arnes.si; Zavod za celostni razvoj Anima Mundi, Karin 
Lavin, lavin@siol.net, 041 823 927

PRVA SVETOVNA VOjNA
13.00, 15.00

Poteka stoletnica bojev ob soški fronti. Predstavili bomo vojaško pokopališče v Štanjelu in čas prve 
svetovne vojne na tem območju. Moderna tehnologija je vojno spremenila v množično morišče, neme priče 
pa so številna vojaška pokopališča.

OŠ2 / OŠ3 

 ZVKDS, Območna enota Nova Gorica, ernesta.drole@zvkds.si

ZAKAj SEm RAD RESTAVRATOR
13.00, 14.00

Predstavitev dela restavratorjev. Restavratorji bodo na konkretnem primeru predstavili svoje delo. 
Spoznali boste njihova orodja in materiale ter izvedeli najpomembnejše: zakaj sploh potrebujemo 
restavratorje. Ko je umetnina v slabem stanju, poškodovana in zanemarjena, jo vzamejo v prenovo 
natančne roke restavratorjev.

OŠ2 / OŠ3

 ZVKDS, Območna enota Nova Gorica, ernesta.drole@zvkds.si

VODENI SPREhOD PO 
šTANjELu
14.00

Štanjel se v zadnjem času pospešeno obnavlja in naseljuje. Popeljali vas bomo po naselju in vam 
predstavili vas, arhitekturo in vsakodnevne konservatorske izzive pri obnovi in revitalizaciji kulturnega 
spomenika. Spoznali boste zgodovino Štanjela in življenje njegovih stavb, ki jim lastniki s pomočjo 
konservatorjev vračajo nekdanjo podobo in blišč.

 ZVKDS, Območna enota Nova Gorica, ernesta.drole@zvkds.si

PREDSTAVITEV KNjIGE 
bOŽIDARjA PREmRLA KRAšKI 
KRuh, VAS KOPRIVA, NjENI 
KAmNOLOmI IN KAmNARjI
14.00

Božidar Premrl nas v svoji knjigi popelje v hiše in življenja več generacij ljudi, ki jim je kraški kamen 
omogočal preživetje. Nekoč življenjska nuja, je danes občudovana in spoštovana kulturna dediščina.

 maja.capuder@guest.arnes.si

PREDSTAVITEV PROjEKTA 
ERASmuS+ EARN, PODROčjE 
IZObRAŽEVANjA IN KuLTuRE
15.00

»Učenje za razvoj kompetenc pri praktičnem izobraževanju kamnosekov« je triletni mednarodni projekt, v 
katerem sodelujejo partnerji iz Italije, Hrvaške in Slovenije, držav z izjemno kamnito dediščino. Partnerji v 
projektu so prepoznali pomen ohranjanja znanja tradicionalne obdelave naravnega kamna, ki je pogoj za 
ohranjanje kamnite kulturne dediščine. Projekt je bil eden od treh, ki so bili v lanskem letu na nacionalni 
ravni izbrani na področju izobraževanja in kulture.

 Območna obrtna zbornica Sežana, maja.capuder@guest.arnes.si

OTVORITEV POjASNjEVALNE 
TAbLE V KAmNOLOmu KOPRIVA
15.30

Kamnolom Kopriva je bil v preteklosti eden glavnih virov okrasnega, gradbenega in arhitektonskega 
kamna za Kras in širšo okolico. Nahajališče tipične kamnine, t. i. apnenca Kopriva, je od leta 1992 
zavarovano kot naravni spomenik. Kamnolom je bil opuščen do leta 2014, ko je podjetje Marmor 
Sežana, d. d., začelo pripravljalna dela za njegovo ponovno odprtje. Ob tej priložnosti bo predstavljena 
pojasnjevalna tabla o geološkem pomenu, o katerem nas bo seznanila Tea Kolar Jurkovšek, ter o 
zgodovinsko tehnični dediščini kamnoloma in kamnarstva v Koprivi, ki jo bo predstavil Božidar Premrl.
Po otvoritvi bo možen ogled kamnoloma.

 Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, martina.stupar@zrsvn.si; Marmor Sežana, d. d.

DNEVI EVROPSKE KuLTuRNE DEDIščINE 
IN TEDEN KuLTuRNE DEDIščINE

PROGRAm ODPRTjA
štanjel, 1. oktober 2016, 11.00−18.00

SLAVNOSTNO ODPRTjE DNEVOV EVROPSKE KuLTuRNE DEDIščINE IN TEDNA KuLTuRNE DEDIščINE 2016

štanjel, 1. oktober, 11.00
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Zbor pred

Galerija Pri Valetovih

Valetov skedenj

Valetov hram

Na kavfertu

Dvorišče pred Natalijino hišo

Storževa galerija

Volčji grad, arheološko 

najdišče Debela Griža 

Pred središčem Komna 
sledite smerokazu za Volčji 
Grad. Za oznako naselja Volčji 
Grad je parkirišče. Naprej 
peš sledite tablam za Debelo 
Grižo.

Kamnolom Kopriva 

Odcep za kamnolom Kopriva 
se nahaja na desni strani 
glavne ceste, ki pelje iz 
Štanjela proti Sežani, 3,5 km 
iz Štanjela in 1,5 km pred 
naseljem Kopriva.
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INTEGRAL GREEN SLOVENIA
Towards a Social Knowledge and Value Based Society 
and Economy at the Heart of Europe
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Towards a Social Knowledge and Value Based 
Society and Economy at the Heart of Europe

www.routledge.com

Routledge titles are available as eBook editions in a range of digital formats 9 781472 469489

ISBN 978-1-4724-6948-9

This is a fascinating book about an extraordinary journey towards an Integral Green 
Slovenia, a vision of a sustainable society and economy. It argues that values and a 
moral economic core are the foundations of long-term sustainable economy and 
business, comprising all actors and all sectors.

Dr. Hoesung Lee, Chair of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),
co-recipient of the Nobel Peace Prize in 2007

Ronnie Lessem and Alexander Schieffer’s Integral Green Society and Economy series 
has three overarching aims. The first is to link together two major movements of our 
time, one philosophical, the other practical. The philosophical movement is towards 
what many today are calling an ‘integral’ age, while the practical is the ‘green’ 
movement, duly aligned with that of sustainable development. The second is to blend 
together elements of nature and community, culture and spirituality, science and 
technology, politics and economics, thus serving to bring about an ‘integral green’ 
vision, albeit with a focus on business and economics. As such, the authors transcend 
the limitations to sustainable development and environmental economics, which are 
overly ecological, if not also technological, in orientation, and exclude social and 
cultural elements. Thirdly, this particular volume, with Darja Piciga, focuses specifically 
on Slovenia, as well as on Europe generally, drawing on the particular issues and 
capacities that this country and continent represents, particularly for sustainable 
development and social knowledge-based economy.

The emphasis on Slovenia arose, not only because it lies at the heart of Europe, but 
because a specific movement for an Integral Green Slovenian Society and Economy, 
has been co-evolved there, by the three editors in conjunction with Slovene 
organisations, communities and movements, with a view to integrating existing 
and emerging knowledge resources, initiatives and practices into a model, as an 
alternative to austerity, for Slovenia and other European countries.

Dr. Darja Piciga is co-founder and leading figure of the Citizens’ Initiative for an 
Integral Green Slovenia. She embodies Trans4m’s integral approach in her professional 
and government career (fusing knowledge and experiences over a wide span of 
scientific, educational and policy areas) as well as in civil society activities (uniting 
stakeholders from all ‘integral worlds’).

Prof. Alexander Schieffer graduated from and lectures at St. Gallen University and is 
Co-Founder of Trans4m, Geneva. With Lessem, he co-authored Integral Economics 
and developed the Integral Worlds approach, as well as being a joint Series Editor 
of the Transformation and Innovation Series and the Integral Green Society and 
Economy Series.

Prof. Ronnie Lessem is also co-founder of Trans4m. A graduate from Harvard Business 
School and London School of Economics, he is Zimbabwean by birth, and now a UK 
Citizen. He has been a management educator and consultant in Africa, Asia, Europe 
and America and is the author of over 30 books on the development of self, business 
and society

A Gower Book

www.zvkds.si/dekd



Dnevom evropske kulturne dediščine na pot

V objemu grajskih zidov, na grajskem dvorišču, v kraško arhitekturno razgibanem 
Štanjelu v Občini Komen se podajamo na pot Dnevov evropske kulturne dediščine. 
Od tod vsem ljubiteljem kulture, ki nas boste obiskali v teh in naslednjih dneh, 
pošiljamo topel pozdrav, ki je lahko samo prijateljski stisk roke ali čisto preprost 
pozdrav: dober dan. 
Smo iz občine, ki po številu prebivalcev spada med najmanjše v naši lepi Sloveniji, a ni 
zato nič manj velika in pokončne drže. Naravna danost nas je skozi stoletja postavljala 
na preizkušnje, ki smo jih premagali prav zato, ker smo kleni Kraševci, zavedni 
Primorci, ponosni Slovenci. Kulturno dediščino sprejemamo kot izziv za naš razvoj in iz 
nje črpamo vso tisto žlahtnost, ki je zrasla v ljudeh kmečko-delavskega življa in bistrega 
uma. Vabijo vas kraške kalune, pastirske hiške, ganki, borjači, štale, skednji, lope, tu 
in tam korita za napajanje živine, vabijo vas naši pomniki iz prve in druge svetovne 
vojne, vabimo vas mi vsi, ki poskušamo vsej tej zapuščini vdahniti dušo. Zato pojemo, 
plešemo, izvabljamo glasbo iz različnih inštrumentov, uživamo v kmečkih opravilih ter 
segamo po običajih in navadah naših non in nonov. Tudi to je naše, tudi to smo mi.
Pričakujemo vas na Krasu, kjer je krasno, ne pretiho, ne preglasno. 

marko bandelli, mag. posl. ved,
župan Občine Komen

Spoštovani,

človeška družba je ustvarjalna skupnost, s svojo intelektualno sposobnostjo se je izvila 
iz kroga nagonskih odločitev. Naša ustvarjalnost nas vodi naprej in navzgor. Naše delo 
za seboj pušča različne kulturne dobrine, ki s časom postanejo dediščina. Dediščina 
obstaja s človekom, zato je naša dolžnost, da jo prepoznavamo, negujemo in ohranjamo. 
Podoba ČLOVEKA se v prihodnost prenaša preko njegove ustvarjene dediščine.
Letošnja tema Dnevov evropske kulturne dediščine je Dediščina okoli nas. Zavod 
se s širjenjem znanja in prepoznavanjem vrednosti kulturne dediščine trudi že pri 
najmlajših prebuditi zavest o pomembnosti dediščine za narodno identiteto. 
Letošnje odprtje DEKD je v Štanjelu na Krasu. Kras, na prvi pogled neprijazna groba 
kamnita pokrajina, svojo nežnost pokaže v sigastem podzemlju in rodovitnost v 
številnih vrtačah, z obilico kamna pa je človeku ponudil, da si je ustvaril trdna kamnita 
bivališča. Od človeka je kraška narava zahtevala izjemen intelektualni napor, da je 
lahko izrabil tisto, kar mu je ponudila, in preživel. Ob tem pa je ustvaril izjemno kulturno 
dediščino, od arheologije do arhitekture ter različnih ohranjenih tradicionalnih znanj, 
običajev in šeg.
Z željo, da spoznate del dediščine okoli nas na Krasu, vas prijazno vabimo v Štanjel.

Ernesta Drole,
vodja Območne enote Nova Gorica, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

DELAVNICE

ZbIRANjE ZGODb 
IN FOTOGRAFSKEGA 
mATERIALA NA 
TEmO KuLTuRNE 
DEDIščINE
12.00–17.00

Kaj so nam pripovedovali o življenju v Štanjelu in okolici: Ogled razstave starih razglednic z motivi naših krajev z 
naslovom Pošlji mi razglednico in zbiranje zgodb iz preteklosti ter fotografij, ki pričajo o življenju, običajih, delu, 
praznovanjih, oblačilih, stavbah v Štanjelu in njegovi okolici iz časa, ko še ni bilo digitalne tehnike. Prosimo vse, ki ste 
pripravljeni z nami deliti življenje v zgodbi in sliki, da nam prinesete material, ki ga bomo digitalizirali in vam ga vrnili, 
ali nam poveste zgodbo. Posnetke bomo z vašim dovoljenjem objavili na domoznanskem portalu Kamra.
Dogodek bomo izpeljali v sodelovanju z Muzejsko zbirko Sežana (dislocirana enota Goriškega muzeja).

 Kosovelova knjižnica Sežana, mag. Magdalena Svetina Terčon, magdalena.svetina-tercon@guest.arnes.si, 
05 731 00 31; Goriški muzej, mag. Davor Kernel, dkernel.goriskimuzej@siol.net, 051 345 308

KAKO SO SE 
KRATKOčASILI 
NAšI PREDNIKI, 
DELAVNICA 
IZDELAVE IN 
IGRANjA DRuŽAbNIh 
IGER
13.00, 14.00

Goriški muzej je za leto 2016 pripravil dve izjemno zanimivi razstavi v Vili Bartolomei v Solkanu. Razstavo 
Staroverstvo in staroverci smo odprli junija, razstavo Igre moje mladosti pa bomo odprli v petek, 7. oktobra. Obe 
razstavi imata vsaj en skupni imenovalec, in to so družabne igre. Staroverci so izdelovali lesene kocke (cegule), s 
katerimi so igrali igro trič. Igra je preprosta tako za izdelavo kot tudi za igranje, tako da bodo udeleženci na delavnici 
izdelali cegule ter igrali to igro. Na drugem delu delavnice bodo udeleženci spoznali igro volk in ovce, ki so ji na 
območju Trnovske planote rekli volkalica, igrali pa so jo pastirji. Igra za dva igralca je v osnovi podobna šahu ali dami. 
Na delavnici si bodo udeleženci pripravili svojo volkalico ter se naučili osnovna pravila igre.

 OŠ1 / OŠ2

 Goriški muzej Kromberk, david.kozuh@goriskimuzej.si

KAmEN, IZZIV ZA 
ObLIKOVANjE
13.00, 14.00, 15.00

Bogata naravna in kulturna dediščina spodbudi občudovanje, radovednost in raziskovalca v nas. Natančno 
ogledovanje oblik cvetnih listov, ukrivljenost vej in dreves, opazovanje živali in kamenja je skozi zgodovino 
navdihnilo številne arhitekte, umetnike in rokodelce. Tako najdemo živali, rastline in razne vzorce upodobljene na 
pročeljih stavb, na vratih, na železnih ograjah, mostovih in na predmetih za vsakdanjo rabo. 
Na tematski delavnici si bomo najprej ogledali okolico, izbrano obliko stilizirali in presneli na izdelek, ki bo iz milnega 
kamna. Milni kamen ali lojevec je voljan za obdelavo in krasitev z izbrano dediščinsko motiviko, priporočamo pa 
primerno oblačilo zaradi prahu kamna lojevca. Material in orodje bosta na delavnici na voljo brezplačno. 

    OŠ1 / OŠ2 

 ZVKDS, Območna enota Maribor, milena.antonic@zvkds.si

PRIPOVEDKE S KRASA 
– PRAVLjIčNA uRICA 
IN uSTVARjALNA 
DELAVNICA
13.00, 14.00, 15.00

Pravljična urica bo posvečena slovenskim ljudskim pripovedkam iz našega okolja, ki odražajo način življenja na 
Krasu ter povezanost ljudi z naravo. Poudarjena bosta vloga narave in človekov odnos do nje. Otroci bodo pripovedko 
najprej poslušali, nato pa svoje doživetje izrazili z naravnimi materiali na ustvarjalni delavnici.

OŠ1

 Kosovelova knjižnica Sežana, Petra Hlača, 05 731 00 34

ZGODbE KAmNIN 
KRASA
13.00−14.30

Na delavnici se bomo na zabaven in poučen način seznanili z zgodbami, ki jih pripovedujejo kamnine – kako so 
nastale, kakšna je njihova sestava in uporabna vrednost. Spoznali bomo različne tipe apnenca, ki so jih ali jih še 
pridobivajo v kamnolomih na Krasu. Posamezne vzorce apnencev bo predstavil zbiralec Gabrijel Jeram iz Štorij.
Pogledali bomo tudi v skrivnostni svet fosilov – kaj so in kako so nastali – ter si svoj »fosil« tudi izdelali. Drugi del 
delavnice bo v naravi – otvoritev table v kamnolomu Kopriva in ogled kamnoloma.
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 Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, mojca.bedjanic@zrsvn.si; Območna enota Nova Gorica, martina.stupar@zrsvn.si

DIšEčI PORTRETI
13.00−15.00

V teoretičnem delu bomo najprej pokukali v novo knjigo avtorice delavnice, Nataše Špiranec Maurer, z naslovom 
»Aromaterapija - dišeči portreti«. Spoznali bomo osnovne aromaterapevtske materiale (eterična olja, aromatične 
vode ali hidrolate, osnovna rastlinska maščobna olja in zeliščne izlužnine ali macerate).  V nadaljevanju bomo 
predstavili lastnosti in uporabnosti sedmih aromatičnih zdravilnih rastlin, ki uspevajo v Sloveniji: lavanda, lavandin, 
kraški šetraj, dišeča pelargonija ali roženkravt, vrtnica, melisa in rožmarin.  V praktičnem delu bo kulinarična 
delavnica, ki bo zajemala pripravo slane jedi, napitka in sladice z izbranimi eteričnimi olji in hidrolati.

OŠ3 / SŠ

 Nataša Špiranec Maurer, natasa.spiranec@gmail.com; Dušana Švagelj, valetovi@siol.net

KuLINARIčNA 
DELAVNICA
13.00–16.00

Supe so delali po vsej Primorski ob rojstvu in krstu. Recept iz knjige Je več dnevu ku klobas. Potrebujemo: štruco dan ali 
dva starega kruha (še boljše so supe iz maslenega kruha), pol litra mleka, 2 do 3 jajca, ščep soli, olje za cvrtje, kristalni 
sladkor za posipanje. Štruco razrežemo na prst debele rezine. Namočimo jih v mleku, nato v stepenem posoljenem jajcu 
in jih ocvremo na vročem olju. Ocvrte potresemo s sladkorjem. Namesto v mleku so supe močili tudi v črnem ali belem 
vinu; v mleku in belem vinu. Ocvrte so tudi pokapali s teranom ali s katerim drugim črnim vinom in potresli s koromačem.

 Osnovna šola Komen, mirjam.roncel@os-komen.si

DELAVNICA 
IZDELOVANjA 
CVETNIh VENčKOV
13.00–16.00

Spletanje venčkov sv. Ivana na kresni večer je značilno za vasi na Krasu. Šega temelji na ljudskem verovanju v 
magično in zdravilno moč rastlin, nabranih na kresni večer (23. junij). Na hišna vrata obešeni venčki naj bi ljudi in 
njihove domove varovali pred nesrečami – zlimi silami, hudo uro, ognjem, kačami itd. Venčke (kranclje, kranceljčke) 
sv. Ivana, ki naj bi po ljudskem izročilu hiši prinesli srečo in zaščito, spletajo iz travniškega cvetja in zelenja, ki naj bi 
ga nabrali na kresni večer. Osnovna, po izročilu tudi edina sestavina venčka je ostra homulica z rumenimi zvezdastimi 
cvetki, na Krasu znana tudi kot mah, rumeni križci, roža sv. Ivana, kresničnik itd. Danes uporabljajo tudi šentjanževke, 
praprot, ivanjščice, belo steljo, marjetice, rožmarin, šetraj, lovor, sivko, brin, rman, ruj, netresk idr. Osnova za venček 
je obroč iz sušenih vrbovih vej in srobota, na katerega z vrvico navežejo okoli petdeset šopkov rož. Na kresni dan 
venčke obesijo na vhodna vrata hiš, kjer lahko visijo tudi do naslednjega kresa.

 Osnovna šola Komen, dunja.peric@os-komen.si

TuRIZmu POmAGA 
LASTNA GLAVA
13.00–16.00

»Veseli smo, da živimo na Krasu, med ponosnimi, trdnimi, skromnimi, a tudi družabnimi in gostoljubnimi ljudmi. 
Ponosni smo na naravne in kulturne znamenitosti, ki nas obdajajo in k nam privabljajo številne turiste,« so v uvodu v 
turistično nalogo Štanjel in Kras – ali vaju poznam? zapisali učenci OŠ Komen leta 2010. Sicer pa ta svoj »ponos«, 
to svojo pripadnost rodni zemlji utrjujejo zadnja leta tudi s sodelovanjem v projektu Turizmu pomaga lastna glava, ki 
ga razpisujeta Turistična zveze Slovenije in Zavod za šolstvo Republike Slovenije. Od leta 2008 so tako pripravili 
11 raziskovalnih nalog in zanje prejeli kar 4 zlata in 9 srebrnih priznanj. Raziskovalne naloge bodo na ogled 
obiskovalcem na lično urejeni stojnici.

 Osnovna šola Komen, martina.fabjan@os-komen, simihaela.perhavec@os-komen.si

KLEKLjANjE
13.00–16.00

Na Velikem Dolu je od leta 1909 do leta 1956 potekal državni čipkarski tečaj, ki mu je svoj prispevek dodal tudi 
sloviti arhitekt Maks Fabiani. Na Krasu za klekljanje niso uporabljali klekljev in blazin, temveč klinčke in kušinčke, 
namesto bucik so dekleta uporabljale b’tunke, namesto niti pa cvirn. Učiteljica Alenka Mezek Šibelja bogato 
klekljarsko izročilo prenaša na mladi rod že dve desetletji. Krožek vsako leto pripravi razstavo čipk na šoli.

 Osnovna šola Komen, amezek@guest.arnes.si

KRAšKI SuhI ZID, 
PREDSTAVITEV 
mETOD CELOSTNEGA 
POučEVANjA SKOZI 
DEDIščINO
14.00–15.30

Na predstavitvi metod poučevanja v odprtem učnem okolju imajo učitelji in vzgojitelji priložnost spoznati, kako 
suhozidno dediščino obravnavati na celosten način z občutenjem, raziskovanjem in ustvarjalnostjo, jo tako vključiti 
v učne vsebine ter s tem prispevati k njenemu ohranjanju in razvoju. Suhi zidovi, ki se raztezajo po celotnem Krasu, 
predstavljajo monumentalni spomenik kulturne krajine. Partnerstvo kraške suhozidne gradnje se zavzema za zaščito 
in ohranjanje veščin suhozidne gradnje, značilnih za matični Kras.
Program je namenjen otrokom, vzgojiteljem, učiteljem in obiskovalcem.

 Park Škocjanske jame, Slovenija (Darja Kranjc, darja.kranjc@psj.gov.si, 051 306 182) in Karin Lavin (lavin@siol.net, 041 823 
927) v okviru Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje

FAbIANIjEV VODNI 
ZAKLAD
15.00, 16.30

Arhitekt Maks Fabiani je Ferrarijevi vili in njenemu vrtu v Štanjelu že skoraj pred stoletjem zagotovil to, kar je na Krasu 
najdragocenejše: vodo. Med iskanjem Fabianijevega »vodnega zaklada« bodo otroci raziskovali in spoznavali tehnično in 
drugo dediščino Ferrarijevega vrta, ki je bolj ali manj skrita preživela zadnja desetletja in z vodometom zažuborela v novo 
življenje v Fabianijevem letu 2015. V primeru slabega vremena bo sprehod po Štanjelu z opazovanjem zbiranja deževnice.
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 Občina Komen, 05 731 04 61 (Soraja Balantič), soraja.balantic@komen.si, www.stanjel.eu, Nataša Kolenc, natasakolenc@hotmail.com

ODPRTA VRATA, 12.30−18.00

Galerija Lojzeta Spacala Lojze Spacal velja za enega najvidnejših likovnih ustvarjalcev v povojnem slovenskem in italijanskem prostoru ter za svetovno uveljavljenega 
umetnika, ki je svoj ustvarjalni vrh dosegel v grafičnih tehnikah, predvsem v linorezu in lesorezu. Ustvarjal pa je tudi v drugih tehnikah (olje, mozaik, tapiserija, freska) ter 
v različnih mešanih tehnikah. Zapisal se je kot umetnik Istre in Krasa, saj je motive črpal iz teh dveh pokrajin in jih preoblikoval v lasten likovni jezik. 

bitja v novejšem slovenskem kiparstvu, kiparska razstava /Galerija Lojzeta Spacala/ Razstava predstavlja izbor kiparskih del priznanih slovenskih umetnikov z 
živalsko motiviko. Ogled razstave priporočamo družinam z otroki.

Storževa galerija V galeriji so razstavljena dela Antona Rupnika – Storževega, slikarja (in tudi fotografa) sončnih pokrajin in žitnih polj. 

Galerija Rijavec Dozio V galeriji so razstavljeni izdelki iz keramike in slike avtorice Ljube Rijavec Dozio.

Razstava Godbeništvo na Komenskem /Fabianijeva dvorana/ Na sedmih razstavnih panojih so opisani mejniki in dogodki, ki so zaznamovali komensko godbeništvo.

Razstava maks Fabiani, arhitekt, urbanist, profesor, župan, izumitelj, pisec, mislec, humanist /Kvadratni stolp, 1. nadstropje/ Z razstavo želimo podati vpogled 
v Fabianijev širok ustvarjalni opus, ki ga umešča med najpomembnejše arhitekte Srednje Evrope na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Njegov opus vključuje zasnove 
impozantnih mestnih palač, urbanistične ureditve velikih mest in trgov, kot tudi na videz obrobne posege v manjših krajih in vaseh na Goriškem in Krasu.

Razstava Adijo Dunaj, pozdravljen štanjel! /Kvadratni stolp, 2. in 3. nadstropje/ Razstava, s poudarkom na delovanju Maksa Fabianija v domačem kraju, dopolnjuje že 
obstoječo razstavo o arhitektu v Kvadratnem stolpu.

Cerkev sv. Danijela Župnijska cerkev sv. Danijela je bila sezidana med letoma 1455 in 1460 na prostoru starejše stavbe in je kljub kasnejšim baročnim prezidavam 
eden ključnih spomenikov gotske arhitekture na Krasu. 

Kraška hiša Etnološka zbirka Kraška hiša v Štanjelu je urejena v obnovljeni, domnevno najstarejši stavbi v kraju, v t. i. »romanski« hiši. V njej je Goriški muzej uredil 
manjšo etnološko zbirko, posvečeno materialni ljudski kulturi Krasa. Predstavljene so tri najznačilnejše prvine tradicionalnega kraškega doma: hiša, kamra in hram. 

Več informacij o prireditvah najdete na www.zvkds.si/dekd.

© Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije zloženka Program odprtja DEKD in TDK 2016 izdajatelj Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije zanj Jernej Hudolin urednica Nataša Gorenc lektoriranje Alenka Kobler 
oblikovanje Nuit d.o.o. naslovna fotografija Valentin Benedik, arhiv ZVKDS tisk EVROGRAFIS d.o.o. naklada 3.000, Ljubljana, september 2016
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»PrePogosto menimo, da so majhne in drobne stvari nePomembne, ker zamenjujemo 
vrednost in velikost.« maks Fabiani


