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Še eno priznanje na Planino
Društvo gospodinj in dramska skupina Planina je prejelo priznanje Naša Slovenija 2015, ki ga za vidne do-
sežke raziskovanja in uveljavljanja slovenske kulturne in naravne dediščine podeljuje gibanje Kultura-natura. 
Planinske gospodinje pa na najboljši možni način predstavljajo rabo lokalne kulturne dediščine za kvalite-
tnejše življenje danes in v prihodnosti.

Raziskovanje, ohranjanje in uve-
ljavljanje naše skupne dediščine 
že dlje časa predstavlja pomem-

ben in dragocen del dejavnosti kul-
turnih, turističnih, muzejskih, etnolo-
ških, raziskovalnih, naravovarstvenih 
ipd. ljubiteljskih društev. Ob ustrezni 
strokovni pomoči so lahko še pose-
bej prepričljiva tovrstna prizadevanja 
prebivalcev na podeželju, kjer se naša 
ljudska dediščina mnogokdaj začne in 
konča. 

Med taka društva nedvomno sodi 
Društvo gospodinj in dramska skupi-
na s Planine pri Ajdovščini. Z razisko-
vanjem in poustvarjanjem vipavskih 
šeg in navad, predstavljanjem Vipa-
vske doline, etno-kulinariko, gledali-
ško dejavnostjo in po ljudsko ubranim 
prepevanjem si prizadevajo obogatiti 
vzdržni razvoj vipavskega podeželja in 
vaške skupnosti. 

Začelo se je leta 2004 s knjigo re-
ceptov Da ne bi pozabili. Tudi naslo-
vi nadaljnjih projektov so nadvse zgo-
vorni: Zrno na zrno, Vhcet bo, vhcet 
(2007), Povabljen, prijatelj, sem trto sa-
dil (2008), Mleko ni voda (2011), Eko-
la, domače sejme, pa Poljento smo jejli 
vsak večjr, košn buot magar td zo frj-
šk (2012) in Dobra stara šola. Posneli 
so dokumentarni film Skrivni zaklad 
o podzemnem svetu pod vasjo. Skoraj 
vse teme so predstavili tudi na odru. 

V zadnjih letih društvo sodeluje z In-
štitutom za spominske in kulturne štu-
dije pri novogoriški enoti ZRC SAZU 
iz Nove Gorice. Rezultati so vidni v no-
vih projektih, razstavah in knjigah, pa 
tudi pri pripravi novih izdelkov (npr. 
pašta, guštenca - stara primorska ko-
ruzna sorta, knjiga receptov Planinč-
ki (hlebčki) s cukrenimi figami). S tem 
želijo javnosti pokazati, da namen raz-
iskovanja dediščine ni le v njeni upo-
rabi za identifikacijske in turistične po-
trebe, temveč tudi za oblikovanje novih 
produktov, ki bodo združevali tradicijo 
ter sodobne potrebe in znanja. 

Svoje desetletno delovanje je društvo 
seštelo v novo knjigo Da ne bi pozabi-
li, 2. Knjigo bogatijo tudi misli članic, 
ki govorijo tudi o pomenu druženja, 

ki ponovno zbližuje in povezuje vas in 
okolje. 

»Društvo gospodinj in dramska sku-
pina s Planine pri Ajdovščini javno-
sti na najboljši možni način predsta-
vlja rabo lokalne kulturne dediščine za 
kvalitetnejše življenje danes in v priho-
dnosti. Dokazuje pa še nekaj: sodelova-
nje med t.i. ljubitelji in stroko je nuj-
no, možno, ustvarjalno, prepričljivo in 
zato splošno koristno,« je poudarjeno 
v obrazložitvi k nagradi gibanja Kul-
tura-natura, ki s svojimi dejavnost-
mi širi zavest in znanja o dediščinskih 
vrednotah med prebivalstvom na sku-
pnem slovenskem kulturnem in etnič-
nem prostoru.
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Minister Počivalšek 
na srečanju z gospodarstveniki

Na tradicional-
nem srečanju z 
gospodarstveni-

ki občine, ki ga je v Dvo-
rani prve slovenske vlade 
pripravil župan Tadej 
Beočanin, je bilo največ 
govora o tem, kako po-
magati domačim pod-
jetnikom, še posebej pri 
odpiranju novi delovnih 
mest. Nekaj lahko nare-
di občina, še več pa dr-
žava, kar je obljubil tudi 
gospodarski minister 
Zdravko Počivalšek, ki je 
v občinski stavbi najprej 
prisluhnil predlogom di-
rektorjev večjih podjetij. 

In se vrti

Prihaja april in odhaja marec. Prihaja dež in 
odhaja mraz. Prihaja upanje in odhaja otope-
lost. Prihaja veter in odhaja nesnaga. Prihajajo 
nove barve in odhajajo prepreke. Prihaja smeh 
in odhajajo maske. Prihajajo nove duše in odha-
jajo tiste, ki so tu zaključile. In svet gre naprej.

Kolo življenja je veliko in čudovito. Vrti se. 
Tako mogočno je in radi smo na njem. Ko smo 
majhni, se držimo v njegovi varni sredini, nato 
korak za korakom, previdno, stopamo proti 
robu. Bližje kot smo, prej nas lahko odnese. A 
pride tudi tisti dan, ko se kolo tako zavrti, da nas 
kar odlepi in zabriše proti svetu, če smo pripra-
vljeni ali ne. Njegova veličina je zastrašujoča, a 
obenem nekaj prekrasnega. Takrat začnemo mi 
pomikati nemočne in mlade proti zavetju in jim 
predstavljamo zaščito. Pa spet drvimo naprej, iz 
meseca v mesec in leta v leto. Kolesa se ne da 
ustaviti, da bi si v senci spočili. Vrtimo se in vr-
timo ter poskušamo na njem ostati. Včasih kar 
visimo iz njega, saj nas sunki hitrosti in vdol-
bine na cesti premetavajo, poskušajo zmesti. 
Skoraj že odletimo, pa se spet ujamemo, samo 
z enim prstom, a se držimo. In veseli smo, ko 
se to zgodi. V tistem trenutku nam je Kolo naj-
bolj dragocena stvar in ne bi ga radi zapustili. 
Želimo se vrteti. Takrat se oprimemo še moč-
neje, z novo vznesenostjo, srečni smo, da smo 
lahko ostali, pa tudi če se sedaj držimo samo z 
eno roko. Drugim smo zgled, da se lahko potuje 
tudi na tak način. Kmalu prileti mimo še kakšna 
duša, pa jo z drugo roko ujemaš in jo potegneš 
nazaj. Pomagamo si, saj ni vedno lahko to poto-
vanje. Gor, dol, levo, desno, v hrib in dolino, v 
vsem vremenu in s skrbjo na plečih.

Pa vendar to potovanje ni samo bitka za obstoj 
na Kolesu in modrice, ki pri tem nastanejo. Je še 
vse drugo.

Je veter v laseh, so neznane dežele, ptice, ki nas 
spremljajo in luže, ki nas osvežijo. 

Je nočno nebo polno zvezd in lepa misel navse-
zgodaj. Predvsem pa so ljudje s katerimi potuje-
mo in vezi, ki nas povezujejo.

Ana Krečič
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Za čipke z geografskim poreklom
Odbor za označbo porekla 

idrijske čipke obvešča 
vse klekljarice, da bo v 

maju 2016 potekalo ocenjeva-
nje čipk za pridobitev pravice do 
označevanja čipk z geografsko 
označbo ‘Idrijska čipka’. Usta-
ljeni postopki izdelovanja idrij-
skih čipk so značilni za območje 
‘Dežela Idrijske čipke’, ki pokriva 
tudi del občine Ajdovščina (Col, 
Gozd, Kovk, Otlica, Predmeja, 
Malo Polje). 

Klekljarice, ki želite predložiti 
svoje čipke v oceno, vabimo, da to 

storite do 3. maja 2016. Na ocen-
jevanje se prijavite pisno z obraz-
cem, ki ga dobite na sedežu Cen-
tra za idrijsko dediščino ali na nji-
hovi spletni strani, www.visit-id-
rija.si. 

Ocenjevanje čipk bo potekalo v 
skladu s pravili ocenjevanja, ki so 
predstavljeni v priročniku za kle-
kljarice Idrijska čipka, geografska 
označba. V slednjem dobite tudi 
vse vzorce. 

rl

Letno srečanje 
slovenskih logopedov 
v Ajdovščini
Za Evropski dan logopedije so pred dobrim desetletjem razglasili 
6. marec. Slovenski logopedi so ga obeležili v Dvorani prve 
slovenske vlade v Ajdovščini.

Organizatorja srečanja sta 
bila delovna skupina logo-
pedov severnoprimorske 

regije in CIRIUS iz Vipave. Uspe-
šno delo je stanovskemu srečanju 
slovenskih logopedov zaželel tudi 
župan občine Ajdovščina Tadej Beo-
čanin. V občini že dlje časa primanj-
kuje logopedov, tako da je občinski 
svet ta poklic lani določil za defici-
tarnega, občina pa je tudi razpisala 

in podelila štipendijo za logopeda. 
Evropski dan logopedije so 

razglasili s ciljem promocije in dvi-
ganja zavesti o vplivu različnih mo-
tenj govora, jezika in komunikacije 
na življenje posameznika. Letošnja 
tema evropskega dneva logopedije 
je bila javnosti manj znana disprak-
sija, motnja koordinacije gibanja, ki 
lahko vodi k resnim izobraževalnim 
in socialnim problemom, je pa raz-
poznavna že v predšolskem obdob-
ju. Zato so strokovnjaki v Ajdovščini 
razpravljajo o tem, kako jo pre-
poznati, kje dobiti strokovni nasvet, 
pomoč, podporo in obravnavo. 

Udeleženci so se po koncu de-
lovnega srečanja podali še na voden 
ogled znamenitosti Ajdovščine.

ep

Županov sprejem za gospodarstvenike 

Minister zadovoljen iz Ajdovščine
Župan Tadej Beočanin je pripravil sprejem za podjetnike in gospodarstvenike v občini, ki so se ga 
udeležili tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter poslanka Eva 
Irgl in poslanca Jernej Vrtovec in Matjaž Nemec. Župan je zbranim podrobneje predstavil paket 
občinskih spodbud gospodarstvu, za katere občina v letošnjem namenja dva milijona evrov, minister 
Počivalšek pa je predstavil ukrepe za spodbujanje gospodarstva na državni ravni.

Večina ukrepov občine je na-
menjenih domačim podje-
tnikom. Paket vsebuje osem 

ukrepov, za zdaj so objavljeni štirje 
razpisi: subvencionirana obrestna 
mera za najete kredite, spodbujanje 
nastopov domačih podjetnikov na 
sejmih, razpis za inovacije, pa tudi 
razpis za spodbujanje zaposlovanja 
za daljše časovno obdobje – pokri-
tje 75 % prispevkov delodajalca za 
novo delovno mesto. Pri slednjem 
se računa na 50 novih delovnih mest 
letos. Doslej je na občino prispelo že 
15 vlog, zato je župan Beočanin de-
jal: »Zadovoljen sem, da so tudi novi 
ukrepi, ki smo jih letos uvedli, nale-
teli na dober odziv med podjetniki.« 

Ukrep je zanimiv tudi za inves-
titorje od drugod, seveda mora-
jo najprej v občini zagnati deja-
vnost. Nanje ‘cilja’ tudi ukrep, s 
katerim občina subvencionira na-
kup zemljišča. Spodnji prag za sub-
vencije pri kupnini je najmanj de-
set novih delovnih mest, pri čemer 
je še en pogoj– določena gostota teh 
delovnih mest – to je varovalka pri 
dejavnostih, ki rabijo veliko pros-
tora, pa ne ponujajo kaj dosti de-
lovnih mest (npr. logistični centri). 
Še posebej so zaželeni vlagatelji z de-
lovno intenzivnimi panogami, ki bi 
‘posrkale’ brezposelne ljudi na zavo-
du. »Za zdaj se za naložbe v občino 
zanimajo Italijani in Rusi, bomo pa 
z večjezičnim katalogom, ki je v pri-
pravi, nagovarjali tudi podjetnike 
iz drugih držav, pa tudi iz drugih 

predelov Slovenije,« je dejal župan 
Beočanin. Poleg tega bo občina ko-
munalno opremila nove obrtne ozi-
roma industrijske cone, v katerih 
načrtuje parcele različnih velikosti. 

Pet ukrepov iz ‘paketa’ je torej 
novih, trije pa so se že izkazali za 
uspešne in jih je občina obdržala 
(subvencije za kredite, inovacije in 
oprostitev komunalnega prispev-
ka – v zadnjih letih je zadnjega iz-
koristilo med 12 in 15 podjetnikov 
oziroma družb letno. Nekatere so to 
izkoristile pri širitvi (npr. Incom), 

nekatere so prišle na novo (npr. To-
sla). 

Vsi ti ukrepi in prizadevanja ima-
jo za cilj 300 novih delovnih mest v 
občini do konca tega mandata. 

Minister Počivalšek je v nagovoru 

zbranim podjetnikom predstav-
il ukrepe in področja, na katerih 
bo država pripravljala ukrepe za 
večje zaposlovanje, odpravljanje ad-
ministrativnih ovir ter davčne re-
forme. »Vesel sem, da sem prišel 
v občino, ki tudi sama skrbi za to, 
da se pogoji za poslovanje podjet-
nikov izboljšujejo. Še posebej me je 
navdušil pristop k spodbudam za 
investitorje, bodisi domače ali tuje, 
tako da imamo še eno območje, kjer 
je podporno investicijsko okolje 
pozitivno,« je povedal Počivalšek. 

Na srečanju je direktorica Ljudske 
univerze Ajdovščina Eva Mermol-
ja predstavila analizo potreb gospo-
darstva po kadrih, izobraževanju in 
usposabljanju v Občini Ajdovščina, 
ki so jo opravili za potrebe občine. 
Analiza je pokazala, da se je v zad-
njih dveh letih brezposelnost v 
Občini Ajdovščina zmanjševala, 
domači podjetniki pa so v anketi na-
povedovali, da bodo v prihodnjih 
desetih letih zaposlili predvidoma 
okrog 600 oseb. Najbolj iskani bodo 
zidarji, peki, natakarji, elektrotehni-
ki in oblikovalci kovin. 

Za glasbeno kuliso srečanju v 
Dvorani prve slovenske vlade je 

poskrbela instrumentalna zased-
ba Mistika, ki jo ob Lei Pangerc iz 
Ajdovščine sestavljajo še trojčice 
Larisa, Lucija in Mihaela Bajec Peca 
iz Lokve. 

ep

Izbor županovega 
vina 2016
Občina Ajdovščina vabi vinogradnike in vinarje k sodelovanju 
na občinskem vinskem ocenjevanju 2016. Razpis je objavljen na 
spletni strani občine, vzorci se zbirajo do konca marca. Vina bo 
nato ocenila strokovna komisija Kmetijsko gozdarskega zavoda. 
14. aprila zvečer pa bo župan Tadej Beočanin na javni prireditvi 
podelil listine odličnosti in razglasil županovo vino 2016.

Vinogradništvo je pomemb-
na tradicionalna dejavnost 
vipavskega podeželja. So-

dobni pristop k pridelavi in prede-
lavi vipavsko vino po kakovosti uvr-
šča visoko med najboljša slovenska 
vina. Občina Ajdovščina želi z ob-
činskim vinskim ocenjevanje dodati 
svoj košček v mozaik promocije tra-
dicionalne dejavnosti domačega po-
deželja ter ji tudi na ta način omo-
gočiti dober prihodnji razvoj tako 
v turizmu, kot tudi v kmetijstvu in 
gospodarstvu. 

Vina bo ocenila priznana strokov-
na komisija Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Nova Gorica ter v vsaki kat-
egoriji določila dve najboljši. Izmed 
največ desetih prejemnikov listin 
odličnosti pa bo nato župan Tadej 
Beočanin izbral tisto vino, ki ga bo z 
veseljem in s ponosom rabil kot svo-
je protokolarno darilo ter občasno z 
njim tudi nazdravil na občinskih 

protokolarnih dogodkih, na katerih 
pa se bo praviloma točilo vsa vina, ki 
bodo prejela listine odličnosti. 

Letošnji razpis prinaša nekaj 
manjših novosti, predvsem v po-
glavju kategorizacije. Dve najbolj 
znani vipavski domači sorti pine-
la in zelen bosta tako ocenjeni v 
posebni kategoriji. Določeni sta tudi 
dve kategoriji za rdeča vina, posebej 
za zadnji ali predzadnji vinski let-
nik, tako bodo do veljave prišla tudi 
mlajša vina. Ukinja pa se kategorija 
za bela starana vina, ki je v zadnjih 
nekaj ocenjevanjih samevala. 

Vinogradnike vabimo, da se v kar 
največjem številu odzovejo na pov-
abilo k ocenjevanju, ki je brezplačno, 
saj bodo tako pridobili referenčno 
oceno svojega dela. Vzorce je do 
konca marca potrebno dostaviti na 
vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 
5. maja 6a.

sh
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19. otroški parlament 

Mladi parlamentarci o 
pasteh mladostništva
Veliko sejno sobo ajdovske občinske stavbe so 2. marca ‘zasedli’ 
učenci ajdovskih in vipavskih šol. Na 19. otroškem medobčinskem 
parlamentu so razpravljali o pasteh mladostništva.

Letošnjega parlamenta so se 
udeležili predstavniki vseh 
petih osnovnih šol ajdovske 

občine, vipavske osnovne šole ter 
Centra za izobraževanje, rehabi-
litacijo in usposabljanje Vipava. 
Po uvodnem nagovoru je Kristina 
Valič, predsednica Medobčinskega 
društva prijateljev mladine Ajdo-
vščina, besedo predala mladim, ki 
so izvolili predsedstvo parlamenta. 
Predsedujoči Nejc Bergant iz OŠ 
Dobravlje pa je za začetek k besedi 
povabil ajdovskega župana Tadeja 
Beočanina. Župan je mladim izre-
kel gostoljubje v prostoru, kjer si-
cer potekajo pomembne razprave 
o razvoju občine. Svetoval jim je 
pozitivno in odprto razpravo, z ugo-
tavljanjem problemov in iskanjem 

rešitev, kar je vedno mogoče dose-
či s pogovorom. Položil jim je na 
srce, naj zagovarjajo svoja mnenja 
in da je konstruktivna kritika vedno 
dobrodošla. 

Vse dopoldne so potem po-
tekale razprave, nato so se mladim 
pridružili gostje – komandir Polici-
jske postaje Ajdovščina, predstavni-
ca Ljudske univerze Ajdovščina in 
nekdanji odvisnik Simon Popovič. 

Za konec pa so strnili še zaključke 
svojih debat ter izbrali predstavni-
ka, ki bosta aprila v državnem par-
lamentu zastopala mlade iz zgorn-
je Vipavske doline. To bosta Ema 
Curk in Luka Lemut iz OŠ Šturje, 
v Ljubljani pa bosta razpravljala na 
temo diskriminacije. 

sh

Vedoželjni mladi raziskovalci
V galeriji MC Hiše mladih v Palah so na ogled foto utrinki drugega festivala Labirint 2016, ki se je 
zgodil 27. februarja 2016 v Ajdovščini in na katerem so se s svojimi inovativnimi idejami in izdelki 
predstavili mladi raziskovalni talenti. Letos je bil odziv izjemen, saj je sodelovalo kar 20 šol s 185 
mladimi raziskovalci.

Po nekajmesečnem delu so re-
zultate svojih nalog predsta-
vili v prostorih osnovnih šol 

v Ajdovščini in Šturjah ter v srednji 
šoli Veno Pilon. Mladi so izbirali 
med šestimi delovnimi področji: 
Raziskovalne naloge, Pridi, naredi 
in pokaži, Videoprepih, Inovativ-
ne ideje, Moj dežnik je lahko … in 
Robotika. Znotraj vsakega področja 
sta bili v vsaki kategoriji (mlajši, sta-
rejši) izbrani po dve najboljši nalogi. 
Komisijo je sestavljalo kar 25 stro-
kovnjakov – raziskovalcev, podje-
tnikov, znanstvenikov …   

Posebno nagrado za izvrsten iz-
delek z učno vrednostjo pa je 
prejela naloga ekipe iz razreda s 

prilagojenim programom OŠ Danila 
Lokarja. Mladim je priznanja izročil 
dr. Matjaž Peterka, direktor CO 

BIK-a (Centra odličnosti za biosen-
zoriko, instrumentacijo in procesno 
kontrolo), ki festival Labirint orga-
nizira s pomočjo evropskih sredstev 
iz programa IPA, v okviru projekta 
Pacinno. 

Najboljši mladi raziskovalci se 
bodo za nagrado odpravili na izlet v 
Svet energije v Krško. Organizatorji 
si seveda želijo, da bi dogodek postal 
tradicionalne narave in bi predstav-
ljal stičišče nadobudnih mladih ra-
ziskovalcev in njihovih mentorjev. 

Dogajanje na vseh treh šolah 
je vestno beležila ekipa fotogra-
fov (Jasmina Putnik, Rebeka Re-
har, Matjaž Zgonik, Matjaž Rupnik 

& Nejc Ferjančič). Razstava bo na 
ogled do predvidoma 22. aprila. 

sh

Izkoristite 15 milijonov evrov iz 
Ekosklada
Januarja 2016 je bila v Ajdovščini odprta nova pisarna mreže ENSVET, ki je že takoj uspešno začela 
s prvimi svetovanji občanom. Obisk pisarne je celo nad pričakovanji. Teme svetovanj v mesecu 
februarju so bile predvsem energetske prenove stavb in možnosti pridobitve nepovratnih spodbud.

ENSVET je program brezplačnega 
energetskega svetovanja za občane. 
V pisarnah mreže delujejo uspo-
sobljeni neodvisni energetski sve-
tovalci, ki z brezplačnimi nasve-
ti in razgovori pomagajo pri izbo-
ru, načrtovanju in uresničevanju in-
vesticijskih ukrepov učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov v 
stanovanjskih stavbah. 

Iz pisarne v Ajdovščini obveščajo, 
da je Ekosklad že objavil javni poziv 
o novih nepovratnih spodbudah. 
Skupna višina sredstev znaša 15,8 

milijona evrov, občani pa ji lah-
ko dobijo za rabo obnovljivih vi-
rov in večjo energijsko učinkovitost 
stanovanjskih stavb. Nabor naložb, 
ki so upravičene do spodbud, je 
širok in zajema vgradnjo solarnega 
ogrevalnega sistema v stanovanjski 
stavbi, kurilne naprave na lesno bio-
maso, toplotne črpalke, priključitev 
starejše eno ali dvostanovanjske 
stavbe na daljinsko ogrevanje na ob-
novljiv vir energije, toplotno izo-
lacijo fasade, strehe, zamenjavo 
stavbnega pohištva z energijsko bolj 

učinkovitim, pa tudi za nakup ali 
obnovo skoraj nič energijske hiše. 

Običajno znašajo spodbude v 
višini 20 % priznanih stroškov 
naložbe, če pa vloga vsebuje več kot 
tri ukrepe, je možno pridobiti do 30 
% vrednosti naložbe. 

Na javnem pozivu lahko sodeluje-
jo, lastniki, solastniki, družinski člani 
ali celo najemniki nepremičnine. 

Celotno razpisno dokumentacijo 
lahko pridobite na spletnem nasl-
ovu: https://www.ekosklad.si/fizic-
ne-osebe/javne-objave/prikazi/pub-
licationID=25 

Seveda pa lahko še več infor-
macij o tem razpisu in vseh drugih 
vprašanjih s področja energetske-
ga svetovanja pridobite osebno v 
pisarni mreže ENSVET, v prvem 
nadstropju stare občinske stavbe na 
Gregorčičevi 20 v Ajdovščini, kjer 
vam bosta energetska svetovalca 
brezplačno svetovala in odgovorila 
na vsa vaša vprašanja s področja en-
ergetike. Za občane je pisarna odpr-
ta ob četrtkih od 15.00 do 19.00, po 
predhodni najavi na 05 36 59 110.

Čebelice na 
študijskem obisku
Na Občini Ajdovščina so se v ponedeljek mudili prav posebni 
gostje. Otroci iz skupine Čebelice Otroškega vrtca Ajdovščina so 
prišli na ‘študijski obisk’.

Skupina namreč pripravlja prav 
poseben arhitekturni projekt 
- izdelujejo grajski stolp, riše-

jo načrte za telovadnico pri svojem 
vrtcu ob Hublju, naredili pa bodo 
tudi maketo starega mestnega jedra. 
Prav makete so bile razlog njihovega 
obiska. Z velikim zanimanjem so si 
jih ogledovali v avli občinske stavbe, 

polni so tudi idej za nove vsebine 
na Lavričevem trgu, kjer jih najbolj 
moti pločevina. Mimogrede so pre-
šteli še zvezdice na evropski zastavi, 
nato pa zadovoljni odšli na kosilo. 

Izdelane makete bodo ‘čebelice’ na 
ogled postavile v Pilonovi galeriji.

sh



4 OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svetniki

Andraž Mavrič, najmlajši svetnik
Ajdovski občinski svet kot najvišji organ občine sestavlja 26 svetnic in svetnikov, ki pripadajo različ-
nim strankam in listam. Zelo raznolika je tudi starostna struktura; med najmlajšim in najstarejšim, 
ki se že spogleduje z osmico v letih, je skoraj 55 let razlike. Nekateri svetniki imajo za sabo že veliko 
politične kilometrine in jih javnost tudi bolje pozna, zato je primerno najprej predstaviti tiste, ki so 
na političnem 'parketu' novinci oziroma mladi po letih. Najmlajši med svetniki je Andraž Mavrič (SD), 
rojen pred dobrega četrt stoletja. V svojo kratko predstavitev je zapisal: 

Do študija sem se šolal v Aj-
dovščini, kjer mi je gimna-
zija dala precej, predvsem pa 

dobre prijatelje, ki so postali nenado-
mestljivi. Pet let Ljubljane mi je dalo 
izobrazbo kemika. Delam v Ajdovšči-
ni, kot mladi raziskovalec na področju 
materialov. Rad hodim v gledališče in 
v hribe.

Si najmlajši svetnik, praktično brez 
politične kilometrine, če ne štejemo 
predsedovanja KAŠ-u, kar pa je bolj 
operativna kot pa politična funkcija.

Vodenje KAŠ-a je bila zanimiva in 
pomembna izkušnja. Lahko rečem, 
da sem tam spoznal pomen nevladnih 
organizacij za lokalno okolje in pa po-
membnost povezovanja različnih dru-
štev, kar naredi dogodke in delovanje 
organizacije še uspešnejše.

Si se hitro vživel v delo občinskega 
svetnika? Kako sicer ocenjuješ svoje 
delo v občinskem svetu? Seje občin-
skega sveta spominjajo na antične 
forume, kjer prednjačijo dobri reto-
riki. Sam se bolj poredko oglašaš.

Vživel sem se hitro, predvsem pre-
ko dela v komisiji, ki je na začetku kar 
pogosto zasedala. Sicer pa delo občin-
skega svetnika ni omejeno samo na 
razprave v občinskem svetu, veliko 
dela se opravi pred sejo samo, znotraj 
svetniških skupin. Ocenjujem, da do-
bro sledimo planu, ki smo si ga Social-
ni demokrati zastavili pred volitvami.

Si član KVIAZ-a, ki odloča pred-
vsem o imenovanjih na odgovor-
na mesta v javnih zavodih, pa tudi o 

priznanjih. V Kviazu ste predstavni-
ki petih najmočnejših strank v sve-
tu. Ste pri odločitvah kolikor toli-
ko enotni ali vleče vsak na svoj mlin, 
hočem reči, če je pri tem kaj 'kadro-
vske kuhinje'?

Končna odločitev je vedno stvar ob-
činskega sveta, komisija pripravlja 
predloge. Odločitve KVIAZ-a so za-
enkrat večinoma enotne. Pri imeno-
vanjih v svete zavodov poskrbimo, 
da so zastopane vse svetniške skupi-
ne enakomerno glede na število sve-
tnikov. Na ta način se volja volivcev 
preslika tudi v javne zavode. Lahko 
mirno rečem, da pri nas ‘kadrovske 
kuhinje’ ni. To je mogoče, ker občin-
ski svet ni razdeljen na koalicijo in 
opozicijo, ampak deluje kot eno in vsi 
svetniki imajo enake možnosti. 

Si znotraj svetniške skupine SD za-
dolžen še za kakšno posebno podro-
čje?

Župan me je ob začetku mandata 
imenoval v Skupino za spremljanje iz-
vajanja Strategije za mlade, kjer sku-
paj s predstavniki mladinskega sve-
ta in mladinskega centra spremljamo 
izvajanje in vsako leto sproti glede na 
prepoznane potrebe med mladimi in 
mladinskimi organizacijami posoda-
bljamo Strategijo za mlade, ki je bila 
izdelana za obdobje 2013 - 2018 na 
podlagi raziskave med mladimi.

Poldrugo leto mandata je že skoraj 
za vami – lahko našteješ Top 3 do-
sežke nove garniture?

Najprej to, da smo začeli postopno 
višati sredstva na razpisih za mladin-
ske, kulturne in športne organizacije, 
saj so te tiste, ki delajo občino aktiv-
no in prepoznavno. Pomemben dose-
žek sta tudi pravilnika za spodbujanje 
gospodarstva in kmetijstva. Razpisi za 
prvega so že zunaj in prepričan sem, 
da bodo kmalu tu tudi rezultati. Ne 
morem pa mimo skupne znamke Vi-
pavska dolina, ki je povezala vse obči-
ne v dolini.

Kaj bi bilo treba še spremeniti, ka-
tere bi bile prioritete občine po tvo-
jem mnenju?

Prva prioriteta mora biti uredi-
tev osrednjega prostora, Lavričeve-
ga trga, ne le infrastrukturno ampak 

tudi vsebinsko, da bo postal prostor 
srečevanja in druženja. Zagristi bo 
potrebno tudi v problem stanovanj, 
saj je kljub več kot tisoč praznim sta-
novanjem v občini težko dobiti na-
jemniško stanovanje. Nadaljevati bo 
potrebno z ukrepi za spodbujanje go-
spodarstva, čeprav se je delež brezpo-
selnih v zadnjih dveh letih zniževal, je 
brezposelnost še vedno nad goriškim 
povprečjem.

Najbrž spremljaš dogajanje med 
mlado populacijo v občini. Se ti zdi 
dovolj aktivna (ali jo nesigurna pri-
hodnost hromi in tone v apatijo)?

Ne morem reči, da je mlajša genera-
cija manj aktivna od ostalih. Zaveda-
ti se moramo, da je število študentov, 
kot tradicionalno aktivnega in kritič-
nega dela družbe, v Ajdovščini pre-
cej nad slovenskim povprečjem. Ti pa 
doma preživijo kvečjemu vikende, kar 
se odraža tudi v delovanju mladinskih 
organizacij, ki delujejo zelo aktivno ob 
vikendih in med počitnicami. In na-
vsezadnje je tudi občinski svet s štiri-
mi mladimi svetniki precej pomlajen.

Zagotovo pa precejšnja brezposel-
nost, predvsem med mladimi, ne po-
nuja nekega optimizma in je status 
študenta za večino boljša rešitev. Ko 
bo okolje sposobno sprejeti mlade di-
plomante, verjamem, da bodo motivi-
rani, da se hitreje vrnejo v dolino.

Mladi ogromno časa porabijo na 
raznih družabnih omrežjih. Tvoje 
mnenje?

Splet je ogromen vir informacij, ki 
so izjemno aktualne, po drugi strani 
pa omogoča, da vsak izrazi svoje mne-
nje. Ta odprtost spleta pa ima tudi 
svoje pomanjkljivosti in razne debate, 
ki se odvijajo preko tipkovnice, nered-
ko vsebujejo žaljiv, napadalen govor. 
Družabna omrežja so postala stalnica 
v našem vsakdanu in to ne samo med 
nami mladimi. Prav je, da izkoristi-
mo vse prednosti tega, le želim si lah-
ko, da bi čim več uporabnikov ohrani-
lo empatijo do sogovorcev, pa četudi 
le v virtualnem pogovoru.

Še kakšna misel za konec …
Občinska politika je na pravi poti, da 

bomo zadovoljni vsi občani in občan-
ke.                                Edvard Pelicon

Informativno povpraševanje ...

...  za najem praznih stanovanj
Z namenom zagotavljanja več 

najemnih stanovanj objavlja 
Občina Ajdovščina informa-

tivno povpraševanje za najem pra-
znih stanovanj. K oddaji informativ-
nih ponudb vabimo lastnike praznih 
stanovanj na območju občine, ki so 
potrebna obnove, lastniki pa za ob-
novo nimajo sredstev. Občina Aj-
dovščina bo financirala obnovo teh 
stanovanj v zameno za najemnino za 
obdobje 5 do 10 let. Po izvedeni pre-
novi bo občina stanovanje oddala na-
prej v podnajem mladim in mladim 

družinam. Stroške obnove bo ocenil 
cenilec. Po izteku najemne pogodbe 
sklenjene z Občino Ajdovščina, se 
prosto stanovanje vrne lastniku, ki 
ga lahko oddaja v lastni režiji.

Lastnike praznih stanovanj na ob-
močju Občine Ajdovščina, ki so po-
trebna obnove, vabimo k odda-
ji informativnih ponudb za oddajo 
stanovanj v najem Občini Ajdovšči-
na. Ponudbe oddajte do 29. 4. 2016, 
osebno v vložišče Občine Ajdovšči-
na ali po pošti na naslov Občina Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 

Ajdovščina. V informativni ponud-
bi navedite lokacijo in opis stanova-
nja, ki mu priložite fotografije; opis 
stanja stanovanja z navedbo del za 
prenovo; obdobje, za katerega ste 
stanovanje pripravljeni oddati; viši-
no najemnine (v evrih na mesec) ter 
kontaktne podatke. Ogledi stanovanj 
se bodo izvajali predvidoma v mese-
cu maju.

Dodatne informacije na telefon 365 
91 23 - Gordana Krkoč.

župan
Tadej Beočanin

Nižje položnice za komunalo

Uspešno poslovanje 
javnih zavodov
Med 14 točkami dnevnega reda, ki so jih na marčni seji obravnavali 
občinski svetniki, so bila tudi poročila osmih javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Ajdovščina. 
Iz poročil izhaja, da so prav vsi obravnavani zavodi lansko leto 
zaključili s pozitivnim poslovnim rezultatom, uspešno izpeljali 
zastavljene načrte in leto 2015 preživeli brez bistvenih zapletov.

Vseh osem zavodov (preosta-
li bodo poročila predstavili 
na aprilski seji) so ustvarili 

presežke prihodkov nad odhodki, 
občinski svet pa je pristojen o tem, 
za kakšen namen bodo zavodi po-
rabili te presežke. Največji presežek 
izkazuje Zdravstveni dom Ajdovšči-
na (dobrih 250 tisoč evrov), ki bo 
100 tisoč evrov namenil za nakup in 
opremo prostorov fizioterapije, ki 
jo bodo uredili v opuščenih lokalih 
stanovanjske soseske na Ribniku. 
Iz sedanjih prostorov fizioterapije 
bodo uredili eno ali celo dve dodatni 
ambulanti, saj se zdravstveni dom 
ubada z izredno prostorsko stisko. 
Dobrih 50 tisočakov bodo name-
nili še nakupu novega reševalnega 
vozila. 

Novim prostorom fizioterapije 
na Ribniku bo namenjen tudi del 
presežkov, ki jih je ustvarilo 18 
zaposlenih v Lekarni Ajdovščina. Pri 
skoraj šestih milijonih prihodkov 
beležijo 185 tisoč evrov presežkov. 
Ostalo bodo porabili v lekarni sami 

in sicer za nabavo avtomatiziranega 
lekarniškega sistema. 

Presežki ostalih zavodov so 
manjši, uporabili pa jih bodo 
posodobitvam opreme. Tako bosta 
colska in šturska šola nabavili nove 
računalnike, prav tako Lavričeva 
knjižnica, gasilsko reševalni center 
nove čelade, glasbena šola nova 
glasbila, Zavod za šport pa bo saniral 
filtre v zimskem bazenu. 

Presežki Komunalno stanovanjske 
družbe pa so že vzradostili občane, 
saj so na položnici za komunale 
storitve prejeli kar občutno nižje 
zneske, odvisno od količine 
porabljene vode. Marsikomu se je po 
enkratnem poračunu na položnici 
izpisala celo številka 0. ‘Komunala’ 
je namreč lani ustvarilo nekaj več 
prihodkov od načrtovanih, prav 
tako je imelo manj stroškov pri 
vzdrževanju ali s porabo električne 
energije, kar je naneslo za 150 
tisoč evrov presežkov pri približno 
milijonu kubikov odpadnih in 
prečiščenih voda.                      ep

Nov odlok o turistični taksi 

Lani 16 tisoč nočitev
Na zadnji seji občinskega sveta so svetniki sprejeli nov odlok o 
turistični taksi. Nadomestil bo starega še iz leta 1998, medtem 
pa se je spremenila tudi zakonodaja na tem področju in so bile 
potrebne uskladitve.

Po novem odloku polovično 
turistično takso plačujejo 
mladi od 7. do 18. leta sta-

rosti; člani mednarodnih mladin-
skih organizacij, ki prenočujejo v 
mladinskih prenočiščih včlanjenih 
v mednarodno mrežo mladinskih 
prenočišč IYHF; vrhunski športniki 
na pripravah in tekmovanjih ter tu-
risti v kampih. Od prejšnjega se novi 
odlok razlikuje tudi po tem, da uvaja 
nadzor in sankcioniranje kršiteljev 
določil odloka. Sredstva iz naslova 
turistične takse so prihodek prora-
čuna Občine Ajdovščina, porabijo 
pa se lahko samo za spodbujanja 
razvoja turizma v občini. Lani se je 
v proračun nateklo dobrih 20 tisoč 
evrov, saj so našteli nekaj več kot 16 

tisoč nočitev. 
Veliko večino nočitev še vedno 

beležijo v hotelu Gold klub (okro-
glih deset tisoč), na drugem mestu 
je mladinski hotel (hostel) v Palah 
(2660), sledijo pa tudi že zasebni po-
nudniki apartmajev oziroma sob. V 
kampu na Policah so poleti našteli 
dobrih 500 nočitev. Zanimivo je, da 
poletje po nočitvah sploh ne izsto-
pa posebej in so nočitve dokaj ena-
komerno razporejene po vseh mes-
ecih leta. Glede na strukturo gos-
tov v Gold klubu je najboljši mesec 
pričakovano avgust, najšibkejši me-
sec pa je nekoliko nepričakovano ju-
nij. 

ep
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 Odl.US: P-31/06-4, 18/07 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/08 – ZVEtL, 
57/08, 90/09-Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/10-ZUPJS, 56/11 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/11, 40/12-ZUJF), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(Uradni list RS št.62/10 s spremembami) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11) – v nadaljevanju 
pravilnik, Občina Ajdovščina objavlja

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
1. Predmet razpisa:
1.1 Uvod
Občina Ajdovščina razpisuje oddajo 
v najem okvirno 7 neprofitnih stano-
vanj v Ajdovščini. 
Stanovanja bodo upravičencem do-
deljena na podlagi prednostnega vr-
stnega reda, ki bo izdelan po določilih 
tega razpisa, vseljiva pa predvidoma 
v drugi polovici leta 2016. Stanovanja 
so na lokacijah Ribnik, Vilharjeva in 
C2. Upravičenci bodo najemne po-
godbe sklenili za nedoločen čas.
1.2 Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna 
stanovanja bo določena na podlagi 
Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje najemnin v neprofitnih stanova-
njih ter merilih in postopku za uve-
ljavljanje subvencioniranih najemnin 
(Uradni list RS, št. 131/03 s spre-
membami) oziroma na podlagi pred-
pisa, ki bo veljal v času oddaje stano-
vanja v najem in urejanju ter trajanju 
najemnega razmerja.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, 
lahko uveljavljajo pravico do sub-
vencioniranja neprofitne najemnine 
v skladu z Zakonom o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (Uradni list 
RS, št. 131/03 s spremembami) oziro-
ma predpisom, veljavnim v času na-
jema stanovanja. 
Za povprečno veliko dvosobno sta-
novanje v izmeri 55,00 m2, točkov-
ano s 320 točkami, znaša mesečna 
najemnina, izračunana na podlagi 
veljavnih predpisov, približno 180 € 
mesečno. 
Najemodajalec neprofitnega stano-
vanja ima pravico vsakih pet let pre-
veriti, ali najemnik in uporabniki ne-
profitnega stanovanja še izpolnjujejo 
dohodkovne pogoje za uporabo ne-
profitnega stanovanja po veljavnem 
pravilniku na dan preverjanja. Podat-
ke o denarnih prejemkih za preteklo 
koledarsko leto pred preverjanjem iz-
polnjevanja pogojev za uporabo ne-
profitnega stanovanja pridobi na-
jemodajalec iz uradnih evidenc in 
drugih zbirk osebnih podatkov v 
skladu z zakonom. Najemniki mo-
rajo na zahtevo najemodajalca pre-
dložiti vse zahtevane izjave in doka-
zila zase in za uporabnike v roku 30 
dni od prejema zahteve. Če najemnik 
ni več upravičen do neprofitnega sta-
novanja, se najemna pogodba lahko 
spremeni v najemno pogodbo za tr-
žno stanovanje. Če se socialne raz-
mere najemnika, ki plačuje za stano-
vanje prosto oblikovano najemnino, 
spremenijo tako, da dohodek pade 
pod mejo, določeno v 5. členu pravil-
nika, lahko najemnik od najemoda-
jalca zahteva preveritev svojega soci-
alnega stanja in ponovno spremembo 
prosto oblikovane najemnine v ne-
profitno najemnino. Če pridobi na-
jemnik ali njegov zakonec oziroma 
oseba, s katero živi najemnik v dalj 
časa trajajoči zunaj zakonski skupno-
sti v last primerno stanovanje ali sta-
novanjsko stavbo, sme lastnik odpo-
vedati najemno pogodbo. 
1.3 Pri dodelitvi neprofitnih stano-
vanj bodo upoštevani naslednji po-
vršinski normativi:
Število članov 
gospodinjstva

Površina 
stanovanja 

1-člansko od 20 m2 do 30 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2
Za vsakega nadaljnjega člana gospo-
dinjstva se površine spodnjega in 
gornjega razreda povečajo za 6 m2. 
Najemodajalec lahko odda v najem 
tudi manjše stanovanje, če se upravi-
čenec s tem strinja ali če to želi. Na-
jemodajalec lahko odda v najem tudi 
večje stanovanje, če se upravičenec 
s tem strinja ali če to želi, pri čemer 
se razlika v m2 obračuna kot prosto 
oblikovana najemnina.
2. Razpisni pogoji:
2.1 Splošni pogoji
Splošni pogoji, ki jih morajo izpol-
njevati prosilci, da so upravičeni do 
dodelitve neprofitnega stanovanja so: 
1. državljanstvo Republike Sloveni-
je in ob izpolnjevanju pogojev vza-
jemnosti državljani ostalih članic 
Evropske unije, ter osebe s prizna-
nim statusom upravičenca, ki so bile 
izbrisane iz registra stalnega prebi-
valstva, ob pogoju, da imajo dovolje-
nje za stalno bivanje v Republiki Slo-
veniji; 
2. stalno prebivališče v občini Ajdo-
vščina; 
3. da prosilec ali kdo izmed oseb, ki 
skupaj z njim uporabljajo stanova-
nje (v nadaljnjem besedilu: gospo-
dinjstvo), ni najemnik neprofitnega 
stanovanja, oddanega za nedoločen 
čas in z neprofitno najemnino, ali la-
stnik ali solastnik drugega stanovanja 
ali stanovanjske stavbe, ki ne presega 
vrednosti 40 % primernega stanova-
nja. Navedena omejitev ne velja za la-
stnike ali solastnike stanovanj, ki jih 
morajo po zakonu oddajati v najem 
za nedoločen čas za neprofitno naje-
mnino;
4. da prosilec ali kdo izmed članov 
gospodinjstva, ni lastnik drugega 
premoženja, ki presega 40 % vredno-
sti primernega stanovanja; 
5. da se mesečni dohodki prosilčeve-
ga gospodinjstva v letu dni pred raz-
pisom za dodelitev neprofitnih sta-
novanj gibljejo v mejah, določenih v 
5. členu pravilnika in točki 2.2 tega 
razpisa;
6. da je prosilec, ki ponovno prosi 
za dodelitev neprofitnega stanova-
nja v najem, poravnal vse obveznosti 
iz prejšnjega neprofitnega najemne-
ga razmerja ter morebitne stroške so-
dnega postopka.  
Žrtve nasilja v družini z začasnim bi-
vanjem v materinskih domovih in 
zatočiščih - varnih hišah, zavetiščih, 
centrih za pomoč žrtvam kaznivih 
dejanj, lahko sodelujejo na razpisu za 
oddajo neprofitnih stanovanj v na-
jem tudi v kraju začasnega bivališča. 
Invalidi, ki so trajno vezani na upora-
bo invalidskega vozička ali trajno po-
moč druge osebe, lahko ne glede na 
kraj stalnega prebivališča, zaprosijo 
za pridobitev neprofitnega stanova-
nja tudi v občini Ajdovščina, če imajo 
večje možnosti za zaposlitev ali imajo 
zagotovljeno pomoč druge osebe in 
zdravstvene storitve. 
Do dodelitve neprofitnega stanova-
nja so upravičeni tudi najemniki v 
stanovanjih, odvzetih po predpisih 
o podržavljenju – prejšnji imetniki 

stanovanjske pravice, če izpolnjuje-
jo splošne pogoje za upravičenost do 
dodelitve neprofitnega stanovanja v 
skladu s pravilnikom.
2.2 Dohodkovni kriterij
Prosilci so upravičeni do dodeli-
tve neprofitnega stanovanja, če do-
hodki njihovih gospodinjstev v ko-
ledarskem letu pred letom razpisa 
(1. 1.2015 - 31. 12. 2015) ne presega-
jo zgornje meje določene v spodaj na-
vedenih odstotkih o povprečne neto 
plače v državi, ki je v navedenem ob-
dobju znašala 1.013,23 €:
Velikost 
gospodinj-
stva

Dohodek 
ne sme 
presegati 
naslednjih 
% od pov-
prečne 
neto plače 
v državi

Povprečna 
neto plača 
v letu 2015: 
1.013,23 €
Meja dohod-
ka/mesec

1-člansko 200 % do 2.026,46 €
2-člansko 250 % do 2.533,07 €
3-člansko 315 % do 3.191,67 €
4-člansko 370 % do 3.748,95 €
5-člansko 425 % do 4.306,22 €
6-člansko 470 % do 4.762,18 €

Za vsakega nadaljnjega člana gospo-
dinjstva se gornja lestvica nadaljuje 
s prištevanjem po 25 odstotnih točk.
Ker obstoječi predpisi ne omogočajo 
neposrednega pridobivanja podatkov 
o neto dohodkih po uradni dolžno-
sti pri FURS, morajo prosilci vse po-
datke o neto dohodkih gospodinjstva 
predložiti sami za navedeno obdobje 
za vsakega polnoletnega člana gospo-
dinjstva in kopijo odločbe o odmeri 
dohodnine za leto 2015. 
2.3 Premoženje prosilca 
Glede lastništva premoženja prosilca 
in ostalih članov gospodinjstva, ki z 
njim stalno prebivajo, se v premože-
nje ne všteva vrednost poslovnih pro-
storov in opreme do celotne vredno-
sti primernega stanovanja, kolikor 
gre za dejavnost, s katero se prosilec 
preživlja. Kolikor gre za prosilca in-
valida oziroma družino z invalidnim 
članom, se ob predložitvi ustreznih 
dokazil od celotnih dohodkov gospo-
dinjstva odšteje znesek, ki ga invalid 
namenja za nakup določenih pripo-
močkov, ki jih potrebuje zaradi inva-
lidnosti. Kolikor gre za žrtev nasilja 
v družini, ki zaradi nasilja v družini 
ne more koristiti pravice do solastni-
škega deleža na stanovanju ali stano-
vanjski hiši, se obseg stanovanjske-
ga premoženja posebej evidentira in 
upošteva pri odločitvi najemodajal-
ca o času najema in višini najemnine.
Pojem »drugo premoženje« zadeva 
vse drugo premoženje v državi in v 
tujini, premično ali nepremično, ra-
zen stanovanjskega premoženja po 
tretji alinei 3. člena pravilnika.
Pri vrednotenju drugega premoženja 
v razmerju do vrednosti primernega 
stanovanja se kot primerno upošteva 
stanovanje, točkovano s 320 točkami, 
vrednost točke 2,63 € in površina sta-
novanja v povezavi s številom upo-
rabnikov stanovanja, slednje v viši-
ni gornjih razponov, predvidenih za 
stanovanja s plačilom lastne udelež-
be in varščine po 14. členu pravilnika. 
Površina je odvisna od števila družin-
skih članov, ki se nameravajo vseliti v 
najemno stanovanje:

števi-
lo članov 
gospo-
dinjstva

najvišja vrednost 
premoženja 
(stanovanja in 
drugega premoženja)
(40 % vrednosti 
primernega 
stanovanja), v €

1-člansko 15.148,80
2-člansko 18.515,20
3-člansko 23.564,80
4-člansko 27.604,48
5-člansko 31.980,80
6-člansko 35.347,20

2.4 Osebe, ki ne morejo sodelovati 
na razpisu
Na razpisu ne morejo sodelovati:
- tisti, ki so se nasilno vselili v stano-
vanja v lasti Občine Ajdovščina v ob-
dobju zadnjih 10 let pred razpisom in 
so bili ali so toženi na izselitev; 
- tisti, ki nezakonito uporabljajo sta-
novanje v lasti Občine Ajdovščina in 
ne plačujejo obveznosti za stanova-
nje.
3. Kriteriji in merila za ocenjevanje 
stanovanjskih in socialnih razmer 
prosilcev
Stanovanjske in socialne razmere 
prosilca bodo ocenjene skladno s toč-
kovnim vrednotenjem, ki ga določa 
veljavni pravilnik ter na podlagi točk-
ovnega vrednotenja prednostnih ka-
tegorij upravičencev, ki so določene s 
tem razpisom. Ocenjuje se izključno 
stanovanjske pogoje prosilca kot tudi 
zdravstvene razmere članov njegove-
ga gospodinjstva, s katerimi kandidi-
ra na razpisu ne glede na morebitno 
ločeno bivanje med njimi. 
3.1 Prednostne kategorije prosilcev: 
Pri razreševanju vlog za pridobitev 
neprofitnih stanovanj v najem ima-
jo prednost mlade družine, ter mladi 
do 30 let, prosilci z doseženo najmanj 
višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo 
izobrazbe, s čimer se občanom omo-
goča večje možnosti pridobitve ne-
profitnega stanovanja po končanem 
študiju in ureditve družinskega ži-
vljenja in prosilci, ki so bili že večkrat 
uvrščeni na listo, a še niso prišli do 
stanovanja. Prosilci, ki so že bili uvr-
ščeni na prednostno listo za dodeli-
tev neprofitnih stanovanj Občine Aj-
dovščina, se uvrščajo kot prednostna 
kategorija, ker že več let čakajo na 
neprofitno stanovanje. Točkovanje 
prednostnih kategorij je izraženo s 
številom točk v naslednji preglednici:
prednostne kategorije 
prosilcev

število 
točk 

mlade družine (starost 
družine do 35 let)

150 
točk

mladi (starost prosilca 
do 30 let)

50 
točk

Prednostne kategorije 
v skladu s 6. členom 
pravilnika
Izobrazba prosilca (višja, 
visoka ali univerzitetna, 
magisterij) 

50, 70, 
90

prosilci, ki so že bili 
uvrščeni na prednostno 
listo za dodelitev 
neprofitnih stanovanj 
OA, pogoj je uvrstitev 
3 krat na zadnjih štirih 
razpisih

50 
točk

Vrednosti za ocenjevanje stanovanj-
skih in socialnih razmer so razvi-
dne iz obrazca, priloga  pravilnika za 

dodelitev neprofitnih stanovanj v na-
jem.
3.2 Dodatni pogoj
Občina Ajdovščina določa v skladu s 
4. členom pravilnika poleg splošnih 
pogojev še dodaten pogoj stalnosti 
bivanja v Občini Ajdovščina. Števi-
lo točk do katerih je upravičen pro-
silec glede na stalnost bivanja izhaja 
iz tabele: 
Dodatni pogoj Število 

točk 
stalno bivanje v 
Občini Ajdovščina
do 10 let 25
od 11 do 15 let 50
od 16 do 20 let 100
nad 21 let 130

Doba stalnega bivanja se točkuje od 
vključno leta 1961 dalje, ker za ob-
dobje pred tem letom ni mogoče pri-
dobiti potrdila Upravne enote o stal-
nem prebivanju na območju Občine 
Ajdovščina. Upošteva se število let 
dopolnjenih v letu razpisa. V prime-
ru prekinitve bivanja se leta ne sešte-
vajo. 
Če dva ali več prosilcev dosežeta 
enako število točk po seštevku sta-
novanjskih in socialnih razmer ter 
prednostnih kategorij in dodatne-
ga pogoja, imajo prednost prosilci, 
ki imajo daljšo dobo bivanja v obči-
ni Ajdovščina. 
4. Razpisni postopek
4.1 Obrazci
Razpis se objavi na spletni strani Ob-
čine Ajdovščina www.ajdovscina.si, 
pod rubriko javni razpisi, in v mar-
čevski številki časopisa Latnik. Vlogo 
za prijavo na javni razpis zainteresi-
rani dobijo v sprejemni pisarni Ob-
čine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 
5270 Ajdovščina, ter na spletni stra-
ni Občine. 
4.2 Upravna taksa
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni 
plačati upravno takso za vlogo po ta-
rifni številki 1 in upravno takso za 
odločbo po tarifni številki 3 Zako-
na o upravnih taksah Uradni list RS, 
106/10 – UPB 5), v skupnem zne-
sku 22,66 €. Upravna taksa se plača 
ob oddaji vloge v sprejemni pisarni 
Občine Ajdovščina, oziroma s plačil-
nim nalogom na račun št. SI56 0120 
1401 0309 152, s sklicem SI11 75000-
7111002, katerega fotokopijo se pri-
loži ob oddaji vloge. 
Taksni zavezanci lahko zaradi sla-
bih premoženjskih razmer zahteva-
jo oprostitev plačila upravne takse, 
če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 
25. členu Zakona o upravnih taksah, 
s tem da status upravičenca dokaže-
jo s pravnomočno odločbo Centra za 
socialno delo.
4.3 Rok za oddajo vloge
Rok za oddajo vlog je torek 26. 4. 
2016. Šteje se, da je vloga pravoča-
sna, če je zadnji dan roka osebno od-
dana v sprejemno pisarno Občine Aj-
dovščina v času uradnih ur, oziroma 
če je bila zadnji dan roka oddana po 
pošti s priporočeno pošiljko in pri-
pisom »Prijava na razpis za dodeli-
tev neprofitnih stanovanj v najem«. 
Nepravočasno prispele vloge bodo s 
sklepom zavržene. 
V primeru nepopolno izpolnjenih 
vlog s pomanjkljivo dokumentaci-
jo, bo občinska uprava prijavitelja 
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pozvala, da vlogo dopolni. Če prijavi-
telj vloge ne dopolni v roku, se vlogo 
s sklepom zavrže.
4.4 Predložitev listinskih dokazil
Vlogi za pridobitev neprofitnega sta-
novanja v najem morajo prosilec in 
polnoletni člani gospodinjstva prilo-
žiti naslednje listine: 
1. izpolnjen obrazec vloge z opisom 
stanovanjskih in socialno zdravstve-
nih razmer, izjavo o premoženjskem 
stanju prosilca in ožjih družinskih 
članov, izjavo, s katero prosilec in 
drugi polnoletni člani dovoljujejo 
vpogled, prepis, izpis ali kopiranje 
njihovih osebnih podatkov iz uradnih 
evidenc in zbirk osebnih podatkov pri 
vseh upravljavcih zbirk osebnih po-
datkov, ki štejejo za davčno tajnost, 
ter občutljivih osebnih podatkov;  
2. potrdilo o skupnem neto dohod-
ku gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 
2015 do 31. 12. 2015 (potrdilo delo-
dajalca oziroma izplačevalca pokojni-
ne – ZPIZ); potrdilo o prejetih dru-
gih dohodkih v letu 2015 oziroma 
pisna izjava prosilca, da takšnih do-
hodkov ni imel (za dohodek se šteje-
jo preživnine, nadomestila preživnin, 
nagrada skrbniku, plačilo dela rejni-
ku, starševski dodatek, otroški doda-
tek, denarna socialna pomoč, varstve-
ni dodatek, državne štipendije, rente 
iz življenjskih zavarovanj, invalidski 
dodatek, sredstva za nego in pomoč) 
in odločbo o odmeri dohodnine za 
leto 2015; 
3. v primeru nezaposlenosti potrdilo 
o nezaposlenosti prosilca, njegovega 
zakonskega ali zunajzakonskega par-
tnerja oziroma drugega družinskega 
člana (status brezposelne osebe se do-
kazuje s prijavo v evidenco brezposel-
nih oseb pri Zavodu za zaposlovanje 
Republike Slovenije – izda Zavod); 
4. izjavo o premoženjskem stanju, 
skladno s prvim odstavkom 3. člena 
pravilnika;
5. drugo z razpisom zahtevano doku-
mentacijo, s katero se izkazuje social-
no-zdravstvene razmere in 
6. izjavo o vseh plačanih obveznostih, 
v kolikor je prosilec že imel v najemu 
neprofitno stanovanje. 
Vlogi se priloži pisne izjave, ki veljajo 

za osebno oziroma pisno privolitev 
na podlagi določb zakona, ki ure-
ja varstvo osebnih podatkov, zako-
na, ki ureja splošni upravni postopek 
in zakona, ki ureja davčni postopek. 
Občina Ajdovščina lahko na podlagi 
podpisane izjave pridobi naslednje li-
stine: 
- potrdilo o državljanstvu, 
- potrdilo o stalnem prebivališču in 
številu članov gospodinjstva, 
- potrdilo o dobi bivanja v občini Aj-
dovščina.   
Dohodki gospodinjstva se upošteva-
jo v obsegu in na način, določenima v 
zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev. 
Socialno-zdravstvene razmere se 
dokazuje z:
1. veljavnim dokazilom o stanovanj-
skem statusu: opis bivalnih razmer, 
če je prosilec brez stanovanja in če je 
brezdomec; ali biva v baraki ali izka-
zuje, da ima naslov bivanja prijavljen 
na pristojnih institucijah (CSD, Rde-
či križ, Karitas); dokazilo o bivanju v 
bivalni enoti, materinskem domu ali 
varni hiši, nestanovanjskih prostorih; 
najemna ali podnajemna pogodba ali 
dokazilo o plačevanju tržne najemni-
ne; pogodba o bivanju v delavskem 
domu ali stanovanjski skupini ali štu-
dentskem domu ali službenem sta-
novanju z dokazilom o poteku naje-
mnega razmerja prej kot v letu dni 
oziroma da je najemodajalec že podal 
odpoved; dokazilo o bivanju pri star-
ših, sorodnikih ali prijateljih - potr-
dilo o stalnem prebivališču in gospo-
dinjski skupnosti za starše, sorodnike 
ali prijatelje; dokazilo o imetništvu 
stanovanjske pravice, če je prosilec 
najemnik denacionaliziranega stano-
vanja; dokazilo o bivanju v hišniškem 
stanovanju, na katerem je bila prido-
bljena pravica do bivanja pred letom 
1991 in morebitna tožba na izselitev; 
prosilec, ki je (so)lastnik stanovanja: 
dokazilo o (so)lastništvu in vrednosti 
nepremičnine – cenitev oz. vrednost 
GURS; 
2. v primeru bivanja v neprimer-
nem stanovanju: dokazilo o kvali-
teti bivanja (točkovalni zapisnik ali 
opis stanovanja: leto izgradnje, opis 

prostorov v uporabi, stanovanje 
ovrednoteno z največ 150 točkami po 
starem sistemu točkovanja (Pravil-
nik o merilih in načinu za ugotavlja-
nje vrednosti stanovanj in stanovanj-
skih hiš ter sistemu točkovanja, Ur. 
list SRS, št. 25/81 in 65/99) oziroma 
170 točkami po novem sistemu točk-
ovanja (Pravilnik o merilih za ugota-
vljanje vrednosti stanovanj in stano-
vanjskih stavb, Ur. list RS, št. 127/04, 
69/05 in 75/05): zapisnik o točkova-
nju stanovanja ali opis kvalitete sta-
novanja: leto izgradnje, vlažno, kle-
tno, dotrajane instalacije ipd);
3. v primeru utesnjenosti – navedba 
stanovanjske površine z opisom po-
sameznih prostorov in navedbo po-
vršin ter števila oseb, ki imajo v tem 
stanovanju prijavljeno stalno prebi-
vališče in posamezne prostore upo-
rabljajo;
4. potrdilo o rednem šolanju otrok, 
ki so starejši od 15 let;
5. kopijo poročnega lista oziroma 
izjavo o obstoju izven zakonske sku-
pnosti;
6. zdravniško potrdilo o nosečnosti 
(zdravniško izkazana nosečnost se 
pri točkovanju upošteva kot že roje-
ni član gospodinjstva);
7. odločbo socialne službe o loče-
nem življenju roditeljev in mlado-
letnih otrok zaradi neprimernih 
stanovanjskih razmer (rejništvo, 
oskrba v tuji družini, zavodu, če so 
razlog oddaje neprimerne stano-
vanjske razmere);
8. dokazilo o statusu roditelja, ki 
sam preživlja otroka (samohranilec) 
– dokazilo, da je preživnina neizter-
ljiva oziroma odločba o prejemanju 
preživnine iz preživninskega sklada. 
Neizterljivost se izkazuje z izvršil-
nim predlogom oziroma sklepom o 
izvršbi zoper zavezanca;
9. potrdilo osebnega zdravnika, iz 
katerega je razvidna diagnoza o kro-
nični bolezni zgornjih dihal ali ast-
mi, ki ne sme biti starejše od 30 dni; 
10. dokazilo o invalidnosti I., II. ali 
III. kategorije in invalidnosti zaradi 
okvare čuta - slepota, gluhost (od-
ločba centra za socialno delo, Za-
voda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, Zavoda za zaposlova-
nje, Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje RS); 
11. potrdilo ustrezne institucije, če 
je prosilec ali njegov ožji družinski 
član, ki bo z njim stalno prebival, gi-
balno ovirana oseba, trajno vezana 
na uporabo invalidskega vozička ali 
trajno pomoč druge osebe; 
12. odločba o razvrstitvi otroka, mla-
dostnika ali mlajše polnoletne ose-
be glede na zmerno, težjo ali tež-
ko duševno ali težko telesno motnjo 
ali izvid in mnenje specialistične pe-
diatrične službe ali odločba o podalj-
šanju roditeljske pravice; 
13. dokazilo o statusu upravičenca 
zaradi izbrisa iz registra stalnega pre-
bivalstva (potrdilo oziroma odločba 
upravne enote); 
14. potrdilo o strokovni izobrazbi 
prosilca (fotokopija diplome, spriče-
vala);
15. listinam izdanim v tujini mora 
biti priloženo mnenje o vrednotenju 
izobraževanja, ki ga izda ENIC-NA-
RIC center; 
16. izjavo o sodelovanju na prejšnjih 
razpisih; 
17. dokazilo o plačilu oziroma opro-
stitvi plačila upravne takse. Potrdila, 
ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne 
smejo biti starejša od 30 dni od ob-
jave razpisa. 
Razpisnik k vlogi priložene listi-
ne zadrži in jih po izteku razpisnega 
roka udeležencem razpisa ne vrača. 
5. Postopek dodeljevanja neprofitnih 
stanovanj
Strokovna komisija bo preverjala pra-
vočasnost prispelih vlog, njihovo po-
polnost ter stanovanjske in druge raz-
mere prosilcev. Pri obravnavi vloge 
se upoštevajo razmere, ki so obstajale 
v času oddaje vloge in so navedene v 
vlogi. Kasnejših sprememb se NE upo-
števa. V dvomu se šteje, da se upošte-
vajo razmere na zadnji dan roka za od-
dajo vloge. Strokovna komisija lahko 
za točkovanje stanovanjskih razmer 
opravi tudi ogled. Če se v postopku 
ugotovi, da je prosilec podal neresnič-
ne podatke, ni upravičen do dodelitve 
neprofitnega stanovanja v najem in se 
ne uvrsti na prednostno listo.

Po proučitvi vseh okoliščin in oceni-
tvi stanovanjskih in drugih razmer 
bodo prosilci do najema neprofitnega 
stanovanja uvrščeni na prednostno 
listo upravičencev za oddajo neprofi-
tnih stanovanj v najem glede na števi-
lo zbranih točk. Udeležencem razpisa 
bodo vročene odločbe o uvrstitvi oz. 
neuvrstitvi na prednostno listo in si-
cer v skrajnem roku 6 mesecev od za-
ključka javnega razpisa. Zoper odloč-
bo je dovoljena pritožba. Odločitev 
župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljena 
dokončna prednostna lista upravi-
čencev za oddajo neprofitnih stano-
vanj v najem. Skladno s seznamom 
upravičencev najemodajalec pozove 
upravičenca k sklenitvi najemne po-
godbe. Če se upravičenec ne odzo-
ve na ponoven najemodajalčev po-
ziv k sklenitvi najemne pogodbe, se 
črta iz seznama upravičencev za od-
dajo neprofitnih stanovanj v najem. 
Z uspelimi upravičenci bodo skle-
njena najemna razmerja za nedolo-
čen čas in z neprofitno najemnino. 
Uspeli upravičenec, ki neupravičeno 
zavrne dodeljeno primerno stanova-
nje ali se na ponovni poziv k skleni-
tvi najemne pogodbe ne odzove, se 
črta iz seznama upravičencev. Stro-
kovna komisija bo stanovanja dode-
ljevala upoštevajoč prednostni vrstni 
red po posameznih seznamih odvi-
sno od oblike družin in velikosti raz-
položljivih stanovanj. Pred sklenitvi-
jo najemne pogodbe bo strokovna 
komisija ponovno preverila, če ude-
leženec razpisa še izpolnjuje merila 
za upravičenost do dodelitve neprofi-
tnega stanovanja v najem. V primeru 
bistvenih sprememb, ki vplivajo na 
upravičenost, se lahko postopek ob-
novi in prosilca črta iz seznama upra-
vičencev.
Dodatne informacije lahko zaintere-
sirani občani dobijo na Oddelku za 
družbene zadeve Občine Ajdovščina, 
kontaktna oseba Gordana Krkoč, tel. 
št. (05) 365 91 23, v času uradnih ur. 
Številka: 352-1/2016
Datum: 15. 3. 2016

Občina Ajdovščina

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za 
programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 103/2015, 6/2016)), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/2015) ter Mnenja o 
skladnosti sheme državne pomoči št. SA.44056(2016/XA) (Uradni list RS, št. 19/2016) objavlja

Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2016
1. Predmet javnega razpisa je dodeli-
tev državne pomoči za: 
- posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev za naložbe v rastlinsko proizvo-
dnjo: nakup in postavitev zaščite pred 
neugodnimi vremenskimi razmera-
mi, postavitev novega nasada ali ob-
nova nasada, nakup in postavitev ra-
stlinjaka; 
- posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev v živinorejsko proizvodnjo: gra-
dnja, rekonstrukcija ali adaptacija 
objektov za rejo živali, ki služijo pri-
marni kmetijski proizvodnji, nakup 
opreme objektov za rejo živali (gove-
da, konjev, drobnice ter ekološka reja 
govedi, perutnine, prašičev ali mesnih 
pasem kuncev), čebelarjenje ter rejo 
polžev in žab;
- urejanje pašnikov;
- nakup kmetijske mehanizacije in 
specialne mehanizacije za vrtnarstvo; 
- nakup tehnološke in strojne opre-
me za predelavo in trženje kmetijskih 
proizvodov;
- nakup opreme in naprav ter stroški 

gradnje ali obnove objekta za dejav-
nosti predelave in trženja na kmetijah 
ter nekmetijske dejavnosti (pomoč de 
minimis). 
2. Upravičenci: do sredstev po tem 
razpisu so upravičene:
- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo 
kriterijem za mikro podjetja, dejavna 
v primarni kmetijski proizvodnji ozi-
roma v primeru ukrepa po 17., 21., 24. 
in 29. členu Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014 dejavna v kmetijskem sek-
torju in v primeru ukrepa po 38. čle-
nu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
dejavna v gozdarskem sektorju, so 
vpisana v register kmetijskih gospo-
darstev in izpolnjujejo druge pogoje, 
določene s Pravilnikom o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva po-
deželja v Občini Ajdovščina za pro-
gramsko obdobje 2015 – 2020.
- pravne in fizične osebe, ki ustreza-
jo kriterijem za mikro podjetja v pri-
merih ukrepov za pomoči de mi-
nimis po Uredbi komisije (EU) 
št. 1407/2013, imajo proizvodno 

enoto na kmetijskem gospodarstvu, 
ki je vpisano v register kmetijskih go-
spodarstev in ima proizvodno eno-
to na območju občine Ajdovščina, ter 
izpolnjujejo druge pogoje, določene s 
Pravilnikom o ohranjanju in spodbu-
janju razvoja kmetijstva podeželja v 
Občini Ajdovščina za programsko ob-
dobje 2015 – 2020.
Pred dodelitvijo sredstev mora upra-
vičenec do sredstev državne pomo-
či podpisati klavzulo o kumulaciji dr-
žavne pomoči. Klavzula obsega izjavo 
upravičenca do državne pomoči, da za 
namen, za katerega pridobiva državno 
pomoč ni prejel pomoči iz državnega 
proračuna ali ni pridobil mednaro-
dne pomoči, oziroma koliko sredstev 
je že prejel. V zvezi z istimi stroški 
se pomoč, izvzeta z Uredbo ES, št. 
1857/2006, ne sme kumulirati z dru-
go državno pomočjo po členu 87(1) 
Pogodbe Evropske skupnosti pri po-
moči za majhna in srednje velika pod-
jetja ali s finančnimi prispevki držav 
članic, vključno s tistimi iz drugega 

pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES), 
št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi 
Skupnosti v zvezi z nekaterimi upra-
vičenimi stroški, če bi bila s tako ku-
mulacijo presežena največja dovolje-
na intenzivnost pomoči, določena z 
Uredbo (ES), št. 1857/2006. Pomoč, 
izvzeta z Uredbo (ES), št. 1857/2006, 
se ne sme kumulirati s podporo de 
minimis v smislu Uredbe (ES), št. 
1860/2004 glede na iste upravičene 
stroške ali naložbeni projekt, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenziv-
nost pomoči, določena v Uredbi (ES), 
št. 1857/2006. 
Na podlagi Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Aj-
dovščina ne sme poslovati s subjek-
ti, v katerih je funkcionar, ki pri Ob-
čini Ajdovščina opravlja funkcijo ali 
njegov družinski član, član poslovod-
stva ali je neposredno ali preko drugih 
pravnih oseb v več kot 5 % udeležen 
pri ustanoviteljskih pravicah, upra-
vljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved 

smiselno velja tudi za državne pomoči 
in druge oblike pridobivanja sredstev 
od naročnika Občine Ajdovščina ter 
za koncesije in druge oblike javno-za-
sebnega partnerstva, razen za držav-
ne pomoči v primeru naravnih nesreč. 
3. Splošni pogoji za pridobitev sred-
stev
- vlagatelj mora predložiti popolno 
vlogo,
- pomoč se ne sme dodeliti za že izve-
dene aktivnosti,
- mikro podjetje oz. kmetijsko gospo-
darstvo mora biti vpisano v evidenco 
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi 
pristojno ministrstvo,
- vlagatelj mora biti nosilec kmetijske-
ga gospodarstva,
- vsi računi in dokazila o plačilih se 
morajo glasiti na ime nosilca mikro 
podjetja oz. kmetijskega gospodar-
stva in morajo biti datirani od odda-
je vloge,
- mikro podjetje oz. kmetijsko gospo-
darstvo ne sme biti podjetje v težavah,
- do pomoči niso upravičene fizične in 
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pravne osebe, ki nimajo poravnanih 
zapadlih obveznosti do Občine Ajdo-
vščina, države ali do zaposlenih v pod-
jetju, 
- mikro podjetje oz. kmetijsko gospo-
darstvo mora z investicijo prispevati k 
izpolnjevanju vsaj enega od navede-
nih ciljev ukrepa,
- mikro podjetje oz. kmetijsko go-
spodarstvo ni zaprosilo za financira-
nje naložb iz drugih javnih virov Re-
publike Slovenije ali Evropske unije, 
vključno s sofinanciranjem prestruk-
turiranja vinogradov,
- vlagatelj mora podpisati izjavo, da ne 
prejema oziroma ni v postopku pri-
dobivanja pomoči za iste upravičene 
stroške iz drugih javnih virov,
- na mikro podjetju oz. kmetijskem 
gospodarstvu morajo biti ob oddaji 
vloge, glede na vrsto proizvodnje ozi-
roma sektor kmetijske pridelave, upo-
števane vse predpisane zahteve glede 
okoljevarstvenih in veterinarskih po-
gojev ter zahtev za dobrobit živali; če 
je investicija namenjena izpolnjeva-
nju teh zahtev, jih mora kmetijsko go-
spodarstvo izpolniti najkasneje do za-
ključka investicije,
- investicija mora biti zaključena pred 
izplačilom sredstev,
- po zaključku investicije mora biti le-
-ta v uporabi za namen, za katerega je 
upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 
10 let po izplačilu sredstev, strojev in 
opreme pa ne sme odtujiti še najmanj 
5 let po pridobitvi državne pomoči,
- upravičenec, ki pridobi pomoč iz 
tega naslova, mora voditi predpisano 
dokumentacijo, ki je določena z jav-
nim razpisom in pogodbo o dodelitvi 
sredstev ter jo hraniti še najmanj 10 
let po zadnjem izplačilu sredstev,
- najvišji skupni znesek pomoči za po-
samezno naložbo na kmetijskem go-
spodarstvo lahko znaša do 10.000 € 
državne pomoči,
- upravičencu se ne dodeli pomoč za 
plačilo davkov (DDV ni upravičen 
strošek, tudi če upravičenec ni davč-
ni zavezanec), raznih taks, prispev-
kov, stroškov poslovanja, bančnih 
stroškov in garancij, stroškov zavaro-
vanj, investicij v prostore za zasebno 
rabo kmetijskih gospodarstev, stro-
škov, povezanih z zakupnimi pogod-
bami, obratna sredstva,
- pri odmeri državne pomoči bodo 
upoštevana vsa sredstva državnih po-
moči, ki so bila za investicijo, ki je 
predmet dodelitve državne pomoči, 
že dodeljena iz drugih virov (kumula-
cija državne pomoči),
- naložba se izvaja na območju Obči-
ne Ajdovščina.
4. Kreditna sredstva s subvencioni-
rano obrestno mero EURIBOR + 
0%.
Splošni pogoji:
- Doba odplačevanja kredita je odvi-
sna od višine kredita. Za kredite do 
vrednosti 25.000 € je doba odplačila 5 
let, nad 25.000 € pa 10 let.
- Najvišja vrednost kredita z benefici-
rano obrestno mero, ki ga investitor 
lahko pridobi, je 50.000 EUR.
- Doba za odplačevanje kreditov za 
nakup premičnin (kmetijska oprema, 
mehanizacija) je ne glede na višino 
kredita največ 5 let.
a) Posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev za naložbe v rastlinsko pro-
izvodnjo
Cilj ukrepa je zagotavljanje kakovo-
stnih dobrin kmetijstva iz ohranje-
nega okolja z namenom samooskrbe 
občine Ajdovščina, ohranjanje in iz-
boljšanje naravnega okolja ter izbolj-
šanje proizvodnje v vrtnarstvu. 

Upravičeni stroški so stroški:
- nakupa in postavitve zaščite pred 
neugodnimi vremenskimi razmerami 
(protitočne mreže ipd.);
- postavitve novega nasada ali obno-
ve nasada: priprava zemljišča, nakup 
in postavitve opor in mrež za ogra-
jo, stroški založnega gnojila ter nakup 
večletnega sadilnega materiala;
- nakupa rastlinjaka vključno s stro-
ški postavitve, brez stroškov sajenja in 
namakalnih naprav.
Pomoč se ne odobri za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do 
plačila ter nakup enoletnih rastlin,
- tekoče stroške proizvodnje in stro-
ške sajenja,
- že izvedena dela in investicije, razen 
za izdelavo projektne dokumentacije, 
- dela v zvezi z odvodnjavanjem.
Pogoji za pridobitev sredstev: 
- gradbeno dovoljenje za izvedbo na-
ložbe in/ali ponudbe ali predračuni za 
načrtovano naložbo;
- kopija katastrskega načrta z označe-
no lokacijo načrtovanega posega;
- mnenje Kmetijske svetovalne službe;
- rastlinjak mora biti montažno de-
montažnega tipa minimalne površi-
ne 300 m2;
- za postavitev mreže proti toči mora 
vlagatelj imeti nasad ali na novo posa-
diti nasad minimalne površine 0,3 ha 
pečkarjev ali koščičarjev ali oljčnika 
ali matičnjaka ali 0,1 ha jagodičevja ali 
0,2 ha nasada namiznega grozdja ali 
0,3 ha drugih trajnih nasadov in sicer 
na zemljišču v svoji lasti ali zakupu;
- za razširitev obstoječih nasadov ali 
na novo posaditi mora vlagatelj ime-
ti v lasti ali zakupu nasad minimalne 
površine 0,3 ha pečkarjev ali koščičar-
jev ali lupinarjev ali kakija ali oljčni-
ka ali 0,1 ha jagodičja ali 0,2 ha nasada 
namiznega grozdja ali 0,3 ha matič-
njaka ali 0,5 ha mešanega nasada;
- minimalna letna obnova nasada zna-
ša 0,2 ha pečkarjev ali koščičarjev ali 
lupinarjev ali kakija ali oljčnika ali na-
sadov namiznega grozdja ali 0,1 ha ja-
godičja ali 0,3 ha matičnjaka ali meša-
nega nasada;
- za razširitev obstoječih nasadov 
špargljev ali artičok ali drugih nesa-
dnih trajnih nasadov mora vlagatelj 
imeti nasad minimalne površine 0,1 
ha na zemljišču v svoji lasti ali zakupu;
- za novo postavitev nasada špargljev 
ali artičok ali drugega nesadnega traj-
nega nasada mora imeti vlagatelj ze-
mljišče v svoji lasti ali v zakupu mini-
malne površine 0,1 ha.
Vlagatelj mora izkazati potrebo za na-
kup opreme ali vzpostavitev/obnovo 
nasada, ki je predmet dodelitve kre-
dita. Potrebo za nakup ter zagotovitev 
rabe, vlagatelj izkaže oziroma dokaže 
z opisom kmetijskega gospodarstva 
ter izjavo.
Višina sofinanciranja: Dodeli se kre-
dit z beneficirano obrestno mero do 
največ 75 % predračunske vrednosti 
upravičenih stroškov investicije, bru-
to intenzivnost pomoči ne sme prese-
gati 40 % zneska upravičenih stroškov 
investicije oziroma do 50 % zneska 
upravičenih stroškov naložb na kme-
tijskih gospodarstvih na območjih 
z naravnimi in drugimi posebnimi 
omejitvami. 
b) Posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev za naložbe v živinorejsko 
proizvodnjo
Cilj ukrepa je ohranitev staleža živali 
v občini Ajdovščina, ohranjanje in iz-
boljšanje naravnega okolja ter izbolj-
šanje higienskih razmer ali standar-
dov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški so:

- stroški gradnje objektov za rejo ži-
vali, ki služijo primarni kmetijski pro-
izvodnji;
- stroški rekonstrukcije ali adaptaci-
je objektov za rejo živali in pomožnih 
kmetijskih objektov na kmetiji, ki slu-
žijo primarni kmetijski proizvodnji;
- stroški nakupa opreme objektov za 
rejo živali (oprema za odstranjevanje 
gnoja, napajalna, krmilna, molzna, 
prezračevalna oprema ipd.);
- stroški nakupa opreme za izdelavo 
čebelnjaka ter za nakup panjev;
- stroški nakupa ograd za rejo polžev 
in žab.
Pomoč se ne odobri za:
- nadzor in inženiring,
- že izvedena dela in investicije, razen 
za izdelavo projektne dokumentacije,
- nakup proizvodnih pravic, nakup ži-
vali in samostojen nakup kmetijskih 
zemljišč,
- dela v zvezi z odvodnjavanjem.
Pogoji za pridobitev sredstev: 
- gradbeno dovoljenje za izvedbo na-
ložbe oziroma predračuni ali ponud-
be za načrtovano naložbo;
- kopija katastrskega načrta z označe-
no lokacijo načrtovanega posega;
- mnenje Kmetijske svetovalne služ-
be, razen za rejo polžev in žab;
- za izgradnjo ali prenovo hlevov je 
najmanjši obseg investicije:
•  za rejo konj 5 ležišč v boksih ali v 
prosti reji z izpustom;
•  za rejo drobnice 15 ležišč v obmo-
čjih z omejenimi možnostmi in 20 le-
žišč v nižinskem območju;
•  za rejo krav molznic in pitancev 10 
ležišč v območjih z omejenimi mo-
žnostmi in 20 ležišč v nižinskem ob-
močju ter za rejo krav dojilj 10 ležišč v 
območjih z omejenimi možnostmi in 
15 ležišč v nižinskem območju;
•  za ekološko rejo perutnine z naj-
manj 30 odraslimi živalmi za razplod;
•  za ekološko rejo prašičev z najmanj 
10 ležišči z omejenimi možnostmi in 
15 ležišči v nižinskem območju; 
•  za ekološko rejo mesnih pasem 
kuncev v čistih linijah ali mešanih 
mesnih pasem najmanj 10 odraslih 
živali, primernih za razplod;
• vlagatelj mora imeti v obdelavi 
ustrezno površino lastnih ali zaku-
pljenih kmetijskih površin za neško-
dljivo uporabo gnojevke in/ali gnoja 
skladno z Uredbo o navzkrižni skla-
dnosti;
- za čebelarjenje je najmanjši ob-
seg investicije in pogoj za pridobitev 
sredstev: 
• 15 čebeljih družin avtohtone kranj-
ske čebele; 
•  certifikat Slovenski med z zaščiteno 
geografsko označbo;
- za rejo polžev in žab je pogoj ustre-
zno zemljišče v svoji lasti ali zakupu, 
minimalne površine 1.000 m2.
Višina sofinanciranja: Dodeli se kre-
dit z beneficirano obrestno mero do 
največ 75 % predračunske vrednosti 
upravičenih stroškov investicije, bru-
to intenzivnost pomoči ne sme prese-
gati 40 % zneska upravičenih stroškov 
investicije oziroma do 50 % zneska 
upravičenih stroškov naložb na kme-
tijskih gospodarstvih na območjih 
z naravnimi in drugimi posebnimi 
omejitvami. 
c) Urejanje pašnikov
Cilj ukrepa je izboljšanje učinkovito-
sti in trajnosti kmetijskega gospodar-
stva ter izboljšanje naravnega okolja.
Upravičeni stroški so stroški:
- nakupa opreme za ograditev in pre-
graditev pašnikov;
- nakupa opreme za ureditev napaja-
lišč za živino.

Pomoč se ne odobri za dela v zvezi z 
odvodnjavanjem.
Pogoji za pridobitev sredstev: 
- naložba se mora izvesti na površini 
najmanj 1 ha; 
- dokumentacija za izvedbo naložbe 
(načrt za postavitev pašnika s popisom 
del, opreme in tehnologijo paše);
- kopija katastrskega načrta z označeno 
lokacijo načrtovanega posega;
- mnenje Kmetijske svetovalne službe;
- ponudbe ali predračuni za načrtova-
no naložbo.
Višina sofinanciranja: Za nakup opre-
me se dodeli kredit z beneficirano obre-
stno mero do največ 75 % predračunske 
vrednosti upravičenih stroškov investi-
cije, bruto intenzivnost pomoči ne sme 
presegati 40 % zneska upravičenih stro-
škov investicije oziroma do 50 % upra-
vičenih stroškov naložb na kmetijskih 
gospodarstvih na območjih z naravni-
mi in drugimi posebnimi omejitvami. 
d) Posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev za naložbe v kmetijsko meha-
nizacijo
Cilj ukrepa je zmanjšanje proizvodnih 
stroškov ter izboljšanje splošne učinko-
vitosti in trajnosti kmetijskega gospo-
darstva.
Upravičeni stroški: stroški nakupa 
kmetijske mehanizacije do njene tržne 
vrednosti: škropilnice, pršilniki, česal-
niki, zgrabljalniki, okopalniki, traktor-
ji, priključni stroji, ipd.
Pogoji za pridobitev sredstev: 
- kmetijsko gospodarstvo mora imeti 
proizvodno enoto na območju Občine 
Ajdovščina;
- kmetijsko gospodarstvo mora imeti v 
lasti ali najemu najmanj 3 ha primerlji-
ve kmetijske površine; 
- kmetijsko gospodarstvo mora iz svoje 
dejavnosti ustvarjati tržne viške;
- vlagatelj mora izkazati potrebo za na-
kup kmetijskega stroja ali opreme z 
opisom kmetijskega gospodarstva ter 
izjavo ter zagotoviti rabo stroja oziro-
ma opreme;
- vlagatelj mora predložiti ponudbe 
oziroma predračune za načrtovano na-
ložbo;
- vlagatelj mora predložiti mnenje 
Kmetijsko svetovalne službe.
Višina sofinanciranja: Za nakup stro-
jev in opreme se dodeli kredit z bene-
ficirano obrestno mero do največ 75 % 
vrednosti upravičenih stroškov investi-
cije, bruto intenzivnost pomoči ne sme 
presegati 40 % zneska upravičenih stro-
škov investicije oziroma do 50 % upra-
vičenih stroškov naložb na kmetijskih 
gospodarstvih na območjih z naravni-
mi in drugimi posebnimi omejitvami. 
e) Pomoč za naložbe v opredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s predelavo in trženjem kme-
tijskih proizvodov
Cilj ukrepa je izboljšanje splošne učin-
kovitosti in trajnosti kmetijskega go-
spodarstva zlasti z zmanjšanjem stro-
škov predelave ali trženja, zagotavljanje 
kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohra-
njenega okolja z namenom samooskrbe 
Občine Ajdovščina ter povečanje po-
nudbe in kakovosti proizvodov.
Upravičeni stroški: stroški nakupa 
nove ali rabljene opreme do njene tr-
žne vrednosti za namene predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov (oprema 
za kleti, oprema za hladilnice, oprema 
za predelavo pridelkov, mleka, mesa, 
ipd.).
Pogoji za pridobitev sredstev:
- kmetijsko gospodarstvo mora imeti v 
lasti ali najemu najmanj 3 ha primerlji-
ve kmetijske površine; 
- kmetijsko gospodarstvo mora iz svo-
je dejavnosti ustvarjati tržne viške;

- vlagatelj mora predložiti ponudbe 
oziroma predračune za načrtovano 
naložbo;
- vlagatelj mora predložiti mnenje 
Kmetijske svetovalne službe.
Višina sofinanciranja: za nakup 
opreme se dodeli kredit z beneficirano 
obrestno mero do največ 75 % upra-
vičenih stroškov investicije, bruto in-
tenzivnost pomoči ne sme presegati 
40 % zneska upravičenih stroškov na-
ložb oziroma do 50 % zneska upravi-
čenih stroškov naložb na kmetijskih 
gospodarstvih na območjih z naravni-
mi in drugimi posebnimi omejitvami. 
5. Nepovratna sredstva
a) Posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev za naložbe v rastlinsko pro-
izvodnjo
Cilj ukrepa je zagotavljanje kakovo-
stnih dobrin kmetijstva iz ohranje-
nega okolja z namenom samooskrbe 
občine Ajdovščina, ohranjanje in iz-
boljšanje naravnega okolja ter izbolj-
šanje proizvodnje v vrtnarstvu. 
Upravičeni stroški so stroški:
- nakupa in postavitve zaščite pred 
neugodnimi vremenskimi razmerami 
(protitočne mreže ipd.);
- postavitve novega nasada ali obno-
ve nasada: priprava zemljišča, nakup 
in postavitve opor in mrež za ogra-
jo, stroški založnega gnojila ter nakup 
večletnega sadilnega materiala;
- nakupa rastlinjaka vključno s stro-
ški postavitve, brez stroškov sajenja in 
namakalnih naprav.
Pomoč se ne odobri za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do 
plačila ter nakup enoletnih rastlin,
- tekoče stroške proizvodnje in stro-
ške sajenja,
- že izvedena dela in investicije, razen 
za izdelavo projektne dokumentacije, 
- dela v zvezi z odvodnjavanjem.
Pogoji za pridobitev sredstev: 
- gradbeno dovoljenje za izvedbo na-
ložbe in/ali ponudbe ali predračuni za 
načrtovano naložbo;
- kopija katastrskega načrta z označe-
no lokacijo načrtovanega posega;
- mnenje Kmetijske svetovalne službe;
- rastlinjak mora biti montažno de-
montažnega tipa minimalne površi-
ne 300 m2;
- za postavitev mreže proti toči mora 
vlagatelj imeti nasad ali na novo posa-
diti nasad minimalne površine 0,3 ha 
pečkarjev ali koščičarjev ali oljčnika 
ali matičnjaka ali 0,1 ha jagodičevja ali 
0,2 ha nasada namiznega grozdja ali 
0,3 ha drugih trajnih nasadov in sicer 
na zemljišču v svoji lasti ali zakupu;
- za razširitev obstoječih nasadov ali 
na novo posaditi mora vlagatelj ime-
ti v lasti ali zakupu nasad minimalne 
površine 0,3 ha pečkarjev ali koščičar-
jev ali lupinarjev ali kakija ali oljčni-
ka ali 0,1 ha jagodičja ali 0,2 ha nasada 
namiznega grozdja ali 0,3 ha matič-
njaka ali 0,5 ha mešanega nasada;
- minimalna letna obnova nasada zna-
ša 0,2 ha pečkarjev ali koščičarjev ali 
lupinarjev ali kakija ali oljčnika ali na-
sadov namiznega grozdja ali 0,1 ha ja-
godičja ali 0,3 ha matičnjaka ali meša-
nega nasada;
- za razširitev obstoječih nasadov 
špargljev ali artičok ali drugih nesa-
dnih trajnih nasadov mora vlagatelj 
imeti nasad minimalne površine 0,1 
ha na zemljišču v svoji lasti ali zakupu;
- za novo postavitev nasada špargljev 
ali artičok ali drugega nesadnega traj-
nega nasada mora imeti vlagatelj ze-
mljišče v svoji lasti ali v zakupu mini-
malne površine 0,1 ha;
- vlagatelj mora izkazati potrebo 
za nakup opreme ali vzpostavitev/
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obnovo nasada, ki je predmet dodeli-
tve kredita. Potrebo za nakup ter za-
gotovitev rabe, vlagatelj izkaže ozi-
roma dokaže z opisom kmetijskega 
gospodarstva ter izjavo.
Višina sofinanciranja: Občina Ajdo-
vščina bo sofinancirala do 40 % vre-
dnosti upravičenih stroškov investici-
je oziroma do 50 % zneska upravičenih 
stroškov naložb na kmetijskih gospo-
darstvih na območjih z naravnimi in 
drugimi posebnimi omejitvami, ven-
dar ne več kot 2.000 €/ha pri zemlji-
ščih z naklonom do vključno 20 %, pri 
zemljiščih nad 20 % naklona pa ne več 
kot 3.000 €/ha. 
b) Posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev za naložbe v živinorejsko 
proizvodnjo
Cilj ukrepa je ohranitev staleža živali 
v občini Ajdovščina, ohranjanje in iz-
boljšanje naravnega okolja ter izbolj-
šanje higienskih razmer ali standar-
dov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški so:
- stroški gradnje objektov za rejo ži-
vali, ki služijo primarni kmetijski pro-
izvodnji (novogradnje in adaptacije);
- stroški nakupa opreme objektov za 
rejo živali (oprema za odstranjevanje 
gnoja, napajalna, krmilna, molzna, 
prezračevalna oprema ipd.);
- stroški nakupa opreme za izdelavo 
čebelnjaka ter za nakup panjev;
- stroški nakupa ograd za rejo polžev 
in žab.
Pomoč se ne odobri za:
- nadzor in inženiring,
- že izvedena dela in investicije, razen 
za izdelavo projektne dokumentacije,
- nakup proizvodnih pravic, nakup ži-
vali in samostojen nakup kmetijskih 
zemljišč,
- dela v zvezi z odvodnjavanjem.
Pogoji za pridobitev sredstev: 
- gradbeno dovoljenje za izvedbo na-
ložbe oziroma predračuni ali ponud-
be za načrtovano naložbo;
- kopija katastrskega načrta z označe-
no lokacijo načrtovanega posega;
- mnenje Kmetijske svetovalne službe, 
razen za rejo polžev in žab;
- za izgradnjo ali prenovo hlevov je 
najmanjši obseg investicije:
• za rejo konj 5 ležišč v boksih ali v 
prosti reji z izpustom;
• za rejo drobnice 15 ležišč v območjih 
z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v 
nižinskem območju;
• za rejo krav molznic in pitancev 10 
ležišč v območjih z omejenimi mo-
žnostmi in 20 ležišč v nižinskem ob-
močju ter za rejo krav dojilj 10 ležišč v 
območjih z omejenimi možnostmi in 
15 ležišč v nižinskem območju;
• za ekološko rejo perutnine z najmanj 
30 odraslimi živalmi za razplod;
• za ekološko rejo prašičev z najmanj 
10 ležišči z omejenimi možnostmi in 
15 ležišči v nižinskem območju; 
• za ekološko rejo mesnih pasem kun-
cev v čistih linijah ali mešanih mesnih 
pasem najmanj 10 odraslih živali, pri-
mernih za razplod;
• vlagatelj mora imeti v obdelavi 
ustrezno površino lastnih ali zakuplje-
nih kmetijskih površin za neškodljivo 
uporabo gnojevke in/ali gnoja skla-
dno z Uredbo o navzkrižni skladnosti;
- za čebelarjenje je najmanjši obseg 
investicije in pogoj za pridobitev sred-
stev:
• 15 čebeljih družin avtohtone kranj-
ske čebele, 
• certifikat Slovenski med z zaščiteno 
geografsko označbo;
- za rejo polžev in žab je pogoj ustre-
zno zemljišče v svoji lasti ali zakupu, 
minimalne površine 1.000 m2.

Višina sofinanciranja: Občina Ajdo-
vščina bo sofinancirala do 40 % vre-
dnosti upravičenih stroškov investici-
je oziroma do 50 % zneska upravičenih 
stroškov naložb na kmetijskih gospo-
darstvih na območjih z naravnimi in 
drugimi posebnimi omejitvami, ven-
dar:
- ne več kot 300 €/ležišče za govedo in 
konje pri novogradnjah in nadome-
stnih gradnjah oziroma največ 75 €/
ležišče za govedo in konje pri adapta-
cijah, 
- za novogradnje in nadomestne gra-
dnje  hlevov za drobnico ne več kot 75 
eur/ležišče oziroma 20 €/ ležišče pri 
adaptacijah hlevov za drobnico;
- ne več kot 100 €/ čebeljo družino;
- ne več kot 3.000 €/ hektar za rejo žab 
in polžev.
Pri številu ležišč se upošteva dejansko 
število vhlevljenih živali, ki pa ne sme 
biti večje od v dovoljenju navedene 
kapacitete hleva.
c) Urejanje pašnikov
Cilj ukrepa je izboljšanje učinkovito-
sti in trajnosti kmetijskega gospodar-
stva ter izboljšanje naravnega okolja.
Upravičeni stroški: stroški nakupa 
opreme za ograditev in pregraditev 
pašnikov ter stroški nakupa opreme 
za ureditev napajališč za živino.
Pomoč se ne odobri za:
- že izvedena dela in investicije, 
- dela v zvezi z odvodnjavanjem.
Pogoji za pridobitev sredstev: 
- naložba se mora izvesti na površini 
najmanj 1 ha, 
- dokumentacija za izvedbo naložbe 
(načrt za postavitev pašnika s popi-
som del, opreme in tehnologijo paše), 
- ponudbe ali predračuni za načrtova-
no naložbo,
- kopija katastrskega načrta z označe-
no lokacijo načrtovanega posega,
- mnenje Kmetijske svetovalne službe.
Višina sofinanciranja: Občina Ajdo-
vščina bo sofinancirala do 40 % vre-
dnosti upravičenih stroškov investici-
je oziroma do 50 % zneska upravičenih 
stroškov naložb na kmetijskih gospo-
darstvih na območjih z naravnimi in 
drugimi posebnimi omejitvami, ven-
dar ne več kot 300 €/ha. 
d.) Posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev za naložbe v kmetijsko me-
hanizacijo
Cilj ukrepa zagotavljanje kakovostnih 
dobrin kmetijstva iz ohranjenega oko-
lja z namenom samooskrbe občine 
Ajdovščina, ohranjanje in izboljšanje 
naravnega okolja ter izboljšanje proi-
zvodnje v vrtnarstvu.
Upravičeni stroški: stroški nakupa 
specialne mehanizacije za vrtnarstvo 
do njene tržne vrednosti: specialne se-
jalnice, sadilniki ipd.
Pomoč se ne odobri za:
- pogonske agregate (traktor ipd.),
- opremo in sisteme za namakanje.
Pogoji za pridobitev sredstev: 
- kmetijsko gospodarstvo mora imeti 
proizvodno enoto na območju Obči-
ne Ajdovščina,
- kmetijsko gospodarstvo mora ime-
ti v lasti ali najemu najmanj 3 ha pri-
merljive kmetijske površine, 
- kmetijsko gospodarstvo mora iz svo-
je dejavnosti ustvarjati tržne viške,
- vlagatelj mora izkazati potrebo za 
nakup mehanizacije z opisom kmetij-
skega gospodarstva ter izjavo ter zago-
toviti rabo stroja oziroma opreme,
- vlagatelj mora predložiti ponudbe 
oziroma predračune za načrtovano 
naložbo,
- vlagatelj mora predložiti mnenje 
Kmetijsko svetovalne službe.
Višina sofinanciranja: Občina 

Ajdovščina bo za nakup specialne 
opreme dodelila državno pomoč v vi-
šini 10 % upravičenih stroškov. 
6. Pomoč de minimis
Pomoč za naložbe v predelavo in tr-
ženje kmetijskih in živilskih proi-
zvodov ter za naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetijskem gospodar-
stvu
Cilj ukrepa je diverzifikacija dejav-
nosti na kmetijskih gospodarstvih v 
predelavo in trženje kmetijskih in ži-
vilskih proizvodov, gozdnih lesnih 
sortimentov, širjenje nekmetijskih de-
javnosti na kmetijskem gospodarstvu, 
izboljšanje dohodkovnega položaja 
kmetijskega gospodarstva, ustvarjanje 
novih delovnih mest ter uveljavljanje 
podjetniških iniciativ članov kmečke-
ga gospodinjstva.
Prejemniki pomoči - izključitev sek-
torjev: 
Do de minimis pomoči niso upraviče-
na podjetja iz sektorjev: 
- ribištva in akvakulture, 
- primarne proizvodnje kmetijskih 
proizvodov iz seznama v Prilogi I k 
Pogodbi o delovanju Evropske unije, 
- pomoči, dodeljene podjetjem, ki de-
lujejo na področju predelave in trže-
nja kmetijskih proizvodov iz sezna-
ma v Prilogi I k Pogodbi o delovanju 
Evropske unije v naslednjih primerih:
• če je znesek pomoči določen na pod-
lagi cene ali količine zadevnih proi-
zvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja 
dajo na trg,
• če je pomoč pogojena s tem, da se 
delno ali v celoti prenese na primarne 
proizvajalce;
- podjetja v težavah.
Upravičeni stroški: 
- stroški nakupa opreme in naprav 
za dejavnosti predelave in trženja na 
kmetijah ter nekmetijske dejavno-
sti: posodobitev opreme, racional-
nejša, energetsko varčnejša in varna 
tehnologija, izboljševanje kakovosti 
proizvodov in storitev (upošteva se 
neto vrednost brez DDV);
- stroški gradnje ali obnove objek-
ta za dejavnosti predelave in trženja 
na kmetijah ter nekmetijske dejav-
nosti (nastanitveni prostori, vinotoči, 
prostori za izvajanje dejavnosti, drugi 
prostori za pridelavo kmetijskih pri-
delkov).
Pomoč se dodeli za naložbe v:
- predelavo primarnih kmetijskih pro-
izvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
- prodajo pridelkov in izdelkov s kme-
tij;
- turizem na kmetiji;
- dejavnosti, povezane s tradicionalni-
mi znanji na kmetiji, storitvami oziro-
ma izdelki;
- predelavo gozdnih lesnih sortimen-
tov;
- socialne dejavnosti na kmetijskem 
gospodarstvu. 
Pomoč se ne odobri za:
- nakup telefonov, faksov in ostale te-
lekomunikacijske opreme.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti 
na kmetijskem gospodarstvu ali doka-
zilo o registraciji dejavnosti, kolikor 
upravičenec pomoči še nima dovolje-
nja za opravljanje dejavnosti;
- gradbeno dovoljenje za izvedbo na-
ložbe, če je zahtevano s predpisi s po-
dročja gradnje objektov oziroma dru-
ga ustrezna dokumentacija;
-poslovni načrt za izvedbo naložbe s 
predračunom stroškov;
- ponudbe oziroma predračuni za na-
črtovano naložbo;
- dejavnost se mora opravljati v okviru 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji še 
vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
- pomoč de minimis ne sme biti pogo-
jena s prednostno rabo domačih proi-
zvodov pred uvoženimi;
- vlogo predloži nosilec kmetijskega 
gospodarstva;
- pisna izjava o vseh drugih pomočeh 
de minimis, ki jih je podjetje prejelo 
na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 
1407/2013 ali drugih uredb de mini-
mis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu;
- pisna izjava o drugih že prejetih (ali 
zaprošenih) pomočeh za iste upravi-
čene stroške in zagotovilo, da z dode-
ljenim zneskom pomoči de minimis 
ne bo presežena zgornja meja pomo-
či de minimis ter intenzivnost pomoči 
po drugih predpisih;
- kmetijsko gospodarstvo ne sme biti 
podjetje v težavah.
Intenzivnost pomoči: skupna vre-
dnost pomoči dodeljena istemu pod-
jetju na podlagi pravila »de minimis« 
ne sme preseči 200.000 € v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne gle-
de na obliko ali namen pomoči (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komerci-
alnem cestnem tovornem prometu 
znaša zgornja dovoljena meja pomo-
či 100.000 €).
Višina sofinanciranja: pomoč se do-
deli v obliki subvencionirane obrestne 
mere do 50 % upravičenih stroškov 
oziroma do 10.000 €. Dodeli se kre-
dit z beneficirano obrestno mero do 
največ 75 % predračunske vrednosti 
upravičenih stroškov investicije, bru-
to intenzivnost pomoči ne sme prese-
gati 50 % zneska upravičenih stroškov 
investicije. 
7. Vlagatelj lahko za isti namen kan-
didira ter pridobi le eno vrsto držav-
ne pomoči (nepovratna sredstva ali 
kredit z bonificirano obrestno mero 
ali pomoč de minimis), prav tako vla-
gatelj ne more za urejanje iste povr-
šine prejeti državne pomoči po več 
kot enem namenu.
8.   Po tem javnem razpisu je namenje-
nih 29.000 € za ukrepe dodelitve ne-
povratne državne pomoči ter 15.000 
€ za subvencioniranje obrestne mere. 

9. Občina Ajdovščina bo sredstva 
po tem razpisu dodeljevala v skla-
du z določili Pravilnika o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Ajdovščina za pro-
gramsko obdobje 2015 - 2020. V pri-
meru, da razpisana sredstva ne bodo 
zadoščala, bodo le-ta upravičencem 
dodeljena glede na skupno razpo-
ložljivo višino sredstev sorazmerno 
nižja sredstva. Vlagateljem državna 
pomoč ne bo dodeljena, če bo komi-
sija ugotovila, da je vlagatelj za uredi-
tev, obnovo, ograditev,  izgradnjo ali 
adaptacijo na prijavljenih parcelah s 
strani občine Ajdovščina, za kateriko-
li namen, že prejel državno pomoč. 
10. Z vsemi trajnimi nasadi, pašniki, 
objekti ali opremo, ki so predmet do-
delitve državne pomoči, morajo pre-
jemniki ravnati po načelu dobrega go-
spodarja. V primeru, da se prejemniki 
ne bodo držali pogojev iz tega razpisa, 
sklepa in pogodbe ter ne bodo ravnali 
po načelih dobrega gospodarja, bodo 
morali dodeljena sredstva vrniti sku-
paj z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi od dneva pridobitve do dneva vra-
čila. 
11. Prejemniki sredstev bodo na pod-
lagi sklepa o dodelitvi sredstev sklenili 
pogodbo z Občino  Ajdovščina. S po-
godbo bo natančneje urejen način in 
pogoji koriščenja sredstev ter izplačilo 

le-teh. Dodeljena sredstva po tem raz-
pisu bodo izplačana po izvedeni inve-
sticiji, najkasneje do 25.11.2016, kar 
pomeni, da mora biti do takrat tudi 
investicija zaključena. 
12. Vloge morajo prispeti na naslov: 
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 
5270 Ajdovščina, osebno ali pripo-
ročeno po pošti najkasneje do 22. 4. 
2016 do 12.00 ure. Vloge morajo biti 
oddane v zapečatenem ovitku, ozna-
čenem z: »Ne odpiraj  - prijava na Jav-
ni razpis za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva v Občini Ajdovšči-
na za leto 2016«. Na ovitku mora biti 
tudi jasno označen natančen namen, 
na katerega se vloga nanaša ter ime, 
priimek in naslov vlagatelja.
13. Javni razpis za ohranjanje in spod-
bujanje razvoja kmetijstva v Občini 
Ajdovščina za leto 2016 je objavljen 
na spletni strani Občine Ajdovšči-
na ter konec meseca marca 2016 v lo-
kalnem časopisu Latnik. Vlagatelji 
morajo vlogo predložiti na predpisa-
nih obrazcih skupaj z vso z razpisom 
zahtevano dokumentacijo. Razpisna 
dokumentacija je na voljo na spletni 
strani www.ajdovscina.si, pod rubri-
ko Razpisi. Pridržujemo si pravico, 
da morebitne spremembe in dopolni-
tve razpisa objavimo kot popravek na 
spletnih straneh, največ 15 dni pred 
zaključkom razpisa.
14. Odpiranje pravočasno prispelih 
vlog: Strokovna komisija, imenovana 
s sklepom župana Občine Ajdovšči-
na, bo z odpiranjem vlog začela 25. 
4. 2016 v prostorih Občine Ajdovšči-
na. Odpiranje vlog ne bo javno. V pri-
meru nepopolno izpolnjenih prijav bo 
komisija vlagatelje pozvala, da v roku 
15 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da 
vloga v zahtevanem roku ne bo dopol-
njena, bo s sklepom zavržena kot ne-
popolna. Zavržejo se prepozno pri-
spele in neustrezno opremljene vloge. 
Neutemeljene vloge se zavrne. 
15. Komisija bo opravila strokov-
ni pregled popolnih vlog ter jih oce-
nila na podlagi pogojev in meril, na-
vedenih v javnem razpisu. Prijavitelji 
bodo o izidu javnega razpisa obvešče-
ni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali 
odobritvi sredstev) Občine Ajdovšči-
na najpozneje v roku 45 dni od datu-
ma odpiranja prijav. 
16. Namensko porabo sredstev, pri-
dobljenih na podlagi Javnega razpi-
sa za ohranjanje in spodbujanje kme-
tijstva v Občini Ajdovščina za leto 
2016, spremljajo in preverjajo Odde-
lek za gospodarstvo in razvojne za-
deve, Oddelek za finance, notranji 
revizor oziroma s strani župana po-
oblaščene osebe. V primeru ugoto-
vljene nenamenske porabe sredstev 
mora prejemnik v skladu s Pravilni-
kom o ohranjanju in spodbujanju ra-
zvoja kmetijstva in podeželja v Obči-
ni Ajdovščina za programsko obdobje 
2015 – 2020 vrniti že izplačana sred-
stva v celoti, skupaj s pripadajoči-
mi zakonitimi zamudnimi obrestmi, 
prav tako izgubi pravico do pridobi-
tve sredstev za naslednji dve leti. 
17. Dodatne informacije so vam na 
voljo po telefonu na številki (05) 365 
9126 (Janez Furlan) in (05) 365 9135 
(Ingrid Marc).
Številka: 331-1/2016-1 
Datum: 1. 3. 2016

Občina Ajdovščina
župan

Tadej Beočanin
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Ponudba velja od 25. marca do 11. aprila 2016. 

Ugodni nakupi za člane kluba Kalia!
Včlanite se lahko na vseh prodajnih 

mestih Kalia ali na www.kalia.si

Nekaj akcijskih izdelkov iz naše ponudbe - več v Kalia letaku

Ajdovščina  
Goriška 64, obrtna cona Gmajna, Tel:  05 / 850 15 06

Okrasni lonci
bel, črn, zelen,

p. 23 cm
Art: več šifer

Redna cena: 

4,99

Okrasni lonci
bel, črn, zelen,

p. 30 cm
Art: več šifer

Redna cena: 

7,49

Okrasni lonci
bel, črn, zelen,

p. 40 cm 
Art: več šifer

Redna cena: 

12,99

Opornik
bambus

Art: 88565

Redna cena: 6,99
Cena klub Kalia: 

5,45

Vrtne grablje
nasajene, 14 zob

Art: 13290

Redna cena: 11,49
Cena klub Kalia: 

8,85

Pasasta Ahmeja
v loncu p. 15 cm
Art: 481

Redna cena: 12,99
Cena klub Kalia: 

8,99

Bela marjetka na deblu
v loncu p. 18 cm

Art: 36682

Redna cena: 11,99

9,59

Obliž za trato
Art: 25978

Redna cena: 9,99
Cena klub Kalia:

8,49

Odpiralni čas v APRILU:
pon - pet: 8h - 19h

sob: 8h - 13h

Gnojilne palčke
Valentin
za balkonske rastline
od 25.3. do 30.4.
Art: 043555

Redna cena: 3,61
Akcijska cena:

2,53

Zemlja za 
balkonske rože 

Valentin Optimum 70 l
od 25.3. do 30.4.  

Art: 045176

Redna cena: 8,79
Akcijska cena:

                      6,15 
     
  

Gnojilo Valentin SMART 
500 g

 od 25.3. do 30.4.  
Art: 045040

Redna cena: 4,99
Akcijska cena:

                      3,49 
     
  

-30%

Zelišča v loncu
1 kos, p. 14 cm

Art:  36420

Redna cena: 2,40
Cena klub Kalia:

1,99

Pelargonija enojna
bršljanka 
Art: 36476 

Redna cena: 0,99

0,79

Sivka 
Lavandula 
officinalis grm
 Art: 36422

Redna cena: 2,59
Cena klub Kalia:

1,81
-30%

Bromelija mix
v okrasnem lončku p. 10

Art:185389

Redna cena: 7,99
Cena klub Kalia:

4,99

Zemlja za presajanje 
Terra Brill Blumenerde 45 l
Art: 42997

Redna cena: 8,59
Cena klub Kalia:

4,98 

Phalaenopsis Singolo 
več barv v okrasnem loncu
Art: 185722 

Redna cena: 14,99 
Cena klub Kalia: 

12,49

Acer palmatum 
japonski javor
različne sorte 
v loncu 3 l, višina:  60 cm
Art:  več šifer

Redna cena:  19,99 

13,99

NOVO
PRI NAS

9Latnik 174, 25. marec 2016 VRTNI CENTER KALIA



10 Latnik 174, 25. marec 2016DOGODKI
Emavs k sv. Mariji Magdaleni in 
gledališka predstava
Društvo Zdravljica iz Lozic vas vabi na velikonočni ponedeljek, 28. marca 2016,  na tradicionalni 
»Emavs k sv. Mariji Magdaleni v Otošče. Pohod se bo začel ob 10. uri izpred cerkve Božjega groba na 
Lozicah. Prvi postanek bo v Zgornjih Žvanutih. Tamkajšnji prebivalci že tradicionalno pripravijo teko-
ča okrepčila in vsako leto se v njihovi ponudbi pojavi kakšen nov zvarek »zdravilne« pijače.

Sledi hoja po cesti, ki je bila do 
1866 edina prometnica, ki je 
povezovala Vipavsko dolino 

s Postojno. Ob cesti leži kapelica, 
obnovljena leta 2004. Nekaj let po-
zneje je bil očiščen in obnovljen še 
odsek omenjene ceste pred kapelico, 
kjer se sedaj lepo vidi njeno prvotno 
stanje z obcestnimi kamni. Kapeli-
ci dela družbo miniaturno mlinsko 
kolo-simbol društva Zdravljica. V 
cerkvi sv. Marije Magdalene bo sv. 
maša ob 12. uri. Omenjena cerkev 
je med starejšimi na Vipavskem, saj 
je bila prvič posvečena 1496. Popol-
no prenovo je doživela 1988. Maši 
bo sledilo zaključno druženje ob 
okrepčilu, za katerega vsako leto po-
skrbijo požrtvovalni organizatorji.  

V mesecu aprilu pa vas vabimo na 
ogled gledališke predstave, Zabava s 
tradicijo, razvojnega združenja Re-
pentabor in kulturnega društva Kra-
ški dom. Predstava bo 3. aprila ob 
17. uri v domu krajanov na Lozicah. 

Razvojno združenje Repentabor 
in Kulturno društvo Kraški dom že 
tretje leto zapored pripravljajo sku-
pno gledališko predstavo. Leta 2014 
so ob dnevu žena premierno upri-
zorili predstavo Dobra letina, leto 
kasneje pa predstavo Svakinja da te 
kap. S slednjo so v mesecu juliju na 
11. Festivalu amaterskih gledaliških 
skupin v Mavhinjah prejeli nagrado 
občinstva.                  

Mojca Vrtič
Foto: Izvirna Vipavska

Rdeči cvet odmeval v 
Ajdovskem Domu
5. februar 2016 si bomo v Domu starejših v Ajdovščini vsekakor 
zapomnili. Na ta dan so namreč k nam v goste prišli Beneški fantje.
To je ansambel, ki ga naši stanovalci še kako dobro poznajo, saj je 
nastopal že v njihovih mladih letih. Beneški fantje neprekinjeno 
delujejo že več kot 60 let in so tako najstarejši delujoči ansambel 
v Sloveniji.

Zasedba se je skozi čas spre-
minjala in trenutno ni več 
nobenega začetnega člana 

ansambla. V vseh teh letih so nani-
zali številne znane uspešnice, ki so 
poznane tako doma kot tudi v tuji-
ni: Rdeči cvet, Zvezde žarijo, Cikor-
jaankafe, Olinbevi, Vince rumeno, 
Lunca beneška in druge. Pohvalno 
je, da so od začetka delovanja po-
sneli preko 200 skladb. Na dan do-
godka je bil topel, sončen dan. Čuti-
lo se je vznemirjenje stanovalcev, saj 
so komaj čakali, da bo prišla ura, ko 
bodo prišli na oder Beneški fantje in 
jih pričeli razveseljevati z znanimi 
melodijami. Pred nastopom le teh, 
je raztegoval harmoniko mladenič 
Matija Stibilj, ki je ogrel stanovalce 

za nadaljnji potek dogodka. Nato pa 
smo jih vendarle dočakali. Po uvo-
dnem nagovoru direktorice gospe 
Tanje Stibilj Slemič so pričele odme-
vati vse znane uspešnice, ki so budi-
le spomine na mlada leta. Enourni 
program je minil izredno hitro, pre-
hitro. Na koncu se je v imenu vseh 
prisotnih zahvalil naš stanovalec 
gospod Štefan Čičigoj, direktorica 
pa je celotni zasedbi Beneških fan-
tov izročila darilca, ki so jih izdelali 
naši stanovalci. Po odzivu publike 
ter njihovi navdušenosti lahko skle-
pamo, da bomo ta dogodek še dolgo 
podoživljali in ga nosili v srcih.

Veronika Brus,
 delovna terapevtka

Pohod med slapovi in 
vinogradi
Vinarsko turistično društvo Slap - Vas zlatih kapljic, vas znova vabi 
na že peti tradicionalni pohod med slapovi in vinogradi. Potekal 
bo 10. aprila, z zborom ob 8h 30, na starem vaškem trgu. Pohod ni 
preveč zahteven, primeren je tudi za družine z otroki.

Na trasi pohoda bo nekaj po-
stojank, med samo potjo 
pa si boste lahko ogledali 

prikaz nekaterih starih kmečkih del. 
Pohod bo trajal 3- 4 ure. Ob vr-

nitvi na trg, vas bo pričakala topla 
malica. Dogajanje bo na koncu po-
pestrila tudi degustacija vin doma-
čih vinarjev. Z malo sreče pa boste 
lahko osvojili tudi pravi vipavski 
pršut. Pohodniki se bodo lahko ob 
povratku sprehodili med starimi 
gasami in “kolonami” in se prepri-
čali kako bogato kulturno dedišči-
no skriva ta majhna vasica, ki je ime 
dobila prav po enem izmed slapov, 
ki si jih bomo ogledali. V vaškem 
gradu je bila leta 1873 ustanovlje-
na prva deželna sadjerejska in vino-
rejska oz. prva slovenska kmetijska 
šola. V vasi je ohranjenih veliko sta-
rih domačij še iz začetka 18. stoletja, 
njihove posebnosti, kot so portali, 
vodnjaki, vklesani napisi na proče-
ljih stavb, pa so domačini skrbno 

obnovili. Startnina znaša 5 evrov in 
vključuje jutranjo kavico, okrepčilo 
med potjo ter toplo malico in pijačo 
na koncu pohoda. Z vstopnico sode-
lujete tudi v žrebu za eno izmed do-
mačih dobrot.

 Za dodatne informacije lahko po-
kličete na številko 041 653 595, Pe-
ter.

 V primeru slabega vremena, se 
pohod prestavi na naslednji teden 
(17. 04.).

Vabljeni.
Neli Poljšak

Bronasti znak Civilne zaščite
Vipavska ekipa prve pomoči RKS – OZ Ajdovščina je na svečani podelitvi priznanj regijskega štaba 
Civilne zaščite, ki je potekala 4. marca na Zemonu pri Vipavi, prejela bronasti znak Civilne zaščite kot 
priznanje za požrtvovalno delo in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. 

Prireditev tradicionalno po-
teka ob 1. marcu, mednaro-
dnem dnevu Civilne zaščite. 

V ekipi trenutno sodelujejo: Špela 
Ambrožič (vodja ekipe), Monika 
Fajdiga (pomočnica vodje), Petra 
Fučka, Martina Petan, Andraž Šorc, 
Benedikt Ličen, Tamara Mozetič in 
Katja Lahajnar. Ekipa prve pomoči 
je konec leta 2011 začela opravljati 
70-urni tečaj za bolničarja in od ta-
kratredno nadgrajuje svoje znanje 
ter se vsako leto udeležuje regijskega 
preverjanja usposobljenosti in pri-
pravljenosti ekip prve pomoči. V le-
tih 2013 in 2014 je ekipa zmagala na 
regijskem in se udeležila državnega 
preverjanja. Ekipa redno izvaja pri-
kaze temeljnih postopkov oživljanja 
in uporabe defibrilatorja za splošno 
javnost, sodeluje v prikaznih vajah, 
vajah regijskega štaba CZ, v prvi 

pomoči poučuje mlade, nudi po-
moč na številnih pohodih in prire-
ditvah, se odzove v primer naravnih 
nesreč, nazadnje je pomagala tudi 

pri nudenju pomoči beguncem/mi-
grantom in še bi lahko naštevali.

Irena Žgavc

Foto: Ervin Čurlič

VESELE IN BLAGOSLOVLJENE 
VELIKONOČNE PRAZNIKE!

 Poslanec Jernej Vrtovec in občinska odbora Ajdovščina in Vipava
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Revija Primorska poje že devetič 
v Vrtovinu
Tudi letos je stekla tradicionalna priljubljena revija Primorska poje in sicer 47. po vrsti. Tokrat je bila 
posvečena 120. obletnici rojstva skladatelja KAROLA PAHORJA, ki je bil zanimiva glasbena figura, 
doma iz okolice Trsta. S svojim glasbenim ustvarjanjem se je približal množici v spričo razmer 2. sve-
tovne vojne. Nastala je cela vrsta skladb, ki so še danes sinonim za ustvarjalnost obdobja NOB. 

Revija Primorska poje pove-
zuje pevke in pevce s cele 
Primorske regije, Italije, Av-

strije, Hrvaške in Madžarske. Tako 
pesem in glasba združuje ljudi in 
pripomore k ohranjanju slovenske 
pesmi. Dokaz, da se zanimanje  za 

revijo vedno veča je ta, da se iz leta 
v leto  veča število nastopajočih zbo-
rov in poslušalcev, ki prisluhnejo 
petju. Na okrog 30 koncertih se vsa-
ko leto predstavi nad 200 pevskih 
sestavov, v katerih prepeva približno 
5000 pevcev, od tega 20 v Sloveniji 

in 10 v Italiji. V Vrtovinu se je letos 
že devetič odvijala revija Primorska 
poje. Gostili smo 170 pevk in pevcev 
oz. sedem zborov. Tri zamejska - 
MPZ Nediške doline iz Špetra, SLPZ 
iz Doberdoba in MPZ Tabor iz Op-
čin. Štiri zbore iz naših krajev - VS 
Liška dekleta iz Liga,   MPZ Klasje 
iz Bukovice - Volčje drage, ŽVS Vi-
nika iz Goriških brd in PAPZ Vin-
ko Vodopivec iz Ljubljane. Pevske 
prijatelje je pogostil vrtovinski zbor 
VINOGRAD z vrtovinskimi njoki 
in golažem ter kapljico rujnega.

Nasvidenje drugo leto  na 48. re-
viji Primorska poje, na srečanje z 
nami, morda prvič ali ponovno na 
nova spoznanja pa da ponovno za-
pojemo    slovensko  rodoljubno pe-
sem, himno Primorcev Vstajenje 
Primorske.

Nevenka G. 

Skupaj za Tjašo
Zadnjo februarsko soboto smo člani ŠKTD Sinji Vrh v športni dvo-
rani osnovne šole na Otlici pripravili dobrodelni dogodek »Sto-
pimo skupaj za Tjašo«. Za tisto Tjašo, katere zgodba je preplavila 
medije in se dotaknila naših src.

To je bil čudovit večer, poln ču-
stev, smeha, dobre glasbe, izje-
mnih ljudi… Na koncu pa smo 

ostali kar brez besed, s cmokom v grlu. 
V skrinjici se je na koncu nabralo kar 
5105 eur. Poleg tega pa je kar nekaj 
posameznikov darovalo kar Tjaši, ki je 
bila ta večer z nami.

Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli na-
čin pomagali: vsem, ki ste delali v ozad-
ju, od ozvočevalcev, na čelu z Jurijem 
Ferjančičem za res kvalitetno in stro-
kovno ozvočenje, do članov Društva-
Trillek, ki so poskrbeli za razsvetljavo 
in nam dali na razpolago vso njiho-
vo opremo. Zahvala celi ekipi, s kate-
ro smo izpeljali prireditev in s katero je 
v zadnjem času res užitek delati. Bravo 
fantje in punce! Tu gre zahvala še sne-
malcem in fotografom: Tamari, Brigi-
ti, Dejanu… Seveda pa ne bi zmogli na-
rediti takšne prireditve brez ustreznega 
prostora, ki nam ga je odstopila OŠ 
Otlica. Bilo vas je še veliko, ki ste pri-
spevali svoj del k uspešni izvedbi pri-
reditve: Srednja šola Veno Pilon Ajdo-
vščina, OŠ Col, KSD Ajdovščina, GK 
grafika, Fructal, Okrepčevalnica An-
Gora, Mitja Velikonja, Primož Krapež, 
Andrej Hrobat, Tončka Čibej, Astech, 
Združenje SAZAS…

 Velika zahvala tudi Lari Jankovič in 
Tini Velikonja, ki sta čudovito zaokro-
žili naš večer. Seveda ne moremo mimo 
Guštota in mame Marije, ki ju je oku-
piralo staro in mlado. V skoraj poltre-
tji uri programa so nastopili otroški 
pevski zbor OŠ Otlica, plesalci Ple-
snega centra ADC, dijaki Srednje šole 
Veno Pilon iz Ajdovščine, MePZ An-
gelski spev z Otlice, pevski zbor Napev 
iz Batuj, vokalna skupina Bronzine, ba-
ritonist Zdravko Perger, Klapa Planta, 
pevka Sara Bolko, harmonikarka Tjaša 
Božič, stand up komik Žan Papič, Ka-
lamari, ansambel Hram in Ansambel 
Gregorja Kobala.

 Nenazadnje pa en velik hvala vsem 
obiskovalcem, ki ste se udeležili prire-
ditve in prispevali svoj delež. V dvora-
ni se je skupaj z nastopajočimi zbralo 
okrog 500 ljudi. 

Tjaša, upam, da smo tudi mi nekaj 
pripomogli do končnega cilja, ko se 
bomo lahko skupaj poveselili. Drži se 
še naprej tako močno kot do sedaj! 

 Na koncu pa še enkrat hvala Kristini, 
Evi in Nejcu, s katerimi smo prebili kar 
nekaj večerov skupaj.

 Splačalo se je.
ŠKTD Sinji Vrh 
Izidor Peljhan

Medgeneracijski sprehod 
Da druženje z ljudmi izmodri človeka, kot pravi pregovor, se zavedamo tudi v KS Lože in Ljudski 
univerzi Ajdovščina. Oboji stremimo k istemu cilju: ponovno vzpostaviti sosedske odnose, povezati 
vaščane in sosednje vasi ter omogočiti dogajanje zunaj – na vasi. Zato smo v nedeljo, 6. marca 2016, 
v skupnem sodelovanju izvedli prvi medgeneracijski sprehod na Obelunc.

V res lepem številu različnih 
generacij, med katerimi je 
najmlajša udeleženka štela 

4 leta, najstarejši udeleženec pa kar 
79 let, smo se vaščani sosednjih vasi 
Lož, Slapa, Manč in Goč, pa tudi iz 
Vipave in Ajdovščine, zbrali v Lo-
žah. Naše srečanje je bilo veselo, 
kajti kljub temu, da smo skorajda 
sosedje, se še vedno premalokrat 
vidimo. Skorajda neučakano in 
dobrovoljno smo se podali na pot, 
kjer so sprehod razigrano, igrivo in 
z iskrivim nasmehom vodili mlajši 
udeleženci, ostali pa smo klepetavo 
sledili njihovim korakom. Naš po-
gled je bil usmerjen na prebujajočo 
se naravo ter čudovit pogled okoli-
ških vinogradov, ki nas opominjajo 
na z ljubeznijo predano delo naših 
sovaščanov. Imeli smo pa tudi naj-
pomembnejšo in najlepšo spre-
mljavo – našo besedo. Odložili smo 
telefone ter si s tem, ko smo se po-
govarjali in si predajali neformalno 
znanje, vzeli čas drug za drugega, 
kar je najdragocenejše za slehernega 
človeka. Da nam je druženje res po-
lepšalo nedeljsko popoldne, je bilo 
opaziti ob našem prihodu na cilj, saj 
smo si želeli, da se družba še ne bi 
razšla. Iskreno in prijazno povabilo 

mlade družine v Ložah nas je pope-
ljalo v njihov dom, kjer so nas prija-
zno pogostili z domačim kruhom iz 
krušne peči, domačim salamom ter, 
kot se za vinogradniško vasico spo-
dobi, s kozarcem žlahtne kapljice. 
Nastala so nova poznanstva in nova 
povezovanja različnih generacij. 
Udeleženci so z izrazom dobre volje 
in zagnanim načrtovanjem skupnih 
pohodov dali jasno vedeti, da je ta 
sprehod nekaj, kar današnji družbi 

primanjkuje: medgeneracijsko dru-
ženje vaščanov in sosednjih vasi.  

Zavedamo se, da je medgenera-
cijsko druženje zelo pomembno, 
saj z njim socialno povezujemo ge-
neracije in s tem gradimo soži-
tje v družbi. To nam dajo jasno ve-
deti tudi ostali udeleženci Centra 

medgeneracijskega učenja na Ljud-
ski univerzi Ajdovščina, ki se v ve-
likem številu udeležujejo raznih de-
lavnic (ponedeljkov popoldanski 
sprehod vaščanov vasi Dolga Po-
ljana, Budanje, Planina, Ustje, Pla-
če, sprehod v sredo zjutraj vašča-
nov vasi Črniče, Batuje, Malovše, 
Gojače, četrtkova jutranja Kavica v 
Dobravljah, Križanke v Centru za 
tretje življenjsko obdobje, ki se od-
vijajo vsak petek, ponedeljkov tečaj 
angleščine v Črničah, obisk raznih 
predavanj …). Namen Centra med-
generacijskega učenja je povezova-
ti različne generacije za prenos ve-
ščin, modrosti in izkušenj, za večjo 
slogo med njimi ter preseči globok 
prepad med generacijami in olajša-
ti prenos znanja. Zato verjamemo, 
da nam bo udeležba tako na sku-
pnih sprehodih, ki se bodo odvijali 
v oklici Lož kot na ostalih delavni-
cah, ki jih izvajamo v Centru med-
generacijskega učenja na Ljudski 

univerzi Ajdovščina, podala ravno 
to, kar dandanes potrebujemo: dru-
ženje, povezovanje, rekreacijo, spro-
ščenost in konec koncev tudi učenje, 
ki si ga bomo predajali. A kar je naj-
pomembnejše – ponovno povezo-
vanje. 

Jasna Rener

Praznovanje za babice, 
none, stare mame
Stare mame, none in babice smo za letošnji 8.marec dobile vabilo 
na praznovanje v skupino polžkov v Otroški vrtec Ob Hublju.

Uživale smo ob petju, plesu 
in igri naših vnučkov ob 
sodelovanju vzgojiteljic, ki 

smo se jim s ploskanjem pridružile. 
Saj veste, da je starim staršem 

najlepše ob pogledu na vnuka, ki 
se veseli in sodeluje v skupini; vsak 
pač na svoj način. Ob prizadevanju 

in skrbi vzgojiteljic, ki imajo znan-
je, izkušnje in veliko srce, se otroci 
marsikaj naučijo. Nam pa ni ostalo 
skrito to, da jih imajo rade. 

Povabljene smo bili tudi k sode-
lovanju. Vnukom smo pomagale 
lepiti na predviden okvir lista razne 
okraske. 

V fotografskem kotičku je ena 
izmed vzgojiteljic ovekovečila vsako 
babico s svojim vnukom ali vnukin-
jo. 

Na koncu so nas otroci preseneti-
li z vrtnico, ki jo je vsak podaril svo-
ji noni. 

Naslednji dan je naše domove že 
krasila fotografija s posebnim, uni-
katnim okvirjem. 

Hvala vam drage vzgojiteljice za 
vaše delo in ljubezen. 

Magda S.
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S skupnimi močmi do čistejše vasi
Na sončno soboto, 19. marca 2016, je KS Lokavec v sodelovanju s ŠD Slano blato organizirala čistilno 
akcijo – Očistimo naš kraj.

Nekdanji generalni sekretar 
Združenih narodov Dag 
Hammarskjöld je nekoč 

dejal, da je glavni zadetek na loteriji 
življenja kraj, v katerem se rodimo 
na tem planetu. Tisti, ki se najdemo 
v tej misli in čutimo veliko pripa-
dnost našemu kraju, smo se ob 8:30 
zbrali pred Dvorano Edmunda Či-
beja z željo, da naredimo nekaj do-
brega za Lokavec in sokrajane. 

Pred začetkom akcije nas je poz-
dravil predsednik KS Lokavec, An-
gel Vidmar, medtem, ko nam je 
predsednik ŠD Slano blato, Bojan 
Pergar, podal osnovne informaci-
je o čiščenju kraja. Opremili smo 
se z vrečkami za smeti ter rokavica-
mi in se odpravili na lov za odpad-
ki. Razdeljeni na več skupin, smo 
pridno polnili vreče, te pa so fan-
tje ob koncu čistilne akcije odva-
žali v dva zato namenjena kontej-
nerja. Večji del pobranih smeti so 

predstavljale pločevinke, plastenke, 
cigaretne škatlice in ostale drobna-
rije. Iz tega lahko sklepamo, da je na 
žalost še vedno veliko takih, ki jim 
za okolje in čisto naravo ni niti malo 
mar in jim metanje odpadkov vse-
povprek predstavlja zabavo. Akcijo 

smo zaključili ob 12. uri, ko smo se 
udeleženci spet zbrali pred dvorano. 

Vas zanima, če je čistilna akcija 
uspela? Od vsakega posameznika je 
odvisno, ali se bo vabilu na čistejše 
okolje odzval s hvaležnostjo za pri-
ložnost, da lahko skupaj z isto misle-
čimi spreminja svet na bolje, ali pa 
bo raje počepnil v kot, se pokril z ro-
kami čez oči in upal, da nam bo na-
rava odpustila našo nemarnost. Ti-
sti, ki smo se akcije udeležili, smo se 
potrudili po naših najboljših močeh. 

Poleg čistega okolja pa imamo tudi 
čisto vest, do matere narave. In to je 
tisto kar šteje! 

Iskrena hvala vsem za udeležbo in 
sodelovanje! Skupaj zmoremo!

ŠD Slano blato

Ustvarjalni začetek 
pomladi v Lokavcu
V sredo, 16. marca 2016, je v prostorih Dvorane Edmunda Čibeja v 
Lokavcu, potekala brezplačna ustvarjalna delavnica - “Izdelava rož 
iz krep papirja”.

Delavnica, ki jo je organizi-
ralo ŠD Slano blato je po-
tekala pod vodstvom čla-

nice društva Mojce Pergar. Slednja 
je svoje znanje in talent izdelovanja 
rož iz papirja, delila z enaindvajse-
timi udeleženkami, ki so v dobrih 
treh urah spoznale različne tehnike 
oblikovanja papirja in ob tem do-
bile ideje, kako z malo domišljije in 
spretnosti ustvariti pravo podobo 
cvetlic, ki jih sicer občudujemo v na-
ravi. V prijetnem vzdušju so spretne 
roke in ročice najmlajših udeleženk 
iz pisanega papirja izdelale astro, vr-
tnico, narciso, žafran, velikonočnico 
in marjetico. 

Že v starih časih so ljudje iz pode-
želja ročno oblikovali rože, poročne 
šopke, velikonočne butarice in raz-
lične dekoracije iz krep papirja, ko-
ruznih listov ter ostalih naravnih 
materialov, žal pa je začela ta dejav-
nost skozi leta, postopoma zamirati. 

Kljub temu, se še vedno najde kdo, 
ki obudi stare običaje, jim doda pri-
dih sodobnosti ter jih na zanimiv 
način predstavi mlajšim generaci-
jam. In Mojcaje zagotovo ena izmed 
njih, saj nam je na delavnici pričara-
la čudovit večer, ki je spominjal na 
prijetna večerna druženja v mlado-
sti naših prednic.  

ŠD Slano blato

Petica je lahko srečna številka
Za generacijo, ki je colsko osnovno šolo zapustila leta 1981, je petica srečna številka že od prvega razreda dalje. Razveselili smo se je, ko je pristala v naših redovalnicah, v 
petem razredu je skrb za nas prevzela  razredničarka Pavlina Bizjak (takrat še Troha), letos bo večino skupaj z ničlo spomnila na prihod abrahama,  vsakih pet let se  bivši 
sošolci in sošolke odpravimo na izlet. 

Naše izletniške točke so vse   
bolj oddaljene od nas: prvič 
smo se odpravili na bližnji   

Javornik, naslednjič v Črni Vrh, 
potem smo šli pogledat, če je morje 
slano, prelepa Dolenjska nas je go-
stila dva dni in London štiri. Letos 
smo odleteli v prestolnico Kataloni-
je – Barcelono, izkoristili 29. februar 
in ga šteli kot dan, ki nam je podalj-
šal izlet.

28. februarja smo se takoj po de-
seti maši zbrali v colskem bifeju in 
nato oddrveli proti Trevisu, od ko-
der smo se skozi oblake podali pro-
ti našemu cilju. Čeprav se na poto-
vanje nismo odpravili vsi, ki smo 
to leto končali osnovno šolo, se nas 
je nabralo 12 –  toliko je mesecev v 
letu,12 je bilo apostolov.  

Po uri in pol letenja nas je priča-
kala s soncem obsijana Barcelona, v 
samem centru mesta pa prijetno sta-
novanje, v katerem je takoj zadiša-
lo po colski domačnosti. Ne vem, ali 
so temu botrovali toplo opremljeni 
prostori ali suhomesnati izdelki, ki 
so iz kovčkov romali na krožnike v 
jedilnici, od tu pa pospešeno  v naše, 
že pošteno lačne želodčke. Seveda 
smo morali prvi večer spoznati utrip 
mesta in sploh nočno življenje naše-
ga novega kraja, zato smo za nede-
ljo pozno, za ponedeljek pa zgodaj 
legli k počitku. Zdelo se nam je, da 
nas je spanec komaj premagal, ko 

so nekateri že tolkli po vratih in nas 
budili, saj nas je zjutraj čakala veli-
častna Sagrada Familia, ki jo gradi-
jo že 134 let, končana pa naj bi bila  
leta 2026, ko bo preteklo sto let od   
smrti njenega arhitekta. Ker bo do 
takrat preteklo dvakrat pet let, je to 
morda ponovljena točka našega iz-
leta.   Mogočna stavba nas je v tre-
nutku posrkala vase, pozabili smo 
na   zaspanost in se predali z jutra-
njim soncem ožarjenim vitražem, 
brezmejnim hodnikom, neskonč-
nim stebrom in sploh edinstveni 
stvaritvi večnega Gaudija. 

Po kosilu smo se odpravili pro-
ti morju, se ustavili v eni izmed tr-
govinic prestižnega Desiguala in 
nato prišli do obale ter spomenika 

Krištofu Kolumbu, si ogledali še 
barcelonsko katedralo, posvečeno 
sv. Eulaliji. Vanjo je skoraj gotovo 
stopil pred svojo dolgo plovbo Kri-
štof Kolumb. Po 18 prehojenih kilo-
metrih smo pozno popoldne z me-
trojem le prispeli v naše stanovanje. 

Naslednji dan nas je čakal nogo-
metni stadion nogometnega klu-
ba FC Barcelona Camp Nou, za ka-
terega smo hitro ugotovili, da se ga 
sloves največjega nogometnega sta-
diona v Evropi drži upravičeno, 
sprejme namreč   99.000 gledalcev. 
Tu je ob stadionu in podrobnejšem 
prikazu zgodovine kluba od začetka, 
prvem pokalu iz leta 1899, prvi opre-
mi tekmovalcev, prvih žogah, roka-
vicah in še čem našel svoje mesto 

 

 

 

 

v petek, 
25. 3. 2016 

med 17. in 19. uro 
v predprostoru 

kulturnega doma. 
 

tudi marketing – začne se z vstopni-
no, nadaljuje z možnostjo fotomon-
taže ljubitelja te igre z žogo z enim 
od slavnih igralcev do vstopnice za   
tekmo in konča s trgovinami, v ka-
terih si je vsak od ponujenih izdel-
kov uspel najti sled svetovno znane-
ga nogometnega kluba. 

V popoldanskem času nas je čakal 
sprehod do Narodnega muzeja ka-
talonske umetnosti. Dolge stopnice 
pod njim so kar nekaj časa postale 
naša razgledna točka in prostor od-
diha, z njih smo občudovali Barce-
lono, zrli na obzidje, za katerim so 
se v preteklosti odvijale bikoborbe   
ali pa strmeli v veličastne vodomete. 
Tu smo dobesedno uživali, se umi-
rili, strmeli, molčali, malce poklepe-
tali, potem pa se končno le odpravi-
li proti metroju, ki nam je prihranil 
korake do  prijetne gostilnice, v ka-
teri smo preživeli zadnji večer naše-
ga druženja. 

V sicer malce zatemnjenem kotič-
ku smo se v hipu počutili prijetno, 
lačne želodce smo nasitili s kruhom 
in mortadelo, žejo pa pogasili z ne-
kaj vedri prijetno ohlajenega piva. 

Kar prehitro je prišla sreda, dan 
našega odhoda. Brez bujenja smo se 
zgodaj spravili pokonci, pozajtrko-
vali in spakirali kovčke, čakala nas je 
še vožnja do letališča, od tu pa po-
let proti domu in prihod na Col. Tu 
smo zavili v Bar 10, v katerem smo 

si zmočili naša suha grla, si še kaj 
povedali, predvsem pa izdelali na-
črt našega varčevanja, ki nam bo z 
evrom na evro čez pet let omogočil 
uresničitev novih sanj, obisk nove 
države, morda tudi celine. 

Takole preživeti dnevi so za ude-
ležence prav posebej podarjen čas, 
v njem obujamo stare spomine – na 
pripetljaje, ljudi, pripovedujemo si 
zgodbe o nas in naših bližnjih, utr-
dimo   prijateljske vezi, si ogleduje-
mo in opazujemo, smo vodljivi in 
vodeni, načrtujemo … predvsem pa 
se imamo fajn. 

Marija Bajc
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Ajdovski planinci so zborovali
V petek, 26. februarja, so se zbrali ajdovski planinci na svojem letnem občnem zboru, ki je bil letos 
tudi volilni, izbrali so namreč nov upravni odbor, častno razsodišče in nadzorni odbor. 

Kot je v navadi, je planinsko 
srečanje obogatil kulturni 
program. Letos so nastopali 

učenci OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 
s prisrčnim programom. Spremljale 
so jih učiteljice in učitelj. Zahvalju-
jemo se jim za trud in čas, namenjen 
otrokom in planincem. S pesmijo je 
prisotne razveselil zbor Šumljak, ki 
je pogosto gost planinskih srečanj. 
Planinci so se razveselili prisotnosti 
g. župana Tadeja Beočanina. Njego-
ve spodbudne besede so zvenele kot 
pohvala za delo, prizadevanja in kot 
kažipot v prihodnje. Nekateri planinci 
so po svojem delu izstopali iz povpre-
čja, zato so prejeli priznanja Planinske 
zveze Slovenije. Srebrni znak Planin-
ske zveze Slovenije je prejel Robert 
Kovač  za svoje delo v Gorski reševalni 
službi in v drugih akcijah Planinskega 
društva. 

Bronasti znak Planinske zveze Slo-
venije so prejeli: David Semič, Cvet-
ka Černigoj, Ožbej Marc in Evgen Se-
ver. Posebno priznanje Planinskega 
društva Ajdovščina je prejel Boštjan 
Mikuž za svoje velike dosežke na po-
dročju alpinizma, za preplezane nove 
smeri. Nekatere utrinke poti, ki sta jih 
opravila s prijateljem Dejanom Kore-
nom, je slikovno prikazal. Obrazloži-
tve dobitnikov priznanj so prebrale 
učenke 7. razreda OŠ Danila Lokarja 
Ajdovščina pod vodstvom profesori-
ce Dolenčeve. V uradnem delu sreča-
nja so sledila poročila vodij sekcij PD 
Ajdovščina. Predsednik društva Bog-
dan Kodele je v svojem pregledu delo-
vanja poudaril, da je bilo v preteklem 
letu namenjenih veliko prostovoljnih 
ur in materialnih izdatkov obema ko-
čama, in sicer na Čavnu in pod Gola-
ki. Menil je, da je upad članstva po-
vezan tudi s povišanjem članarine. 
Narava, njene zakonitosti in bogastvo 
je del planincev. Prav tako je del nji-
hovega delovanja skrb zanjo. Mirko 
Soban, vodja odseka za varstvo gorske 
narave, je v svojem poročilu pouda-
ril, da so planinci opozarjali na nedo-
voljeno vožnjo po planinskih poteh. 
Predstavil je, da je posebna skrb na-
menjena planinskim potem, vodenju 
osnovnošolskih učencev na pohodih 
in poučevanju o naravi in o skrbi za-
njo. Prav tako je Mirko Soban, vodja 
markacijskega odseka. V svojem po-
ročilu je poudaril, da so v preteklem 
letu postavili nekaj novih smernih ta-
bel, pripravili pripomočke za potek 
markacijskega tečaja, ki je potekal na 
Čavnu, in sicer v maju, v organizaci-
ji PZS. Samo za delo na terenu je bilo 
opravljenih več kot tristo ur prosto-
voljnega dela. Dva markacista sta se 
udeležila tečaja za markaciste, eden je 
obiskoval nadaljevalni tečaj, en mar-
kacist je bil na tečaju za rokovanje z 
žago. O delu alpinistične sekcije je po-
ročal Boštjan Mikuž. Njihovo delo je 

pestro in zanimivo, vendar težko. V 
letu 2015 je bilo opravljenih 382 alpi-
nističnih vzponov in pet skupnih tur. 

 Alpinisti so opravili še druge aktiv-
nosti, ki dokazujejo, da so zagnani in 
delavni. Vladimir Lemut je poročal o 
delu vodniškega odseka. V preteklem 
letu so organizirali 31 planinskih po-
hodov, ki se jih je udeležilo 1030 po-
hodnikov. Zelo obiskani so pohodi na 
Čaven in na Golak. V odseku je osem 
vodnikov, z A- in B-kategorijo. Trudi-
jo se, da bi bilo lepo na pohodih vsem 
planincem, ki se jim pridružijo. Po-
sebno pomembno je delo Gorske re-
ševalne zveze Slovenije – skupine v 
Ajdovščini, ki deluje pod Matično po-
stajo Tolmin. O delu je napisal Robert 
Kovač. 

Skupina v Ajdovščini je v preteklem 
letu posredovala 9-krat, in sicer od 
Nove Gorice do Podnanosa. 

Skupina šteje sedemnajst članov, od 
tega je pet članov z licenco; od teh sta 
dva reševalca letalca in dva inštruk-
torja. V skupini deluje tudi zdrav-
nik - letalec. Eden od inštruktorjev je 
član Komisije za reševalno tehniko in 
član izpitne komisije Gorske reševal-
ne službe Slovenije. Še bi lahko našte-
vali prizadevanja in znanje, s katerim 
bi nam člani pomagali, če bi prosili za 
njihovo pomoč, ko bi nam bilo hudo. 

Če bi objavili natančno poročilo go-
spodarske komisije pri Planinskem 
društvu v Ajdovščini, ki ga je pripra-
vil Silvan Kompara, bi presodili, koli-
ko prostovoljnega dela je bilo vložene-
ga v obe koči, na Čavnu in pod Golaki. 
Na Čavnu se je za kočo postavilo je-
kleno stopnišče s podestom, ki vodi 
v prostor nad jedilnico. Aktivnosti so 
potekale za projekt za izgradnjo elek-
tričnega voda s Predmeje na Čaven. 

Tudi pri koči pod Golaki se je mar-
sikaj napravilo. Tam sta velik problem 
voda in sanitarije. V prihodnje bomo 
poskušali rešiti tudi ta dva problema. 

Jože Vodopivec, predsednik Planin-
ske sekcije v Kamnjah, je poudaril, 
da je delo sekcije usmerjeno na Malo 
goro in aktivnosti okrog nje. Pono-
sni so na pohod na velikonočni pone-
deljek, ki se ga udeleži veliko doma-
čih in tujih pohodnikov. Sodelujejo 
pri izvedbi gorskega teka. Organizira-
jo različne pohode krajanov v okolico 
in sodelujejo z nekaterimi planinski-
mi društvi, tudi s planinci iz Benečije. 

S posebnim veseljem so prisotni pri-
sluhnili poročilu orientacijske sek-
cije na OŠ Dobravlje. V sekciji sode-
luje okrog 20 članov. Njihovo delo je 
izjemno, kar dokazujejo doseženi re-
zultati. 

Na tekmah SKI-O, to je orientaci-
ja na tekaških smučeh, na Pokljuki je 
bila državna tekma, na kateri je Sara 
Štraus dosegla 1. mesto, Lara Bratina 
je bila druga, Jan Marc pa tretji. 

Na smučišče na Cerkno se je na ori-
entacijski tek za OŠ in SŠ odpeljalo kar 
18 učencev iz OŠ Dobravlje. 

V kategoriji učencev 6. In 7. razreda 
je bil Urban Krkoč srebrn; med starej-
šimi fanti je bil Jan Marc tretji. 

Zelo bogato je bilo tudi poročilo 
mladinskega odseka, to je dveh pla-
ninskih krožkov na OŠ Šturje in na 
Podružnični šoli v Lokavcu. 

Učenci so obiskali Vremščico, Mali 
Golak, Ostri vrh nad Planino. V po-
sebnem spominu je učencem ostal 
nočni pohod z lučkami v Vipavski 
Križ. Navdušeni so bili nad lepim 
sprejemom domačinov, ki so ga do-
živeli. 

Planinci, vodniki, so sodelovali še 
pri nekaterih pohodih, ki so jih orga-
nizirale šole za vse učence. Planinsko 
srečanje ajdovskih planincev je bilo 
dobro pripravljeno, vodeno in bogato. 
Za to se moramo zahvaliti nekaterim 
posameznikom, ki so ponudili svo-
je roke v pomoč. Posebna zahvala ve-
lja Mlinotestu, nikoli nas ne pusti pra-
znih rok. Gotovo bo delo ajdovskih 
planincev tudi v prihodnje dobro, za-
nimivo in bogato. 

Poročilo naj izzveni kot zahvala 
vsem, ki pomagajo Planinskemu dru-
štvu Ajdovščina in ki s simpatijami 
spremljajo delo in prizadevanja nje-
govih članov. 

Prav tako naj izzveni kot obveza, 
da je potrebno še marsikaj popraviti, 
spremeniti in izboljšati. 

Irena Šinkovec

30 let brez alkohola
Društvo zdravljenih alkoholikov Ajdovščina - Vipava letos praznuje 44 let 
obstoja in uspešnega delovanja v lokalnem okolju, izven občine in v tujini.

V društvu smo zelo počašče-
ni in ponosni, da imamo v 
naših vrstah člana z dolgole-

tno uspešno abstinenco na področju 
odvisnosti od alkohola.  Ivan Ličen iz 
Budanj se je za ta korak odločil pred 
30-imi leti, natančneje 19. marca 
1986. Vsa ta leta je trdo delal na sebi in 
svoje znanje delil in pomagal drugim, 
ki so težje premagovali ovire alkoho-
lizma. Z znanjem je utrjeval medse-
bojne dobre odnose ter pripomogel 
k trdnejši abstinenci in tako lepšemu 

in boljšemu načinu življenja, ki je lah-
ko v ponos marsikateremu drugemu 
človeku. 

Naziv ‘častni član’ prejme oseba, kot 
je Ivan Ličen, ki je s svojim delom po-
membno prispeval k uspešnemu delu 
društva. Naziv častnega člana pode-
ljuje upravni odbor Društva zdravlje-
nih alkoholikov Ajdovščina - Vipava. 

Pravilo, da se pijanec spreobrne, ko 
se v grob zvrne, že dalj časa ne ve-
lja več.  Še nekaj je potrebno vedeti: 
zdravniki in nihče drug ne more ni-
kogar prisiliti, da bi se zdravil. Vendar 
pa ni dovolj napisati napotnico, bol-
nika naložiti v reševalno vozilo in ga 
odpeljati v bolnišnico, da se bo domov 
vrnil zdrav. Odločitev za zdravljenje 
mora tako ali drugače dozoreti v gla-
vi alkoholika. 

Alkohol je najpogostejša in najbolj 
zlorabljena droga v našem družbeno-
-kulturnem okolju. Mnogim manjka 
znanja in zavedanja o odgovornem in 
varnem uživanju alkohola.

Srečko Uršič

Častni član Ivan Ličen

Marec na MDPM
Mesec marec smo na društvu prijateljev mladine ‘otvorili’ z za-
sedanjem medobčinskega otroškega parlamenta, ki je potekal 
v sejni sobi Občine Ajdovščina. Parlamenta so se udeležili mladi 
parlamentarci iz vseh šol Občin Ajdovščina in Vipava ter CIRIUSA 
in njihovi mentorji, župan Občine Ajdovščina g. Tadej Beočanin, 
generalna sekretarka ZPMS ga. Breda Krašna, predsednica MDPM 
Kristina Valič, ter gostje, ki so govorili o letošnji temi ‘’Pasti mlado-
stništva’’. 

Mladi parlamentarci so 
predstavili delo po šolah 
in razpravljali na letošnjo 

temo, pozorno pa so prisluhnili tudi 
gostom: Aleksandru Gregoriču s 
policijske postaje Ajdovščina, Anji 
Jamšek Furlan z Ljudske univerze 
Ajdovščina in Simonu Popoviću, ki 
je spregovoril o pasteh zasvojenosti. 
Letošnje zasedanje so vodili učenci 
OŠ Dobravlje pod mentorstvom Pe-
tra Valiča. Učenci so na parlamentu 
izbrali tudi predstavnike za naci-
onalni parlament in predlog teme 
za otroški parlament v prihodnjem 
letu. 

V začetku marca smo v okviru 
našega Družinskega centra priče-
li tudi s preventivnimi delavnica-
mi na teme komunikacije, samopo-
dobe, reševanja problemov, stresa, 
motivacije ipd., ki bodo potekale  v 
prostorih Hiše mladih v Palah vsak 
teden v marcu in delno v aprilu. De-
lavnice so brezplačne, namenjene 
srednješolcem in brezposelnim star-
šem ter so del programa Dobro sem, 
ki ga koordinira ZPM Moste Polje. 

Konec marca se pričenjajo tudi 
naši likovni popoldnevi namenje-
nim otrokom in mladim, ki bodo 
pod vodstvom likovnih mento-
ric ustvarjali vsak četrtek, prvo sre-
čanje pa bo 31.marca ob 17:00. Na 
brezplačna likovna srečanja vabimo 
predvsem učence 2. in 3. triade OŠ 
ter srednješolce. 

Z namenom prispevati k vseslo-
venski prostovoljni akciji Dan za 
spremembe smo pripravili tudi de-
lavnico na temo ‘’spoštovanja’’. 
Pobuda za temo in sodelovanje je 
prišla s strani Ljudske univerze Aj-
dovščina, ki bo misli otrok in odra-
slih zbranih na teh in številnih dru-
gih sorodnih delavnicah natisnila na 
plakate. 

Še vedno nudimo tudi brezplačno 
pravno pomoč – za najavo nas po-
kličite, vabimo pa vas tudi na razsta-
vo likovnih del otrok, ki so ustvarjali 
na Ex-temporuv Tednu otroka. Raz-
stava je na ogled od 18. do 31. marca 
2016 v Mercator centru v Ajdovšči-
ni. Vredna je ogleda. 

MDPM Ajdovščina
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Naše none in nonoti
Mladi in otroci s Planine, iz Šmarij, Gaberij in Velikih Žabelj smo že 
tretje leto zapored pripravili prireditev, na kateri ni manjkalo mla-
dostne energije, smeha in dobre volje.

Prvo leto smo prireditev po-
svetili našim mamam, drugo 
leto očetom, letos pa smo se 

spomnili dragih non in nonotov, ki 
igrajo v našem življenju tudi zelo 
pomembno vlogo. 

V dvorani prve slovenske vlade v 
Ajdovščini se je zbralo veliko gle-
dalcev, ki so prisluhnili spominom 
none in nonota, čudovitim pesmim 
zbora Luč in ostalim solistom, glas-
bi ansambla, veliki skupini kitari-
stov, skečem o težavah starejših ter 
simpatičnim recitacijam. Navduši-
le so tudi plesne točke ter ritmični 

performans   Žoga Benda iz Doma 
starejših občanov Ajdovščina. 

Zasluge za uspešno izpeljano pri-
reditev gredo župniku Sašu Muger-
liju, turističnemu društvu Vrtovče, 
sponzorjem ter predvsem mladim, 
ki so s svojimi talenti obogatili ve-
čer. 

Zahvaljujemo se tudi vsem obisko-
valcem za prostovoljne prispevke, ki 
jih bomo namenili za kritje stroškov 
prireditve ter za dobrodelne name-
ne. 

Tanja Turk

Petnajst let žlahtnega 
ustvarjanja
Folklorno društvo Vipava, ustanovljeno leta 1995, je bilo na prelomu tisočletja v najbolj ustvarjalnem 
obdobju svojega delovanja. Tudi v številu članov društva so bila to najbolj obilna leta. V društvu je 
plesalo več kot sto članov. Zelo številna je bila mladinska skupina, ki je bila glavni steber društva, 
spremljala jo je velika otroška skupina, ki je lepo dopolnjevala različne koncerte in nastope. To so bila 
res najbolj ustvarjalna leta folklornega delovanja društva v Vipavi.

Kljub tako zagnanemu in 
ustvarjalnemu delu, je ta-
kratni predsednik društva 

Anton Goričan začutil potrebo po 
še eni plesni skupini. Nagovarjal in 
vabil je v društvo nove člane, ki bi 
naj bili starejši od trideset let. V njih 
je videl več resnosti, ustvarjalni na-
boj in veliko pripadnost. In to mu je 
tudi uspelo. 

V januarju leta 2001 se je zbralo 
nekaj parov, prijateljev in ljubiteljev 
folklorne kulture in prve dni febru-
arja smo pričeli z rednimi tedenski-
mi vajami. Za mentorico smo pro-
sili Marijo Čipič, pozneje poročeno 
Rehar, ki je bila članica mladinske 
skupine in je že končala izobraže-
valni program mentorja v Ljubljani. 
Zelo zagnano smo pričeli z vajami 
v dvorani gasilskega doma v Vipa-
vi. Iz starih zapiskov je razvidno, 
da nas je plesalo koncem februarja 
2001 že trinajst parov. Igral nam je 
Marko Fabčič s harmoniko, ki je bil 
zelo požrtvovalen, saj je moral do-
ločene viže več kot stokrat ponoviti. 
Po nekaj letih je mentorstvo učenja 

plesov prevzela Silvana Bajc, za njo 
pa Marjana Kalc. Od leta 2011 na-
prej pa je mentor folklore skupine v 
Vipavi Tomaž Gantar.  

V folklornem društvu Vipava, ki je 
lani dopolnilo 20 let delovanja, sku-
pina starejših plesalcev letos praznu-
je petnajst let aktivnega ustvarjanja. 
Sestavlja jo dvanajst parov plesalcev. 
Za veselo razpoloženje skupine skr-
bijo: Silvana in Dušan na harmoni-
ki, Vida z violino, Emil s klarinetom, 
Pavle na kitari in Stane na basu. Pod 
vodstvom plesnega mentorja se uči-
mo in odkrivamo stare ljudske obi-
čaje v plesu, pesmi  in igri, in to en-
krat tedensko na vajah prenašamo v 
koreografijo naših nastopov. Oble-
čeni smo v vipavske svečane kostu-
me iz 19. stoletja, ki ponazarjajo, da 
je takratni Vipavec sodil v sam vrh 
lepo usklajenih oblačilnih trendov 
Avstro-ogrske monarhije. 

V letu 2015 je društvo po enaj-
stih leth znova osnovalo tudi sku-
pino otroških plesalcev. Sestavlja jo 
18 članov v starosti od 6 do 12 let. 
Pod mentorstvom Mirjam Goričan 

Štimec spoznavajo ljudsko izročilo 
okoliških krajev ter širšega sloven-
skega prostora. Radi prihajajo na 
vaje, še raje pa nastopajo. Za vese-
lo vzdušje v skupini skrbita harmo-
nikaša Urban Cvek in Urban Šti-
mec. Za sabo pa imajo tudi že nekaj 
manjših nastopov. S svojo otroško 
radoživostjo so pomembna poživi-
tev v društvu ter energična protiutež 
starejši skupini. 

Folklorno društvo Vipava s svo-
jim delovanjem raziskuje, kako so se 
naši predniki oblačili in živeli na po-
dročju Vipavske doline. Ljudske na-
vade in običaje v besedi, pesmi   in 
plesu oživlja in prenaša na mlade, 
da bi se ohranili za naslednje rodo-
ve. S to nalogo in poslanstvom pred-
stavljamo Vipavsko dolino širše po 
naši domovini in tudi v tujini. 

V prvih pomladnih dneh, ko se vse 
okrog nas prebuja v novo življenje, 
v nas folkloristih še posebej vre. Po 
dolgem postnem času, času odreka-
nja in času, ko se ni smelo veseliti, 
zabavati in plesati, so naši predniki 
na veliko noč znova nabrusili pete in 
zaplesali ter pričeli sezono sobotnih 
plesov, porok in šager. 

V namen ohranjanja te stare ljud-
ske navade, se v Folklornem društvu 
Vipava tako že 21. leto, na veliko 
noč, z bogatim programom zavr-
timo v novo sezono. Prisrčno vas 
vabimo, da se nam na velikonoč-
ni ponedeljek pridružite v Vipavi v 
Kulturnem domu na že  tradicional-
nem 21. koncertu ter 15 letnici delo-
vanja starejše skupine. 

Vam, ki prebirate naš zapis, želimo 
prijetne in vesele velikonočne pra-
znike ter vas vabimo v družbo vese-
lih vipavskih folkloristov.

Folklorno društvo Vipava

Starodobniki praznovali 8. marec
V prelepi in sončni nedelji, 13. marca 2016, se je Društvo LSV Vipavska dolina odločilo, da lastniki sta-
rodobnih vozil popeljejo tudi svoje boljše polovice na praznovanje dneva žena.

Zbrali smo se v gostilni Furlan 
v Braniku, kjer nas je priča-
kala vedno nasmejana lastni-

ca Patricija Furlan in nas pogostila z 
odlično kavico. Pot nas je vodila na 
Kras v Dutovlje, v gostilno Ukmar, 

kjer nas je pričakalo bogato in oku-
sno kosilo. Seveda je tudi predse-
dnik Društva LSV Peter Ambrožič 
prevzel besedo in zaželel vsem sku-
paj prijetno praznovanje, vsaki ude-
leženki pa je podaril prelepo vrtnico. 

Po prijetnem kremljanju in obve-
znem fotografiranju, smo se po vi-
jugastih cestah prelepega Krasa, 
napotili še do morja in sicer v Por-
topiccolo v Sesljanu pri Trstu. Tam 
je v opuščenem kamnolomu nastal 
kompleks 450 apartmajev, trgovin, 
bifejev in vsega kar je potrebno za 
prijetno preživljanje poletnega utri-
pa. Kljub močni burji, ki je ta dan 
pihala ob morju, so naši lepotci na 
štirih kolesih pritegnili marsikate-
ri pogled mimoidočih obiskovalcev. 

V poznem popoldanskem času 
smo se ustavili še v gostilni Sivi Ča-
ven v Potočah, kjer smo z zanima-
njem pogledali še lepo renoviran 
Moto Guzzi, last gostilničarja Sil-
vota, velikega ljubitelja starodobni-
kov.. 

Zmago Stegovec

Viški hrane socialno 
ogroženim
Rdeči križ Ajdovščina od marca 2014 izvaja projekt delitve viškov 
hrane, namen katerega je hrano, ki bi jo sicer v menzah zavrgli, 
nameniti socialno ogroženim ter prispevati k osveščenosti o po-
manjkanju na eni in nepotrebnem odpadu na drugi strani. 

Akciji so se prvi pridružili 
javni zavodi: Dom starejših 
občanov Ajdovščina, Sre-

dnja šola Veno Pilon Ajdovščina in 
Otroški vrtec Ajdovščina. Od marca 
letos nam viške kosil odstopa tudi 
Pizzerija in špageterija Zmaj, ki je 
prvi in doslej edini zasebni gostin-
ski obrat, ki je podprl naša prizade-
vanja. RK v menzah vsak delovnik 
prevzema viške kosil in jih razvozi 

na domove pomoči potrebnih po-
sameznikov. Prejmejo jih socialno 
ogroženi, bolni ali starejši z nizkimi 
dohodki, stanovalci hiše Malorca, 
tujci, ki niso opravičeni do drugih 
pomoči, itd.. Dnevno 11 posame-
znikov prejme topel in zdrav obrok, 
ki bi sicer končal na odpadu. Vsa 
kosila razvozimo po Ajdovščini ozi-
roma bližnji okolici. Prvi izvajanju 
programa ves čas pomaga sedem 
prostovoljcev. Po podatkih mini-
strstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti je prebi-
valec Slovenije leta 2014 v povprečju 
zavrgel 60 kilogramov hrane, kar je 
12 kilogramov maj kot leto prej in 
skoraj trikrat manj kot leta 2008. 
Težav se torej zavedamo in vedno 
bolj odgovorno ravnamo s hrano, 
dobro pa je tudi vedeti, da lahko z 
majhnim prispevkom nekomu zelo 
pomagamo.

Irena Žgavc

Vabljeni na razstavo z naslovom 
  

 
v dom krajanov Vipavski Križ. 

  Otvoritev bo v soboto 26. 3. 2016 ob 17:00. 
 
 

Razstavo si lahko ogledate : 
 

Od sobote, 26. 3. do četrtka, 31. 3. 2016  
med 15:00 in 18:00. 
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»Za mlade so ambicije v športu predpriprava na resno življenje.«

David Nabergoj: Ajdovščina je v rokometnem smislu 
malo mesto z velikimi uspehi
Ženski rokometni klub Mlinotest si je s tretjim mestom v državnem prvenstvu po četrt stoletja spet priigral vozovnico v evropsko tekmovanje, kjer je dostojno zastopal 
Slovenijo, Ajdovščino in seveda generalnega pokrovitelja, družbo Mlinotest. V klubu si tudi letos prizadevajo za ponovitev lanskega dosežka, pri čemer jih pestijo po-
škodbe ključnih igralk ob že tako kratki klopi prve ekipe. Napovedana 'posoja' Krimovih igralk pa je dodobra razburkala  slovensko rokometno javnost. Vse to je primerna 
priložnost za pogovor s članom upravnega odbora kluba in predsednikom uprave družbe Mlinotest Davidom Nabergojem.

Mlinotest je vrsto let sopotnik aj-
dovskega ženskega rokometa. Sre-
di devetdesetih je pod vašo bla-
govno znamko krojil slovenski 
rokometni vrh in se prebil v Evro-
po. Zaslužni ste tudi za nov zagon, 
ki se je začel leta 2009, ko ste po-
novno postali generalni pokrovi-
telj. Kaj vas je takrat vodilo pri tej 
odločitvi?

Pravzaprav je Mlinotest finančno 
podpiral klub tudi v času, ko je nosil 
ime drugega glavnega pokrovitelja 
in tekmoval v drugi ženski rokome-
tni ligi. Dogovor je bil, da ob vsto-
pu v prvo ligo klub ponovno prevza-
me ime Mlinotest. Sicer je Mlinotest 
s tem klubom povezan že vse od 
1978, ko je postal glavni pokrovitelj. 
V osemdesetih, devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja je sodil med naj-
boljše ženske slovenske rokometne 
ekipe. Marsikdo se še spomni Sonje 
Čotar, Ade in Daše Boštjančič ter 
trenerja Toneta Vidmarja, strica da-
našnjega trenerju Dušana. Takrat je 
bil RK Mlinotest zakon. V devetde-
setih letih je bil trener ajdovske eki-
pe za krajši čas tudi Tone Tiselj, ki je 
kasneje s Krimom postal dvakratni 
evropski prvak. Tako sama zgodovi-
na kluba kot tudi položaj Mlinote-
sta v slovenskem prostoru zahtevata 
ambicijo in veliko željo po uspehu. 

Ste takrat, ko ste postali gene-
ralni pokrovitelji, imeli pred se-
boj načrt, da se prebijete spet tja, 
kjer ste danes, torej tik pod sloven-
ski vrh in tudi na evropsko prizo-
rišče. Kako ste takrat zastavili to-
vrstne aktivnosti?

Ajdovščina je v rokometnem smi-
slu malo mesto z velikimi uspehi v 
slovenskem in tudi poprej jugoslo-
vanskem prostoru. Ta kraj je dal šte-
vilna znana rokometna imena in je 
sistematično vzgajal generacije mla-
dih in zelo uspešnih rokometašic in 
rokometašev. Žal mi je, da moški 
del nikakor ne uspe pridobiti kvali-
tetnega sponzorja iz lokalnega oko-
lja, ki bi klubu enako kot ženske-
mu delu povrnil staro slavo. Morda 
bi bil Pipistrel najboljši sponzor, da 
prav prek športa vrača v ajdovski 
prostor. Odločitev Mlinotesta, da 

v ime ženskega rokometnega kluba 
doda svoje ime, je povezana z izje-
mno močno željo po uspehu. Šport 
je biznis. Za mlade rokometašice 
visoka ambicija v športu pomeni 
predpripravo na resno življenje, ki 
se začne s šolanjem in konča z de-
lom v podjetju. 

Ajdovščina je bila od nekdaj zna-
na kot rokometno mesto in glavni-
no ekipe vedno sestavljajo domače 
igralke. Vseeno pa ste se morali za 
odločilni preboj proti vrhu okrepi-
ti z rokometašicami od drugod?

Že v zlatih časih ajdovskega žen-
skega rokometa v pretekli državi je 
bil klub okrepljen s prej omenjeno 
Sonjo Čotar, ki je prišla iz Nove Go-
rice. V današnjih časih globalizaci-
je, odprtosti prostora, bi bilo nemo-
goče sanjati o velikih uspehih kluba 
brez pritoka igralk od drugod. RK 
Mlinotest ni amaterski klub. Igral-
ke, trenerji in vodstvo za svoje delo 
prejemajo štipendije ali drugo plači-
lo, torej ne moremo govoriti več o 
amaterstvu. Gre za najmanj polpro-
fesionalni odnos, kjer je letno tre-
ba zbrati, sponzorirati, donirati 160 
tisoč evrov. Denar je sveta vladar, 
zahteva svoj obrat in svoj donos, v 
športnem smislu pa čim višjo uvrsti-
tev na lestvici. V tem kontekstu igra 
na parketu tista igralka, ki je najbolj 
konkurenčna. Cilj je zmaga. Tek-
movalnost in selekcija gresta z roko 
v roki. Igrajo le najboljše. Nostalgi-
ja amaterstva ter olimpijskih pravil 
kot 'važno je sodelovati' veljata za 
kakšen drugi čas, ne pa za kruti ka-
pitalizem, v katerem se nahaja naša 
družba in naš rokometni klub. Vrni-
tve nazaj ni več.

Velika večina športne javnosti 
pozna in spremlja predvsem član-
sko ekipo, manj pa celoten klub-
ski pogon. Koliko je vseh deklet, ki 
trenirajo pod okriljem vašega klu-
ba in kako je z afirmacijo najmlaj-
ših, ki se še odločajo za športno pa-
nogo. Imate hudo konkurenco v 
drugih športih (nogomet, košarka, 
plesne aktivnosti …)? 

V vseh selekcijah sodeluje več kot 
120 deklet. Ne smemo pozabiti, da 
smo bili pred dvema letoma v slo-
venski konkurenci v preseku dosež-
kov vseh mlajših selekcij  na prvem 
mestu v Sloveniji, kar je za klub fe-
nomenalen uspeh. Pot do prve eki-
pe je tlakovana s selekcijo in kon-
kurenco. Le redkim to uspe. Kot 
omenjeno, klub ni amatersko ori-
entiran. Popolnoma jasno mi je, da 
številni starši pričakujejo, da bo rav-
no njihova hči zaigrala v prvem mo-
štvu, prostora pa je samo za najbolj-
še. Navsezadnje je tudi v življenju 
tako. Zato pa je lahko šport z vso 
svojo ambicioznostjo predpriprava 
teh mladih deklet na izjemne priti-
ske po pravilu 'pokaži kaj znaš' v po-
slovnem življenju, ki temu sledi.

Vrnitev Mlinotesta na evropsko 
prizorišče je bila zagotovo prava 

nadgradnja vaše odločitve, da se 
vrnete kot generalni pokrovitelj. 
Je pa tudi nova obveza, saj domača 
športna javnost pričakuje, da boste 
redni udeleženci evropskih tekmo-
vanj ... 

Klub je povsem profesionalno or-
ganiziran, deluje tako kot naše pod-
jetje. Ne ustvarjamo dolgov in po-
trošimo zgolj toliko, kot lahko 
zberemo. Z okrepitvami iz preteklih 
let (Tina Rojc, Sandra Srečković in 
Slavica Schuster) je klub dobil mo-
žnost realizacije svojih ambicij. Vsa-
ko tekmovalno sezono smo bili višje 
na lestvici, vse do lanskega izjemne-
ga tretjega mesta in s tem uvrstitve 
v evropska tekmovanja. Po proraču-
nu klub ne sodi v spodnji del držav-
ne lestvice in popolnoma normalno 
je, da so pričakovanja po rezultatu 
kluba skladna z vloženim denarjem. 

Kakšno je vaše vodilo pri izbiri 
igralk, ki niso iz domačega okolja. 
So nuja za uspeh, ki ste ga dosegli 
v zadnjih letih, ali je naše lokalno 
okolje preprosto premajhno za vr-
hunsko rokometno ekipo? 

Možnost, da zaigra v prvi ekipi, 
ima vseh 120 mladih deklet. Realno 
je pričakovati, da se bo do tam pre-
bilo le nekaj najboljših. Okrepitve 
smo že koristili in jih bomo tudi v 
prihodnje. Mlinotest in ostali spon-
zorji ne moremo pristati, da trošimo 

toliko denarja za neambicioznost. 
Eden od kamenčkov v mozai-

ku uspeha je tudi to, kako se eki-
pa skozi sezono spopada s poškod-
bami. Vam so jo precej zagodle v 
ključnih trenutkih boja za želeno 
tretje mesto in odločili ste se za so-
delovanje z RK Krim, ki pa je nale-
telo na burne reakcije. Ste pričako-
vali tak odziv?

V slovenski ligi kot tudi zelo uspe-
šno v evropskem tekmovanju smo 
igrali s sedmimi, osmimi igralkami. 
Posledično niso izostale poškodbe 
Taje Čajko, Špele Frfolja in na kon-
cu še Tine Rojc. Glede na možnost 
prestopnega roka in izposoje igralk, 
ki jih dopuščajo pravilniki RZS, smo 
iskali okrepitve. Krimove igralke so 
že igrale za naš klub. Pridobili smo 
tri igralke, ki naj bi nadomestile 

poškodovane, zlasti Tino Rojc, dru-
go strelko lanskega prvenstva. Naš 
cilj je bil in je tretje mesto v tej ligi. 

Licemersko je govoriti o morali, če 
pravilniki to dovoljujejo, ter so bili 
mnogokrat že koriščeni s strani dru-
gih klubov - tako v moški kot ženski 
ligi. Med drugim se je tega poslužilo 
tudi Bobinčevo Gorenje, ki je v pre-
tekli sezoni posodilo svojega igral-
ca drugemu klubu. Po mojem mne-
nju bi bil sicer prestopni rok možen 
zgolj pred prvenstvom, ne pa med 
samim tekmovanjem. Nekaj gnilega 
je v tej rokometni deželi. 

Kako danes gledate na zaplet in 
razplet te zgodbe?

Pravzaprav sem kar navajen, da 
ima tudi ajdovsko okolje poseben 
odnos do podjetja. Že leta 2000, ko 
nas je prevzemalo Ljubljansko Žito, 
je cela plejada Ajdovk in Ajdovcev 
odkrito kolaborirala z Ljubljano. 
Imena so znana. Tako je bilo tudi 
leta 2006, ko nas je z vladno pod-
poro takrat najmočnejše stranke v 
parlamentu načela Pekarna Blatnik. 
Tudi takrat niso manjkali simpa-
tizerji, aktivisti, ki so privoščili do-
lenjskemu podjetju, da prevzame po 
kapitalu dvajsetkrat večje podjetje. 
Pekarna Blatnik je malo zatem kon-
čala v stečaju kot bi še mnogo prej 
tudi združena zgodba. Imena so 
tudi tu znana. 

Srbski pregovor, ki mi je zlezel pod 
kožo, pravi: »Što ne ubija, jača«. Bo 
veljalo. Pot je ena sama, če me tri-
je občani in občanke iz tega okolja 
podprejo tudi v tej rokometni zgod-
bi, mi je dovolj. 

Upravni odbor RK Mlinotest je se-
stavljen iz uprave in  najožjega vod-
stva podjetja.  Če si ajdovsko okolje 
ne želi rokometnih uspehov, ni nič 
narobe, samo brez našega sponzor-
stva in volonterskega vodenja tega 
društva.  

Se tudi vam zdi, podobno kot 
mnogim poznavalcem rokome-
ta, da ima vodstvo RZS na čelu s 
predsednikom Franjem Bobincem 
dvojna merila: na eni strani opo-
zarja na moralo, na drugi pa samo 
krši lastna pravila in akte.  

Vzhodni del Slovenije je zelo 

močan v rokometnem smislu v 
krovni zvezi. Po besedah predsedni-
ka zveze so pravilniki stari dvajset in 
več let. Koriščeni so bili mnogokrat. 
Po mojem mnenju čaka zvezo mno-
go 'pravilniškega' dela. Najprej mora 
urediti pred svojim pragom, potem 
pa lahko moralizira naprej. 

Ste kot predsednik uprave gene-
ralnega pokrovitelja razmišljali 
tudi kaj storiti, če bi se zaplet z na-
črtovano posojo Krimovih igralk 
obrnil v nepričakovano smer, z 
ostrejšim nasprotovanjem v do-
mačem okolju. 

Ni sicer značilnost mojega ravna-
nja, da vržem puško v koruzo, ven-
dar, če bomo ocenili, da je ajdovsko 
okolje proti rokometnim uspehom, 
ga z veseljem prepustimo vsem tem 
kritikom in razlagalcem morale. Pa 
naj sami zagotovijo omenjena sred-
stva za delovanje kluba. Vam re-
čem, da ni lahko dandanes prepri-
čati sponzorjev k podpisu pogodbe 
s klubom.

Glede na lansko tretje mesto v dr-
žavnem prvenstvu je naslednji pri-
čakovan korak opaznejši nastop v 
evropskih pokalih. Boste vendarle 
razmislili o dodatnih okrepitvah v 
ekipi? Kako visoko lahko gre klub 
iz sorazmerno majhnega okolja, 
kot je Ajdovščina? Da bi tu nastal 
klub po vzoru Krima, je verjetno 
nemogoče?

RK Mlinotest bi lahko igral zelo 
pomembno vlogo v slovenski  ligi. 
To je tudi naš domet. Slovenski žen-
ski rokomet je sicer na prelomu ti-
sočletja, ko sem bil tudi sam član 
predsedstva RZS ter posebej za-
dolžen za žensko rokometno re-
prezentanco, zelo visoko kotiral v 
evropskem in svetovnem merilu. 
Povrnitev tedanjega stanja je danes 
zgolj pobožna želja.  

V podjetju Mlinotest zagovarja-
te načelo, da mora domače pod-
jetje investirati v bogatenje špor-
tne, kulturne in ostale ponudbe v 
domačem okolju. Kako krmarite 
med vlogami in prošnjami, ki tako 
rekoč dnevno prihajajo na vašo 
mizo?

Mlinotest je že skoraj sedemde-
set let v Ajdovščini in je brez dvoma 
del tega prostora, zagotavljal je ek-
sistenco tisočim delavcem številnih 
generacij. Vedno je bil kot sponzor, 
donator vpet v ta prostor, kar ne ve-
lja za vsa pomembnejša podjetja iz 
tega prostora. Taka tehnološko raz-
vita podjetja vidijo zgolj priložnost 
v jemanju, ne pa dajanju, tu se nji-
hove vrednote in povezanost s pro-
storom, ki je enostranska,  končajo. 
V kapitalizmu ni nič zastonj. Vse se 
plača, prej ali slej. 

Gospod Nabergoj, hvala za pogo-
vor in naj se vam ne zatrese roka 
ob podpisovanju novih sponzor-
skih pogodb … 

RL

foto Primož Brecelj
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Vesele 
Velikonočne praznike! 

7,49 €
150 g

SOBOTA, 26. marec 
ZA NAKUP NAD 30€ 
PREKAJEN VRAT MDK  0,01 €

SAMO

cca 1 kg

4,39 €

3,59 €

PREKAJENA ŠUNKA kg

PREKAJEN VRAT kg

NE VELJA OB NAKUPU CIGARET IN TEL. KARTIC

FAMA PRIPOROČA
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Oni po so vpili: »Križaj 
ga, križaj ga!«
Mt 27, 2. II-26; Mr 15, 2-15; Jan 18, 28-19, 16

Dušan Krečič

Dobrodošli  v nacifašizem?!
Človekoljuben in demokratičen nacifašizem!

Zadeva je globalno, v EU in 
naši državi šele v plenicah 
toda prej ali slej se bo konča-

la  v povojih. 
Ni  nujno, da bo taka kot se je naj-

starejši  s strahom spominjajo in 
mladi o njej nič ne vedo ter se je, kot 
se niso kapitala, ne zavedajo niti bo-
jijo. Zaradi razgradnjo vrednot  raz-
rasli  kaos se jim je priskutil, zavra-
čajo enakosti v uboštvu, hočejo vsaj 
lučko na koncu tunela, če ne ven, v 
Red in nad….! Že desetletja nas in 
njih navajamo, da ni nujno, da se 
teptanja temeljnih človeških pravic 
in vrednot ljudi (tudi sosedov) ime-
nuje tako zlovešče. Ko smo dožive-
li vulgarni Liberalizem, smo tisto 
prej poimenovali Kapitalizem s člo-
veškim obrazom  ali družbeno od-
govorni  Kapitalizem. Lahko bomo 
izbirali med človekoljubnim fašiz-
mom ali demokratičnim nacizmom.

Okoliščine za uspešen razvoj  so, 
tako v EU kot doma, iz dneva v dan 
primernejše in državljani pripra-
vljeni. Razgrajene in kompromitira-
ne institucije sistema gredo že vsem 
na živce: Kapitalu, elitam in drža-
vljanom. Nemogoče je mogoče, vsi 
si želijo manj cincanja, odločnega 
ukrepanja reda in discipline. Sta-
nje duha domačinov prestreljenih  s 
strahovi pred neznanim in drugač-
nim je enako kot beguncev bežečih 
za življenje in ekonomskih  migran-
tov  »na meji«. Stiske in želje enih in 
strahove drugih lahko in znamo ob-
vladati le še z bodečo žico, policijo 
in vojsko.  Služijo vsi, Kapital z leta-
li in bombami, tihotapci z begunci, 
vojska in policija dela nadure, biro-
krati predalčkajo, preračunavajo in 
načrtujejo. Raja (mi),  v strahu pred 
še več vsega, poslušno in  »z vese-
ljem« plačujemo, da tisto drugačno  
in neznano ostane čim dlje in nas ne 

vznemirja pri skrbi za samo naše vr-
tičke.

Tiho pristajamo na zavezniške 
bombnike nad glavami in hvalimo z 
uspehi  tudi naše vojaške industrije 
ter fašističnimi predlogi naših poli-
tikov za zaustavitev migrantov.  Če 
drugače ne jih bomo na mejah na-
ših vrtičkov sami zaustavili s trak-
torji  in transparenti (ne goloroki) 
izpred skoraj stoletja. Ne moti  nas, 
da naša vojaška ladja rešuje bežeče 
pred bombami naših zaveznikov. 
Aktivno sodelujemo v lovu na civi-
liste v katerem so psi gonjači EU in 
Nato, mi z Balkanci, pa nam nezna-
no in nevarno »divjad«, drugih barv, 
bogov in navad, »rešujemo« in orga-
nizirano odvažamo v tab…. zbirne 
centre.

Verniki smo se začeli množično 
obnašati kot naši učitelji in politič-
ni ter duhovni voditelji! »Ne glejte 
kaj delamo, poslušajte kaj govori-
mo!«  Uresničuje se: »Vzgledi vleče-
jo, tudi slabi!«

Z vedno večjim  veseljem se mno-
žično odpovedujemo ,iz izkušenj 
prednikov, utemeljenim vredno-
tam,  zapovedim, grehom… enako 
kot so jih že davno zanikali in nehali 
spoštovati Kapital, naši duhovni in 
politični pridigarji…

Prihaja, Novi red, družbena  uredi-
tev drugačnih »vrednot« kjer ne bo 
pomembno kaj je prav in kaj narobe, 
kaj se sme kaj ne sme, kaj je člove-
ško in  kaj nesprejemljivo. Natanč-
no pa bo določeno kdo kaj sme in 
kdo česa  ne sme in o vsem se bomo 
»demokratično« odločili. Tako kot 
že nekajkrat doslej bo »demokratič-
no« odločila večina, seveda ne nuj-
no istih in vedno o istih, v manjšini.  
Možnosti za delitve je ob že upora-
bljanih nešteto… Tudi, ko bomo vsi 
skakali »Kdor ne skače….) bodo iz-
brani  bolj ljudje, bolj  Slovenci…. 

Tako, kot je predsednik stranke 
pred zakonom bolj človek kot nje-
gov vernik…  za (še) redke »učite-
lje« in starše naši otroci bolj otroci 
kot tuji otroci… za oblast, upoko-
jenci manj ljudje vredni uskladitve 
kot birokrati z dodatki, do: »Samo 
mrtev upokojenec je družbeno kori-
sten upokojenec!« (*) in…

Hitreje bo šlo, če se bomo še naprej 
slepo zgledovali po EU in Amerika.

ZDA so ustanovili politični in eko-
nomski migranti, izobčenci in iz-
gnani zločinci, sto tisoči tlačanov, ki 
so bežali iz Evrope  pred danes ne-
predstavljivo revščino (brez tablic) 
in smrtjo zaradi lakote. ZDA so 
ustanovili v Domovini Indijancev. 
Preživele so zaprli v rezervate, ki so 
»turistična atrakcija«. V znamenito 
Ustavo na listu papirja so zapisali, 
da lahko svoje interese branijo kjer-
koli (tudi v vaši kuhinji),  utemeljili 
volilni sistem kjer je možnost izvo-
litve premo sorazmerna  z vloženim  
kapitalom in sveto pravico do oseb-
ne obrambe-orožja. Ker so se Indij-
ci upirali delati zastonj za angleške 
tekstilne barone so ti bratrancem v 
Ameriko  navozili črnih sužnjev iz 
Afrike. Dvakrat so prišli v Evropo 
»reševat« bratrance pred nelojalno 
konkurenco. Drugič so za desetletja  
ostali in ostajajo.  Po, od dobro pla-
čanih sledilcev izpeljanih prekucijah 
v devetdesetih so se v Evropi poma-
knili proti vzhodu,  ostali svet,  ki so 
mu kot plačilno sredstvo v medna-
rodni trgovin vsilili svojo valuto pa 
jemljejo kot poligon za »branjenje« 
svojih interesov. (Koreja, Vietnam, 
Panama, Izrael, Afganistan, Irak, Si-
rija,…Veliki, Rusija, Kitajska, Indija  
že še (če) pridejo na vrsto.

Šolski primer imperialistične, rasi-
stične in fašistične države, ki z ma-
nipuliranjem  in zavajanjem sve-
tovne javnosti,  osladnimi filmi in 
predstavljanjem  kot država neome-
jenih možnosti  že stoletje zmaguje. 
Tudi če na bojiščih izgublja v glavah 
podrejenih zmaguje. Vedno in do-
sledno čez hrbte  drugih. Za izobra-
ževanje naših strokovnjakov in, ki 
se jim je tam uspelo dobro  prodati 
Kapitalu ste med navduševanjem za 
Ameriko, varčevali  tudi  v vaši ku-
hinji. 

Če ne še tokrat, si bodo  kdaj v 
prihodnje, za Kapitalu všečnega in 
VOLIlcem  smešnega, predsedni-
ka izvolili na nevarno opico. Ko-
maj  kandidat že citira Musolinija in 
samo tistim, ki ste že  pozabili, da je 
v slovenski glavi zrasla: » Ni važno 
kaj zna, važno je da je naš!« se še ne 
dozdeva, da jih včasih prehitevamo.

Ni nujno, da se pri delitvah usta-
vimo pri barvi oči, po tisti že sto-
letja od Cerkve utrjevani  o bolj in 
manj Slovencih , izbrisanih, sezna-
mu drugače mislečih..,lahko nada-
ljujemo…barvo las…višino….

Ko se bomo  zgledno presortirali  v 
bolj in manj ljudi, bolj vaše in manj 
naše, svetlejše in enkrat,  dvakrat ali 
prevečkrat zapečene, sledilce naše-
ga, vašega ali njihovega boga …….  
si bomo VOLIlci  na demokratičnih 
volitvah izvolili še  novega Hit……
(pardon)- Velikega Vodjo.

P.S.: Kaj je fašizem so  od Sloven-
cev 25 let izkušali le Primorci, da so 
nas vojaki naci-fašistov osvobajali in 
ne okupirali, pa nam, domači  sledil-
ci in vizionarji preteklosti,  iz prižnic 
in ekranov iskreno  lažejo že enako 
dolgo.

(*) Po izvirniku iz ZDA: »Samo 
mrtev Indijanec  je dober Indija-
nec.«

Pred nekaj dnevi sem nekje pre-
brala razmišljanje in osebno 
zgodbo dr. Emanuela Tanya, 

znanega in zelo uglednega psihiatra, 
človeka katerega družina je pred II. 
svetovno vojno pripadala nemški 
aristokraciji in bila lastnik velikih in-
dustrijskih objektov in posesti. Nje-
gov odgovor na vprašanje, koliko je 
bilo med Nemci pravih nacistov, je 
lahko vodilo našemu odnosu do fa-
natizma in nasilja vseh vrst: » Zelo 
malo je bilo pravih nacistov, veliko 
posameznikov se je veselilo vrnitve 
nemškega ponosa a veliko več jih je 
bilo prezaposleno, da bi jih to sploh 
skrbelo. Tudi sam sem bil med tisti-
mi, ki so mislili, da so nacisti peščica 
norcev Tako je večina ljudi sedela in 
puščala da se vse to dogaja. Preden 
smo se zavedeli nevarnosti, so oni 
zavladali nad nami, zgubili smo kon-
trolo in prišel je konec sveta.«

Stvari, ki nas bi morale skrbeti smo 
jemali kot irelevantne,« je pripovedi 
o svoji izkušnji dodal dr. Tanya.  

Šla sem preveriti pomen in razla-
go pojma v slovar, da si slučajno ne 
bi napačno razlagala ne tako redko 
uporabljane tuje besede, prepisala 
tudi razlago:

irelevanten ìrelevánten  -tna -o 
prid. knjiž. nepomemben, postran-
ski, nebistven: irelevantna informa-
cija; to je čisto irelevantna stvar; obli-
ka je pri tem popolnoma irelevantna 

Ne spominjam se več, koliko po-
membna, lahko tudi nepomembna 
se mi je v nekem trenutku videla iz-
java na katero sem naletela med br-
skanjem, da sem si jo shranila skupaj 
z datumom in mestom objave, verje-
tno enak, kot dr. Tanya do nacistov.

Anton Drobnič. Planet siol.net, 
12.6.2015

»Slovenec se je iz poštenega človeka 
spremenil v hinavskega«

Spominjam se le tega, da mi je iz-
java delovala eksotično, ter v meni 
ni vzbudila niti toliko zanimanja, da 
bi prebrala tekst, ki ji je sledil citatu. 
Mogoče avtorju izjave delam krivi-
co, ne zgodi se redko, da že po ne-
kaj prebranih vrsticah razočarana 
ugotovim, do so deli trditev izreza-
ni, pristriženi, izrabljeni, črno beli 
in kot taki z prvotno izjavo in razmi-
šljanjem nekoga nimajo popolnoma 
nič skupnega. 

Sedaj, ko sem že zelo krepko v tre-
tjem obdobju svojih dni, vidim stva-
ri drugače. Kot otrok o njih nisem 
smela vedeti ničesar, zid zapovedi, 
prepovedi in molka, je bil tako sa-
moumeven, da ga nisem niti zaznala, 

še manj razumela. Vedenjski vzorci 
so se v posameznih družinah in sre-
dinah prenašali iz generacije v ge-
neracijo, bili nedotakljivi in nespre-
menljivi. Tudi zapovedi in prepovedi 
niso bile za vse iste, odvisne so bile 
od premoženja, statusa in spola. Z 
drugačnimi vatli se je merila pošte-
nost in pridnost hlapcev in dekel, 
kot poštenost gospodarjev in gospo-
dinj. Tam kjer je bilo pod palcem kaj 
cvenka je bila zgodba povsem dru-
gačna od tiste, ki je veljala za tiste 
druge, rojene pod manj srečno zvez-
do. Mogoče so prav zato pri nas zelo 
redke družine brez prednikov, ki so 
v iskanju večjega kosa kruha odhajali 
v širni svet. Molk, o krutosti, nasilju 
vseh vrst nad šibkejšimi, kaj ni tudi 
to hinavščina. Toleranca neskončne-
ga seznama tabujev, slepo sprejema-
nje resnic, ki to sploh niso, širjenje 
paničnega strahu, slepo posnemanje 
vseh zavržnih dejanj, kar povprek, 
brez kančka empatije, tudi to je hina-
vščina, ki ni od danes. 

V teh dneh, ko bomo ob praznikih 
vsem na očeh zelo krščanski, vsi me-
diji bodo polni prispevkov o obve-
zni vsebini košar in obiskovalcih za-
ključnih obredov. Verjetno pa ne bo 
nikjer napisane črke; o izdaji, zataji-
tvi, krivem pričanju, ponižanju, umi-
vanju rok in linču na zahtevo tiste 
nepomembne manjšine iz obrobja, 
ki vpije: »Križaj ga, križaj ga!« 

Ob robu vsega dogajanja, smo mol-
čeča večina, ki vse to spremlja, kot 
nekaj irelevantnega, dokler žrtve ne 
zlomi medijski linč in je prepozno. 
Besedišča avtorjev, anonimni pod iz-
mišljenimi identitetami v svojih ko-
mentarjih, bogatijo seznam besedi-
šča sovražnega govora, ki bi v vseh 
nas molčečih moralo zbujati grozo 
in strah. Saj namen praznikov, po-
sebno pa teh ni samo veselje, pra-
zniki so tudi zato, da se spominjamo 
in razmislimo o njihovem sporočilu, 
kar veljalo pred dvema tisočletjema, 
drži tudi za današnje dni. Verjemite, 
kot pribito.

Lepo praznujte ob polni košari, če 
si to še lahko privoščite in ne pozabi-
te na tiste, ki si tega ne morejo.

Tovarniška cesta 4a (C3),
5270 Ajdovščina

t: +386 (0)5 99 280 75
f: +386 (0)5 99 268 56  
g: +386 (0)51 690 437

nepremicnine@gaberit.si

Obiščite nas na sedežu agencije ter nam zaupate vaše želje in pričakovanja.  
Potrudili se bomo da kar najbolj upravičimo vaše zaupanje.
Za znane stranke iščemo vse vrste nepremičnin za nakup ter najem! www.gaberit.si

Pri nas poskrbimo za varno in strokovno izpeljavo vseh vaših nepremičninskih želja.

Matija Ceket s. p.

 Posredovanja pri prodaji oz. nakupu ter najemu oz. oddaji nepremičnin
 Urejanja pravnega statusa nepremičnin
 Svetovanja s področja nepremičninskega poslovanja
 Izpeljave pravnega posla v prometu z nepremičninami
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Za vsako številko stoji obraz človeka, družine, otroka… 
V soboto, 12. marca, je v Vipavi potekal Občni zbor Škofijske karitas Koper, kjer smo pregledali delo za nazaj in potrdili program za naprej. Vse skupaj se je začelo z mašo 
v Logu pri Vipavi in nadaljevalo v prostorih Škofijske gimnazije. Morda le nekaj podatkov o stiskah in pomoči v Koprski škofiji: 1224 stalnih in prav toliko občasnih prosto-
voljcev je v preteklem letu opravilo 110.341 ur. 3050 družin in 1.354  posameznikov je v 13 Centrih karitas prejelo 405 ton hrane, veliko med njimi tudi pomoč pri plačilu 
položnice, šolske potrebščine in drugo. Specifični programi se izvajajo v petih domovih: Bertoki, Cesta pri Ajdovščini, Šempeter pri Gorici, Solkan in Soča. 

In kako je na Vipavskem. Karitas 
vipavske dekanije združuje vseh 
24 župnijskih Karitas s 227 stal-

nimi in več kot 500 občasnimi pro-
stovoljci. V lanskem letu je bilo za-
pisanih več kot 28.000 prostovoljnih 
ur. Bog ve koliko jih ni nikjer zapisa-
nih, pa saj ni važno. Poleg najširšega 
programa pomoči ljudem v različnih 
stiskah se na področju občine Ajdo-
vščina in Vipava dogajajo tudi drugi 
specifični programi: 

Popoldan na cesti, deluje na več lo-
kacijah, pri nas je to Cesta, Ajdovšči-
na, Kamnje, Vrhpolje, Slap, Vipava 
in v bližnji prihodnosti tudi v Buda-
njah. Na tem programu je zaposle-
na gospa Tatjana, vsi ostali so prosto-
voljci, v glavnem dijaki srednjih šol, 
študentje in tudi upokojeni profesor-
ji, ki nudijo učno pomoč in kvalitetno 
preživljanje prostega časa številnim 

osnovnošolskim otrokom. Dodana 
vrednost temu programu so počitni-
ške dejavnosti, tabor v Soči in sveto-
vanje za starše. Idejni oče tega pro-
grama je bil pokojni psiholog Bogdan 
Žorž, katerega delo želimo nadaljevati 
v Družinskem centru Bogdana Žorža. 

Hiša Malorca je uspešno ‘prestala’ 
prvo leto delovanja. Ob podpori Ob-
čine Ajdovščina program vodi Kari-
tas in nudi streho nad glavo in pod-
poro pri nastanitvi ljudem, ki bi jih 
sicer pot vodila v brezdomstvo. Tre-
nutno je v domu nastanjenih 6 ljudi, 
nekaterim pa je med letom, ob pod-
pori strokovne delavke najprej gospe 
Urške, sedaj pa gospe Eli, uspelo iz-
boljšati svoje socialno stanje tako, da 
so ali dobili službo ali pa stopili na pot 
urejanja osebnih težav. 

Pomoč zasvojenim in njihovim 
svojcem deluje v Rizzatijevi hiši v 

Ajdovščini. Program vodi gospa Eli-
zabeta in vključuje informativne in 
svetovalne pogovore, srečevanje sku-
pine svojcev ter napotitev zasvojenih 
na ustrezno zdravljenje. Organizirajo 
tudi predavanja in delavnice za star-
še in mladostnike v osnovnih in sre-
dnjih šolah. Največji problem in izziv 
je še vedno neodzivnost okolice, večja 
tolerantnost do prepovedanih drog in 
seznanjanje ljudi o širjenju novih psi-
hoaktivnih drog, kar lahko vodi v kri-
minal, vsekakor pa ogroža zdravje in 
življenje uživalcev. 

Medgeneracijske skupine so v Kari-
tas zelo razširjene, vodi jih gospa Kle-
mentina in delujejo na Cesti, Otlici, 
Vrhpolju, Slapu in Vipavi. Poleg sre-
čanja skupin vzpodbujajo tudi indi-
vidualno družabništvo, medsosedsko 
pomoč, deluje pa tudi  krizni telefon 
031 666 321 za starejše, ki doživljajo 
nasilje. Enkrat letno gredo na medge-
neracijski tabor v Sočo. 

Umetniki za karitas je iz akcije in 
projekta v dvajsetih letih prerasel v gi-
banje, saj so bili med udeleženci kolo-
nije na Sinjem vrhu slikarji že iz vseh 
petih celin. V lanskem letu je bilo, po-
leg Trsta, Gorice in Bruslja še 11 raz-
stav po Sloveniji. In tudi tu je bilo vse 
opravljeno prostovoljno in z vese-
ljem. 

Pomoč družinam in posamezni-
kom v stiski se izvaja v Centru karitas 
v Ajdovščini. Prvi pogovor s prosilci 

pomoči opravi gospa Hermina, dru-
gače pa v centru stalno delujejo dve 
ekipi stalnih prostovoljk, ki poskr-
bijo za pripravo hrane, sortiranje in 
razdeljevanje oblek, br. Gregor odgo-
varja za pohištvo in belo tehniko. Vsi 
vemo, da človek ne živi samo od kru-
ha, zato so pogovori in spremljanje 
ljudi v stiski naša stalnica; imamo eki-
po prostovoljk, ki smo zaključili se-
minar za neprofesionalno svetovanje 
in na ta način se vsak teden srečuje-
mo z ljudmi, ki nam svoje težave za-
upajo in jim skušamo po svoji moči 
pomagati tudi tako, da jih usmerimo 
k primernim strokovnjakom. Dovolj 
pove podatek, da je bilo v lanskem 
letu več kot 2.000 razgovorov, preko 
300 laičnih svetovanj, 40 spremljanj z 
načrtom pomoči, 15 prejemnikov pa 
ja bilo usmerjenih k raznim strokov-
njakom. 

In konkretna pomoč: v Centru ka-
ritas v Ajdovščini je bilo 84 ton hrane 
in sadja razdeljenega 422 družinam 
in 144 posameznikom; 277 prosilcev 
je prejelo pomoč pri plačilu položnic, 
480 šolarjev pa šolske potrebščine; 
4.807 ostarelih in bolnih se je na raz-
lične načine dotaknila pomoč Karitas. 

Morda še informacija in zahvala 
vsem 153 darovalcem naše doline in 
tudi drugod, ki ste za dvigalo za Ur-
ško in Tadeja darovali 21.153 Eur. 
Bodite ponosni sami nase, kajti med 
darovalci je z zlatimi črkami zapisano 

tudi Vaše ime. Dvigalo je že naroče-
no, nekoliko se je stvar zavlekla zara-
di urejanja dokumentov in lastništva, 
vendar bo. Zbiramo še naprej, kajti 
radi bi pomagali tudi pri ureditvi ko-
palnice za oba otroka. 

Verjetno se bo kdo vprašal od kod 
vse to: največji kos pogače pri vredno-
sti pomoči predstavlja prostovoljno 
delo, kajti če bi vse to delali zaposleni, 
bi kaj malo ostalo za revne in pomo-
či potrebne. Tudi zato ni naše skladi-
šče nikoli prazno. Hvala Občini Aj-
dovščina in Vipava, ki naše programe 
podpirata, hvala številnim daroval-
cem po župnijah, ki ob nabirkah da-
rujete za ljudi v stiski, trgovine, ban-
ke so dovolile prisotnost košarice ‘dar 
za stisko’, seveda pa je tu tudi Kari-
tas z vsemi akcijami in vzpodbuda-
mi, pa FIHO, MDDDSZ  in celo EU. 
Veseli bi bili, da vsega tega ne bi bilo 
treba, temveč, da bi si ljudje s svoji-
mi rokami služili vsakdanji kruh; za-
vedamo pa se, da ubogi bodo vedno 
med nami, zato dobrodošli vsi, ki po-
moč potrebujete in hvala lepa vsem, 
ki pomagate. Svoj dar lahko nakaže-
te na TRR karitas vipavske dekanije, 
Ajdovščina, Vipavska 11, SI56 0475 
1000 0867 279. Pa vesele Velikonoč-
ne praznike v imenu sodelavcev Kari-
tas in vseh, ki smo udeleženi v zgod-
bi dobrote. 

Jožica Ličen
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Franc Černigoj

Po sledu za besedo
Pri Zlatorogovi knjižnici je izšla že 39. knjiga, Po sledu za besedo 
Franca Černigoja, ki prinaša na knjižne police zanimivo lovsko le-
poslovje. Knjigo je v nakladi 22.500 izvodov (kar je za zdajšnje raz-
mere v slovenskem založništvu neverjetna naklada!) izdala Lovska 
zveza Slovenije. Predstavitev knjige v Ajdovščini bo v Lavričevi 
knjižnici 12. aprila.

Že sam naslov ‘Po sledu za be-
sedo’ nas na zelo jasen način 
napeljuje na dve Černigojevi 

strasti – lov in ubesedovanje pripo-
vedovalcev. »In res moramo iti po 
sledu, postopoma, po korakih, pre-
vidno, stavek za stavkom, zgodbo za 
zgodbo ... Černigoj je s to knjigo še 
enkrat dokazal svoje mojstrstvo li-
terarnega dojemanja narave in lova, 
predvsem pa izkazal veliko spo-
štovanje do vsega živega. In izrazil 
hvaležnost ljudem, ki so mu odsti-
rali tančice skrivnosti o takšnih in 
drugačnih doživetjih,« je v recenziji 
knjige zapisal dr. Marjan Toš 

Černigojevo lovsko pripovedni-
štvo je dolgo skoraj pol stoletja in v 
novi knjigi je jagodni izbor krajših 
in daljših besedil, nekaterih že obja-
vljenih v reviji Lovec in drugih pu-
blikacijah. Mnoga so nastala ob si-
ceršnjem dolgoletnem zapisovanju 
izročila, nenazadnje tudi ob ure-
janju zbornikov lovskih družin ob 
jubilejih. Vse pa imajo eno veliko 
skupno sporočilo: samo v pristnem 
doživljanju narave nam je dan poln 
lovski užitek ... Ali kot je v spremni 

besedi zapisal Lojze Skvarča, da mu 
je le v Naravi dano polno doživlja-
ti lov, in »spoštljivo pokaže na naj-
manjšega ptička, na komaj opazen 
cvet drobcene rože, ki jo tudi po-
imenuje, kot bi ju nagovoril. Pre-
ko svoje Gore nam skuša prikazati 
vsaj delček skrivnosti, ki jih skriva-
jo temne, daleč in globoko na idrij-
sko stran padajoče prepadne grape 
s svojimi potočki na dnu. Pa nav-
zdol v deželo, na svetlo Primorsko, 
na Vrhe, vse tja nas popelje tudi na 
lov in tam najde pripovedovalce, 
tudi preproste lovce, da nam poma-
gajo razkazati te lepe kraje in življe-
nje v njih, danes in tudi njega dni«. 
Zato so njegovi lovski portreti pra-
vi, zgodbe o lovcih polne sočnih do-
živetij in prepletene tudi s krutimi 
usodami ljudi, kot sta bili prva in 
druga svetovna vojna. In zato je pi-
sanje, čeprav iz krajevno omejene-
ga območja, še kako zanimivo za ves 
slovenski prostor, za vse slovenske 
lovce torej. 

Knjigo poleg besede krasijo še ilu-
stracije divjadi Jurija Mikuletiča. 

rl

Monokromno v Lokarjevi galeriji
V petek, 18. marca, je bila v Lokarjevi galeriji otvoritev zanimive razstave članov Združenja umetnikov 
Škofja Loka. Na razstavi se predstavlja 16 avtorjev, tako slikarjev, kiparjev kot fotografov. Razstavo, ki je 
tako po vsebini, pristopih kot izraznih sredstvih zelo raznolika, so avtorji sami poimenovali Monokromno.

Monokromno pogosto slu-
ži dvema namenoma. 
Prva je posredovanje du-

hovne čistosti; z izborom oziroma 
z zamejitvijo na eno barvo lahko 
umetnik razišče spokojnost totalne 

abstrakcije. Drugi namen mono-
kromnega je za nekatere umetnike 
redukcija slike ali kipa, lahko tudi 
inštalacije, videa ali zvoka, na najo-
snovnejšo obliko barve, oblike, teks-
ture ali procesa izdelave dela. 

Združenje umetnikov Škofja Loka 
je v osnovnem izhodišču združe-
nje avtonomnih posameznikov, ki 
skušajo zasledovati premike znotraj 
osebnih izpovedi njihovih članov in 
sledenju tendencam, ki vplivajo na 
njihov življenjski/ustvarjalni pro-
stor. Rdeča nit razstave Monokro-
mno je želja po vzpostaviti razisko-
valnega okoljain izpraševanja, kaj se 
zgodi, ko reduciramo strukture, ma-
terial in prostor; če lahko barva arti-
kulira samo sebe, neodvisno od in-
terpretacijeali konteksta in če jo to 
osvobaja oziroma naredi avtono-
mno; če je monokromatizem najo-
snovnejša oblika abstrakcije, ki nudi 
vir inspiracije tako ne-figurativnim 
kot ne-predstavnim tendencam v 
sodobni umetnosti in kaj se zgodi 
ko avtonomen subjekt/delo trči ob 
zasičenost sodobnega sveta. 

Razstava bo na ogled do 8. aprila. 
Vladimir Bačič

Oktet Castrum 

Že šestnajsto leto skupaj
Radi pojemo, radi se družimo, s petjem živimo, saj smo vsi tudi člani MoPZ Srečko Kosovel že mnogo 
let. V šestnajstih letih smo sodelovali na mnogih pevskih festivalih, še več priložnostnih nastopih ob 
raznih otvoritvah, proslavah, praznovanjih, tudi kakšno tekmovanje se najde.

Najbolj pa smo ponosni na 
naša gostovanja v tujini pri 
naših izseljenih rojakih v 

Italiji, Nemčiji, Srbiji in daljni Av-
straliji. Posneli smo tudi štiri zgo-
ščenke, zadnja, ki opeva lepote naših 

gora, je še ‘topla’, saj smo s snema-
njem končali prav v tem mesecu. 

Veseli smo vsake pohvale, še pose-
bej pa vseh, ki nam radi prisluhnete 
na naših koncertih. 

Že dolgo se nismo ljubiteljem naše 
pesmi predstavili v Ajdovščini. Prav 
zato smo se letos odločili, da svoj 
letni celovečerni koncert priredimo 
v Ajdovščini. 

Prav vseh, ki nam radi prisluhnete, 
bomo veseli v nedeljo, 17. aprila ob 
18. uri, v Dvorani prve slovenske 
vlade. Čim več nas bo, bolj nam bo 
lepo, zato iz srca vabljeni. 

Oktet Castrum

Prva samostojna razstava Irene Jazbar

Slike polne čistih, močnih in živih barv
Razstava z naslovom Moje slike v galeriji Vipavski Križ je za Ireno Jazbar iz Ajdovščine nekoliko presenetljivo šele 
njena prva samostojna predstavitev likovnega opusa. K slikarskemu ustvarjanju se je vrnila šele po upokojitvi, 
potem ko je desetletja poučevala likovno vzgojo številne generacije učencev OŠ Dobravlje.

Zato ne preseneča, da jo je Jurij 
Paljk ob predstavitvi na od-
prtju razstave nagovoril kot 

'svojo tovarišico likovnega pouka' in 
nadaljeval: »Človek postane vesel ob 
gledanju njenih slik, kjer ji kot slikar-
ki uspe z navidez preprosto slikarsko 
tehniko jasnih čistih površin in sre-
dozemsko uglašenih barv zgraditi 
premišljeno, harmonično kompozi-
cijo. Njene slike so božansko sončne. 
Pred njimi ne moreš ostati ravnodu-
šen. Tu je skladje barvnih ploskev, 
nikjer nobene moteče ostrine, sre-
dozemska prešernost, tiha ubranost, 
predvsem pa veselje do življenja.« 
Paljk je v spremni katalog zapisal še, 

da je vsaka njena slika uravnovešena, 
kompozicija je trdna, pozna se, da je 
Irena Jazbar svoje osnove slikarstva 
vedno gradila pri abecedi vsakega 
odličnega slikarja, ki je risba. Slike 
ptičkov, petelinov, mačk, rož rastlin, 
ki nam navadnim smrtnikom ostaja-
jo le primerki živega sveta, umetnici 
pomenijo vzgib za slikanje sveta, ki 
je lep, vesel, srečen, če ga le hočeš 
tako videti, če se le odločiš za lepoto, 
ki je vidna tistim, ki jo hočejo videti, 
ki je lastna resničnim umetnikom, 
samo zares veliki umetniki pa jo z 
nami delijo.«

Irena Jazbar se je rodila v Sveti tro-
jici v Slovenskih goricah, se šolal na 

pedagoški gimnaziji v Mariboru in 
nato na tamkajšnji pedagoški aka-
demiji. Kot likovna pedagoginja je 
svoje prvo delovno mesto dobila v 
Dobravljah in šoli ostala zvesta do 
upokojitve. Takrat se je spet vrnila 
slikarstvu, ki ga je po študiju opusti-
la. Najraje ustvarja v tehniki akrila, v 
Vipavskem križu pa je predstavila ci-
kel zadnjih štirih let. 

Za glasbeno kuliso odprtja razsta-
ve sta poskrbela Damjana Golavšek 
in Čarli Novak, povezovala je Julija 
Letnik.

rl
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Na vzpetini stoji že stoletja
Ana Gregorič nas je v petek, 11. marca, popeljala v zgodovino ložanskega gradu, o katerem je pisala 
diplomsko nalogo.

Na tem mestu naj bi   že v 
12. stoletju stal neutrjen 
srednjeveški dvor, ki so ga 

zgradili grofje Bogenski, v njem pa 
so živeli ministeriali Leitenburg, po 
katerih je kraj dobil ime. Na začet-
ku 13. stoletja so posest podedovali 
grofje Andleški, po letu 1228 pa je 
prešla v last oglejskih patriarhov. Ti 

so jo leta 1351 prepustili Habsburža-
nom, ki so jo leta 1399 podelili Wal-
seejcem. Leta 1472 je posest prešla v 
deželnoknežjo last, v drugi polovici 
16. stoletja pa najprej v zakup, nato 
v last rodbine Cobenzl, ki so živeli v 
Valvasorjevih časih. Sedanji dvorec 
je dal pred letom 1675 zgraditi Janez 
Filip Cobenzl. V glavnem poslopju 
je bila tudi grajska kapela Kristuso-
vega trpljenja. Po izumrtju rodbine 
leta 1810 je posest podedoval Mihael 
grof Coronini in jo leta 1822 prodal 
zdravniku Jožefu Mayerju. Takrat 
je zadnji lastnik, Evgen Mayer, po-
daril posestvo, grad in vso opremo 
novo ustanovljeni Kmetijski šoli za 
Primorsko. 

Študentka zgodovine in italijanšči-
ne Ana Gregorič iz Prvačine se je z 
družino pred sedmimi leti preseli-
la v Lože. Na prvi stopnji zgodovi-
ne si je za diplomsko nalogo izbra-
la temo Grad Lože : Kmetijska šola 
na gradu v Ložah pri Vipavi med leti 
1946-1961. Na pobudo Ks Lože je v 

petek, 11. marca, pripravila izčrpno 
predstavitev zgodovine gradu Lože 
in kmetijske šole, ki je v njej delo-
vala v letih 1946 – 1961. Pomoč pri 
pripravi diplomske naloge ji je nudil 
še živeči domačin Viktor Nusdor-
fer, ki je šolo obiskoval v letih 1948 
in 1949. Veliko zapiskov o letih de-
lovanja kmetijske šole je žal neupo-
rabnih, ker so bili pisani na roko in 
so s časom postali nečitljivi.

Krajani Lož smo lahko ponosni na 
zgodovino gradu Lože, na pomemb-
ne ljudi, ki so v njem živeli. Kmetij-
ska šola na Gradu vLožah je dala te-
melj sedanji kmetijski šoli na Grmu 
pri Novem Mestu. Nekoč mogočen 
stoji že stoletja na vzpetini nad vas-
jo Lože, ob vznožju so ga obdajali vi-
nogradi za njim pa se razteza gozd. 
Sedaj pa sameva in zob časa ga je že 
pošteno načel in kmalu bo žal  še en 
velik kup ruševin, vsem nam v po-
min in opomin.

Melita Dolenc

Je trden kaj most ali 
Skice iz Nove Gorice
Most je za Marijo Mercina, pisateljico, profesorico, slovenistko in 
avtorico knjige Je trden kaj most, ki smo jo predstavili v Lavričevi 
knjižnici, prispodoba vezi, povezanosti. V spremni besedi h knjigi 
je Barica Smole zapisala, da knjiga Je trden kaj most gradi most iz 
besed, ki se pne iz preteklosti v sedanjost, od širšega goriškega pro-
stora do njegove srčike - Nove Gorice. Pogovor z avtorico je vodila 
literarna kritičarka Ana Geršak, nekoč tudi sama njena dijakinja.

V knjigi je osemnajst zgodb, 
ki so sicer nastale v različ-
nih časovnih obdobjih. Naj-

prej je bil delovni naslov tega ciklusa 
Skice iz Nove Gorice. Potem pa se 
ji je avgusta 2009 zgodilo srečanje s 
kamnom in prišel je tudi naslov. Av-
torica pravi, da se istoveti z dreve-
si, z rekami. Ima občutek, da je kot 
reka, kot Vipava, ki se izliva v Sočo. 
Njen prostor je kraj, kjer je doma, 
je dolina, svetloba, je sprehod sko-
zi različne pokrajine. Ima prav po-
seben zvezek, v katerega si zapisuje 
srečanja v tem prostoru: srečanje s 
kamnom, z drevesi, reko, mimoido-
čimi. Srečanja prinesejo spomine, 
prinesejo zgodbo. Tudi spomine na 
kraje svojega otroštva, Goče, Ajdo-
vščino. Ob pisanju odkriva vedno 
kaj novega o sebi. Pravi, da je šele se-
daj odkrila, zakaj je bilo v njej vese-
lje do poučevanja, do profesorskega 
poklica. Osrednji del zgodb je stara 
mama in vnuki, kako doživljajo me-
sto, pravzaprav obe mesti, naravo. 

Nova Gorica je bila najprej pot. 
Pot od železniške postaje do gimna-
zije, pa tudi  pot do izobrazbe. Ko se 
je preselila v Novo Gorico kot pro-
fesorica, se je zavedela, da je prav-
zaprav na poti zgodovine Gorice. 

Gorica ji govori v jeziku ljudi, govo-
ri ji skozi ta srečanja, ki so se strni-
la v to knjigo. Novo Gorico imenuje 
zaželeni otrok zgodovine, spomi-
nja se njenih dreves. Tudi ta sreča-
nja z drevesi imajo svoje zgodbe. 
Silvo Karim, ki je knjigo oblikovala 
in opremila, so ta drevesa tako na-
govorila, da je liste »usodovca« na-
risala na notranjo stran platnic. Za 
likovno podobo knjige pa sta se z 
avtorico dogovorili, da bosta upora-
bili grafike Franka Vecchieta. Grafik 
je povedal, da je pisateljica nevede 
izbrala prav grafike, ki so nastale, ko 
se je s središča mesta (Trsta) prese-
lil na tržaški kras, v naravo. Franko 
Vecchiet je zasnoval tudi mozaik na 
Trgu Evrope, trgu med obema Go-
ricama ob železniški postaji v Novi 
Gorici. Na tem trgu, ob tem moza-
iku, je tudi posneta fotografija avto-
rice na zavihku knjige. 

Knjiga je poetična a ima skrito tudi 
satirično ost. Novo Gorico je Mari-
ja Mercina upodobila sicer kritično, 
a vendar tudi kot veselo. 

Knjiga je uvrščena na bralni se-
znam Primorci beremo 2016. Zato 
vas vabimo, da jo preberete. 

Zdenka Žigon

Prešerno na Prešernov dan
Slovenci smo edini narod, ki imamo kulturni praznik za državni praznik. Praznujemo ga 8. februarja, 
na obletnico smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Skupina prijateljev, Jakobovih 
romarjev, se nas je na praznično ponedeljkovo jutro z vlakom zapeljalo iz Nove Gorice do Bleda. 

Kljub dežju, megli in mrazu 
smo prešernega razpolože-
nja zakorakali ob Blejskem 

jezeru.
“Dežela Kranjska nima lepšga kra-

ja, ko je z okolšno to, podoba raja ...”
 Po dobri uri hoje smo prispeli v 

Prešernovo rojstno vas.
“O Vrba, srečna draga vas domača, 

kjer hiša mojega stoji očeta ...”                    
 Niti slabo vreme ni kvarilo pra-

zničnega vzdušja. Žirovniški župan 

je kasneje v svojem nagovoru dejal, 
“da pravega Slovenca ne dež, ne ve-
ter ne ustavi, ko se le ta v Vrbo od-
pravi.”

 Po ogledu pesnikove rojstne hiše 
smo si priredili svojo slovesno aka-
demijo, recitirali smo Prešernovo 
in drugih slovenskih avtorjev po-
ezijo, pomerili smo se celo v kvizu 
na temo Prešerna. Ob spomeniku je 
nato potekala proslava, na kateri je 
več stoglavo množico nagovoril tudi 

predsednik države Borut Pahor. Da 
kultura ni le jezik, umetnost, poe-
zija, da je to tudi pogum, strpnost, 
spoštljiv in razumljiv dialog, skratka 
kulturni odnosi, je dejal.” To je de-
diščina Franceta Prešerna in dedi-
ščina njegove Zdravljice, ki je naša 
himna.”

 Zapeli smo skupaj z Nušo Deren-
da,   se slikali ob Prešernovem spo-
meniku in se po isti poti , seveda 
po obvezni blejski kremšniti, vrnili 
proti svojim domovom. Niti precej 
podaljšana pot zaradi poplavljenega 
predora v Bohinjski Bistrici, nam ni 
uničila prazničnih občutenj.

 Medtem ko so neznanci z bode-
čo žico ovijali Prešernov spomenik 
v Ljubljani, baje v nekakšen protest, 
smo Vipavski Jakobčki odstranjeva-
li žice in ograje naše samozaverova-
nosti, naše zaprtosti in naše sebič-
nosti. 

Naj živi slovenski kulturni praznik!
Silva Vidmar

Izbrisani odtisi
V Pilonovi galeriji je od petka, 18. marca 2016, do 17. aprila 2016, 
na ogled razstava del na papirju Maria Pallija. Slikar in grafik, kate-
rega dom in atelje segata vse od Ljubljane, do Volčjega Gradu na 
Krasu in italijanskega Gradišča ob Soči, je za tokratno, drugo v nizu 
treh razstav, izbral dela na papirju.

Na razstavi v Pilonovi galeriji 
se publiki predstavlja z deli, 
ki jih je ustvaril med 1980 

in 1990.   
V tem obdobju se približa papir-

ju, možnosti, ki jih ponuja materi-
al sam, ga navdušujejo in navdihuje-
jo. Tehnični postopek izpopolni na 
svojstven način, papir sam pa mu ne 
pomeni zgolj nosilca likovnega dela, 
temveč sredstvo izražanja. Svojevr-
stnost njegovega dela je preseganje 
mej materiala ter izhajanje iz oziro-
ma vstopanje v material vse do nje-
govega bistva. 

Mario Palli (Gorica, 1946), Tol-
minec po materini strani, v Slove-
niji razstavlja že vse od konca se-
demdesetih let prejšnjega stoletja, 

v Pilonovi galeriji pa se samostoj-
no predstavlja že drugič (prvič v letu 
1998 z razstavo Mario Palli, Slike). 
Goriški umetnik je leta 1965 diplo-
miral na Državnem umetnostnem 
zavodu v Benetkah na oddelku za 
freskantsko slikarstvo, od leta 1967 
pa je poučeval risanje in slikarstvo 
na umetnostnih šolah v Gorici, Ba-
riju in Trstu. Kot uveljavljen in sa-
mosvoj grafik je sodeloval na šte-
vilnih pomembnih mednarodnih 
grafičnih razstavah, bienalih in tri-
enalih, na katerih je prejel številne 
nagrade in priznanja.

Razstava Izbrisani odtisi, papir 
Marija Pallija bo v Pilonovi galeriji 
na ogled do nedelje, 17. aprila 2016.

rl
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KAKOVOST PITNE VODE 
Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina upravlja pet javnih vodovodnih sistemov - Hubelj, Vipava-skupni, Skuk, Sanabor in Podkraj-Strelice, iz katerih oskrbujemo preko 22.000 uporabnikov. 
Kot upravljavec javnih vodovodih sistemov, izvajamo notranji nadzor po HACCP sistemu, skladno s Pravilnikom o pitni vodi RS Slovenije. V letu 2015 smo v okviru notranjega nadzora na javnem vodovo-
dnem omrežju izvedli 48 mikrobioloških preizkušanj  in 26 fizikalno-kemijskih preskušanj pitne vode. 
Poleg upravljanja javnih vodovodov, opravljamo tudi interni nadzor (HACCP) na devetih vaških vodovodih: Kamnje, Lokavec-Čohi, Lokavec-Slokarji, Lokavec-Brod, Lokavec-Kompari, Stomaž, Podkraj-
-Zgornji, Podkraj-Spodnji in Višnje. Našteti vodovodi oskrbujejo 1.200 uporabnikov. Na vaških vodovodnih sistemih je bilo opravljenih 18 mikrobioloških in 9 fizikalno-kemijskih preizkušanj. Tako vzorče-
nje kot analize vzorcev je izvajal pooblaščeni izvajalec Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). 
Poleg notranjega nadzora pitne vode, Ministrstvo za zdravje izvaja tudi Državni monitoring pitne vode, s katerim zagotavlja dodaten nadzor nad kvaliteto pitne vode. V okviru Državnega monitoringa je bilo 
na javnem vodovodnem omrežju izvedenih 31 mikrobioloških in 31 fizikalno-kemijskih preizkušanj, na vaških vodovodih pa 18 mikrobioloških in 18 fizikalno-kemijskih preizkušanj.

Rezultati analiz in komentar
V okviru notranjega nadzora je bilo skladnih 47 mikrobioloških preizkušanj, izvedenih na javnem vodovodnem omrežju. Neskladen je bil en vzorec, in sicer zaradi napake na notranjem vodovodnem omrež-
ju uporabnika. Vseh 26 vzorcev, ki so bili fizikalno-kemijsko preizkušani, je bilo skladnih s pravilnikom o pitni vodi. 
Na vaških vodovodnih sistemih so bili 4 vzorci mikrobiološko  neskladni. Vsa vzorci so bili fizikalno-kemijsko skladni. 
Rezultati Državnega monitoringa so pokazali  podobne rezultate kot notranji nadzor. Od 31 mikrobioloških vzorcev odvzetih na javnem vodovodnem omrežju je bil 1 neskladen. Vseh 31 fizikalno- kemijskih 
analiz opravljenih na javnem vodovodu je bilo skladnih. 
Na vaških vodovodnih sistemih je bilo znotraj Državnega monitoringa 7 mikrobioloških vzorcev neskladnih. Vsi vzorci so bili fizikalno kemijsko skladni.
Vzorec je neskladen, kadar  je vsaj en parameter višji od mejne vrednosti, ki jo predpisuje Pravilnik o pitni vodi (UL RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15 ) Rezultati analiz nam kažejo konstanto 
mikrobiološko neskladnost pitne vode na vseh tistih vaških 
vodovodih, kjer ni urejena priprava vode (dezinfekcija). Vsi 
izviri na tem področju so površinskega tipa, zato vsako dol-
gotrajnejše deževje povzroči mikrobiološko neskladnost pi-
tne vode. Edina trajna rešitev za oskrbo prebivalstva z neo-
porečno pitno vodo je ustrezna priprava pitne vode.

Aktivnosti za zagotavljanje oskrbe z neoporečno pitno 
vodo
V letu 2015 se je končala izgradnja objektov za pripravo 
vode v zaselku Lokavec-Kompari in Podkraj – Strelice. Na-
daljuje se gradnja novega vodovodnega omrežja iz Hublja 
proti Lokavcu -Čohi.

Informacije
Letna poročila in razširjene analize večjih vodovodnih sis-
temov si lahko ogledate na naši spletni strani www.ksda.si, 
pod dejavnostjo »Pitna voda«, »Kakovost vode«.

Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina
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Hubelj DA 27 1 KB 14 0 /
Vipava-skupni DA 11 0 / 6 0 /
Gora -Skuk DA 5 0 / 4 0 /
Sanabor DA 3 0 / 1 0 /
Strelice DA 2 0 / 1 0 /

V
aš
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 v

od
ov

od
i

Lokavec-Slokarji NE 2 2 KB 1 0 /
Lokavec-Čohi NE 2 2 EC,KB,CP 1 0 /
Lokavec-Brod DA 2 0 / 1 0 /
Lokavec-Kompari DA 2 0 / 1 0 /
Stomaž DA 2 0 / 1 0 /
Kamnje DA 2 0 / 1 0 /
Višnje DA 2 0 / 1 0 /
Podkraj-Zgornji DA 2 0 / 1 0 /
Podkraj-Spodnji DA 2 0 / 1 0 /

Tabela 1: Notranji nadzor pitne vode na vodovodnih sistemih v občini Ajdovščina in občini Vipava 2015

Vili Baronovki

Moje sanje lepo stanovanje

Vipava, to skoraj mestece, a 
vendar trg, stisnjen pod po-
bočje planote Nanos, preo-

blikovan in  napojen z reko Vipavo, 
ki se vije po rodovitni zemlji, je biser 
naše Vipavske doline.

In ker prav vsak med nami išče 
svoj prostor pod soncem in je sre-
čen, kadar ga uspe najti, ga bo mo-
goče našel prav tu, v s soncem ob-
sijani soseski – več stanovanjskega 
objekta »Vili Baronovki«, ki se na-
hajata ob potoku Gacka, na južnem 
robu Vipave, ob magistralni cesti 
Vipava Razdrto.

Vili Baronovki je zgradilo pod-
jetje Zemono d.o.o. Zasnovani sta 

bili s strani ljudi, ki so svoje zna-
nje in izkušnje strnili v zamisli o 
kvalitetnem, udobnem, varnem in 

prijetnem domu v mirnem in zele-
nem okolju. Gotovo je to tudi ra-
zlog, da sta vili že skoraj zapolnjeni 

in le še nekaj stanovanj čaka na nove 
lastnike.  Zanimivo je tudi to, da je 
90 % kupcev mladih družin, ki se 
med seboj dobro razumejo in tudi 
delujejo. 

Oba objekta sta podkletena, klet 
tvori enotno garažo. V kleti so tudi 
shrambe stanovanj ter pomožni 
oz. tehnični prostori objektov. V 
blok vstopite lahko skozi vrata ali 
pač skozi kolesarnico, kjer parkira-
te kolo. Pritlična stanovanja ima-
jo atrije, nadstropna balkone, večja 
stanovanja v mansardi pa velike te-
rase orientirane proti jugu. Vsa sta-

novanja so opremljena s klima na-
pravami, videofonom, optičnim 
kablom za dostop do svetovnega 
spleta, do višjih nadstropij vas po-
peljejo dvigala. 

Njihova velika prednost je tudi lo-
kacija, saj sta v direktni povezavi z 
Vipavo in blizu izhoda iz avtoceste, 
pa vendar ne na prometni žili. Po-
leg tega pa se nahaja v neposredni 

bližini, manj kot tristo metrov raz-
dalje, trgovski center, vrtec in šola.

Vipavska dolina je čudovit kraj za 
življenje, a na žalost ponudba stano-
vanj ni ravno obsežna in najboljša. 
Novi stanovanjski objekti se ne gra-
dijo, kar pomeni, da se le ta tudi v 
prihodnje ne bo povečala. Kljub 
slabši ekonomski situaciji v državi, 
pa sta vili Baronovki že skoraj za-
polnjeni, saj sta s svojim videzom, 
dobro razporeditvijo prostorov, po-
zicijo in praktičnostjo, prepričali ve-
liko srečnih lastnikov.

Samo v mesecu aprilu, pa bodo 

stanovanja na voljo po ugodni ceni 
1.344 EUR na kvadratni meter. 

Vsako stanovanje je specifično 
in dopadljivo samo zase, kupci jih 
primerjajo s svojimi potrebami in 
predstavami. Vsekakor pa se ni še 
nihče odločil za nakup stanovanja 
brez ogleda, ki si ga lahko uredite s 
klicem na tel. 041 480 670. 

(os)
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Likovni natečaji
Učenci OŠ Danila Lokarja in PŠ Lokavec izjemno uspešni na raznih 
likovnih natečajih.

Mednarodni natečaj Lidice 
2015

V ponedeljek, 22. 2. 2016, so se 
učenci OŠ Danila Lokarja Ajdovšči-
na in PŠ Lokavec odzvali na vabilo 
Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport, kjer je potekala slav-
nostna podelitev priznanj in nagrad 
učencem, ki so uspešno sodelovali 
na 43. mednarodnem likovnem na-
tečaju Lidice. Na natečaju je v pre-

teklem letu sodelovalo 21.380 otrok 
iz 71 držav, na razstavo pa se je uvr-
stilo le 1282 najboljših del. Med nji-
mi so bila tudi dela štirih učencev 2. 
in 3. razredov OŠ Danila Lokarja Aj-
dovščina in PŠ Lokavec. Maja Čoha, 
Jernej Bizjak, Maj Blaško in Jakob 

Kompara so priznanja in nagrade 
prejeli od ministrice za izobraževa-
nje, znanost in šport, dr. Maje Ma-
kovec Brenčič, in veleposlanice Če-
ške republike, Nje. eksc. gospe Věre 
Zemanové.

 Učencem iskreno čestitamo za do-
sežek! 
Državni likovni natečaj 
Portreti drugačnosti 

V februarju 2016 so učenci likov-

nega krožka sodelovali na državnem 
likovnem natečaju Portreti drugač-
nosti, ki ga že tradicionalno prireja 
SiNAPSA, slovensko društvo za ne-
vroznanost.  

Po besedah organizatorjev je bil 
odziv na natečaj letos izredno velik 

in izbrati zmagovalni izdelek med 
vsemi prispelimi jim je povzročalo 
kar nekaj težav. Kljub temu se jim 
je po skrbnem premisleku vendarle 
uspelo odločiti za skupino izdelkov 
v kategoriji mlajših učencev (od 1. 
do 6. razreda), ki so po svoji izved-
bi, ustreznosti in izvirnosti izstopa-
li od ostalih. 

Na prvo mesto so se s svojimi deli 
uvrstili tudi naši drugo- in tretješol-
ci Hana Paljk, Uršula Krkoč, Ana 
Durn, Saša Popović, Maruša Ra-
spor, Stela Balut, Aleks Ličen in Sara 
Vidrih. 

Vsem iskreno čestitamo za dose-
žek! 
Likovni natečaj Zdrav 
način življenja 

Učenci prilagojenega programa z 
nižjim izobrazbenim standardom 
so sodelovali na likovnem natečaju 

z naslovom Zdrav način življenja. 
Na državnem natečaju je sodelova-
lo 183 ustanov, iz katerih je v ožji 

izbor prišlo 300 izdelkov, 150 iz 
kategorije šole in 150 iz kategori-
je vrtci. Po mnenju komisije so bila 
izbrana 3 najboljša dela iz vsake ka-
tegorije. Med šest nagrajencev se je 
uvrstil tudi Miha Kovač, ki je sebi in 
svojim sošolcem priskrbel nagrade 

pokrovitelja natečaja. Mihu in so-
šolcem čestitamo za sodelovanje in 
dosežek! 
Državni likovni natečaj 
Avtocesta od vasi do 
mesta 2016 

Učenci podružnične šole Lokavec 
so sodelovali na državnem likovnem 
natečaju Avtocesta od vasi do mesta, 
ki je potekalo pod pokroviteljstvom 
družbe DARS d.d. Na natečaj se je 
odzvalo 656 osnovnošolcev 76 šol in 
enega kulturno-umetniškega dru-
štva. Štiričlanska komisija je izmed 
vseh prispelih del izbrala 20 najbolj-
ših, med katere se je uvrstila tudi 
grafika Lare Slokar iz 4. razreda. Li-
kovna dela iz ožjega izbora bodo na 
vpogled na razstavi na Trgu celjskih 
knezov v Celju od 21. aprila do 12. 
maja 2016.

 Lari iskreno čestitamo za dosežek!
Anuša Blažko
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Mlade novinarke na 
RTV Slovenija
V petek, 26. februarja, smo s šolsko novinarsko ekipo OŠ Dobravlje 
obiskali RTV Ljubljana. Spremljala nas je učiteljica Ksenija Trebovc. 

Najprej smo stopili v stavbo ra-
dia, kjer nas je sprejela prijazna 
gospa, ki nas je vodila po ce-

lotni stavbi. Ustavili smo se v avli, kjer 
nam je povedala nekaj osnovnih stvari 
o radiu, radijskih postajah in o razlikah 
med njimi. Nato smo se odpravili po za-
vitem stopnišču do nadstropja, kjer de-
luje Val 202. Takoj smo opazili prostore 
za nekakšnimi steklenimi stenami, kjer 
so govorili novinarji. Novinar je odšel v 
studio, kjer je bila okrogla miza. Skozi 
steklo smo lahko videli, kako je komen-
tiral in opazoval dogajanje na smuči-
šču, saj je bil ravno na sporedu prenos 
smučarskih skokov. Povedali so nam, 
da je to Aleš Smrekar, športni novi-
nar, katerega glas velikokrat slišimo po 
radiu. Kasneje je k nam pristopil tudi 
radijski urednik Andrej Karoli, ki nam 
je odgovarjal na vprašanja, se z nami 
prijazno pogovarjal ter povedal marsi-
kaj zanimivega o svojem delu. Ker nas 
je priganjal čas, smo odšli še nadstropje 
višje, kjer domuje 1. program Radia 
Slovenija. Prav takrat je bila na sporedu 
oddaja Radio GA GA. Tako smo lahko 
videli, kako poteka oddaja, ki jo vodi 
Sašo Hribar, pa še fotografirali smo se 
z njegovo celotno ekipo. Ob poslušanju 
smo se nasmejali do solz. Da ne bi ostali 
brez glasbe, smo si ogledali še prostor, 
v katerem vadijo člani simfoničnega 
orkestra RTV. Z zanimanjem smo pri-
sluhnili njihovi vaji. Namenjeni smo 
bili tudi preizkusiti, kako se sliši naš glas 
po radijskih valovih, vendar to na žalost 
ni bilo mogoče, zato smo odšli v drugo 
stavbo RTV, namenjeno televiziji. 

Že ob vhodu je bilo zanimivo. Vide-
li smo namreč veliko nam znanih obra-
zov, ki so odhajali ali prihajali v stav-
bo. Najprej so nas popeljali na ogled v 

prostor, kjer maskerke naličijo in po-
lepšajo nastopajoče na televiziji. Pove-
dali so nam, da   urejanje moških traja 
približno 15 minut, žensk pa do 45 mi-
nut. Pred našimi očmi ja vizažistka ure-
dila enega izmed voditeljev. 

Kasneje smo hodili po raznih hodni-
kih, obšli garderobe in prispeli do pro-
stora za scenske rekvizite. Tu je bilo 
polno raznih predmetov, ki jih upora-
bljamo v vsakdanjem življenju, pa tudi 
ogromnih scen, kot so na primer pošev-
ni oder iz oddaje Vse je mogoče. Nato 
smo si ogledali še prostora s stotina-
mi moških, ženskih in otroških oblačil. 
Šli smo si pogledat še studie. V prvem, 
največjem, je bila prav takrat postavlje-
na scena za letošnjo Emo. Ker so imeli 
vajo, smo lahko videli Klemna Slakonjo 
in Marleno. Potem smo odšli do dru-
gega studia, kjer so postavljali sceno za 
oddajo Obzorja duha, in še do najmanj-
šega studia, ki  je bil ves v modri barvi. 
Ta je namenjen oddajam z multimedij-
skim ozadjem, kot so na primer vre-
menska napoved, Infodrom ipd. Scene 
oddaj menjujejo, tako da smo videli le 
nekatere. Na koncu smo šli še v studio, 
kjer snemajo poročila in vreme. V eni 
polovici prostora je bila scena, ki jo vi-
dimo pri poročilih, v drugi polovici pa 
moder prostor, ki je namenjen športu. 
Ugotovili smo, da so studii veliko manj-
ši, kot si verjetno predstavljamo ob gle-
danju televizije. 

S tem je bil naš ogled končan. Vse no-
vinarke smo bile vesele in navdušene 
nad videnim. Nismo pa se mogle zedi-
niti, ali je lepše in bolj zanimivo delo na 
TV ali na radiu. Odslej bomo s še ve-
čjim veseljem pripravljale naše oddaje 
šolskega radia. 

Lana, Zala, 9.razred OŠ Dobravlje

Učenci Osnovne šole Dobravlje pojejo in igrajo 

Kdor vesele pesmi poje, 
gre po svetu lahkih nog …
Tako so učenci Osnovne šole Dobravlje vkorakali na prizorišče zdaj že tradicionalne prireditve ob kul-
turnem prazniku in dnevu šole, kjer so pod naslovom Pot v svet v uri in četrt trajajoči proslavi staršem 
in ostalemu občinstvu prikazovali podobe sveta, kot ga poznajo in kot si ga slikajo v domišljiji, ter z 
njimi delili modrosti, ki naj bodo vsakemu popotnica v življenje.

»Nobena pot ni ravna, nobena pot 
ni revna, a vsaka je zahtevna, in tvoja 
ena sama – glavna,« je napovedoval-
ka z verzi Toneta Pavčka poskuša-
la pomagati drugi pri iskanju prave 
poti, predstave učencev s centralne 
in podružničnih šol pa so po vrsti 
pregnale vsak njen dvom. Otroški 
pevski zbor s centralne šole je kot 
prvi Pavčkovi misli pritrdil z lah-
kotno Vsak po svoje in nam druž-
bo na poti zagotovil s spodbudno 
Sing with jubilation, saj ima pesem, 
kot pravijo, moč, da povezuje ljudi 
med seboj, kjerkoli že so. Z učenci 
podružnične šole v Vrtovinu smo se 
s plesom v tipičnih opravah zavrte-
li okrog celega sveta in dobili odgo-
vor na vprašanje Kam?, kot si ga je 

v svoji pesnitvi zastavil Niko Grafe-
nauer, z učenci iz Črnič, ki jih je pe-
sem Moja cesta vodila v slednji kraj, 
pa smo podrobneje spoznali zna-
menitosti Italije, Avstrije, Madžar-
ske in Hrvaške, ter se spomnili le-
pot Slovenije. V njihovi predstavi ni 
manjkalo prostora niti za ples polke 
in dunajskega valčka, za angleškega 
pa so za njimi poskrbeli naši najiz-
kušenejši šolarji – devetošolci. Manj 
izkušen je bil po besedah pevskega 
zbora iz Vipavskega Križa sosedov 
Mali potepuh, ki se je s svojega po-
tepanja kmalu spet vrnil v toplo ma-
mino naročje, vendar so nas učen-
ci, ki so delili z nami dogodivščine 
z družinskega izleta, podučili, da je 
včasih pot pomembnejša samega 

cilja. S Piko Nogavičko, s katero so 
svet raziskovali otroci iz Šmarij, se je 
kot milni mehurček razblinil že za-
dnji kanček strahu pred iskanjem la-
stne poti, ki pozna tako vzpone kot 
padce, saj so nas tudi učenci podru-
žnične šole v Skriljah spomnili, da 
lahko ob slednjih drug drugemu po-
damo roko in skupaj lažje rastemo, 
kakor so tudi ubrano zapeli. Kot za-
dnjega smo od združenih pevskih 
zborov v pisanih majčkah – živa ku-
lisa našega prizorišča v športni dvo-
rani, dobili še moder očetov nasvet 
iz Mozartove Široke poti, napo-
vedovalka, ki ni vedela, katero naj 
ubere, pa se je na koncu še najbolj 
strinjala s pregovorom, ki pravi, da 
je povsod lepo, a je najlepše doma. 
Šolski ansambel, letos v popolnoma 
dekliški zasedbi, jo je s Sivo potjo 
popeljal na Gorenjsko, ostale pa je 
Kreslinova Cesta, prav tako v izved-
bi naših z inštrumenti spretnih de-
klet, pospremila proti domu. Kdor 
je pozornost posvetil tudi jasnim 
sporočilom prometnih znakov na 
pomenljivi sceni, zagotovo ni krenil 
s prave poti in si je še isti večer pred 
spanjem lahko privoščil branje gla-
sila Čaven, ki je izšlo ob priložnosti, 
tokrat v črno-beli različici.

Vanesa Gregorič, foto Peter Valič

Trgovina za topel dom!

PEČI NA PELETE
KOTLI NA DRVA

TOPLOTNE ČRPALKE OSTALI INŠTALACIJSKI
MATERIJAL

PE Nova Gorica  I  Cesta 25. junija 1g, Kromberk, 5000 Nova Gorica  I  t. +386 (05) 333 40 77

PE Postojna  I  Volaričeva ulica 5c, 6230 Postojna  I  t. +386 (05) 726 21 96

PE Koper  I  Šmarska cesta 4, 6000 Koper  I  t. +386 (08) 205 65 37 NOVO!
www.megaterm.si info@megaterm.si
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Nemški dijaki na obisku v Vipavi
Marec so na Škofijski gimnaziji Vipava zaznamovale tri izmenjave; med drugim so nas obiskali dijaki 
iz Baden Wurttenberga 

Med 6. marcem in 12. mar-
cem smo na ŠGV gostili 
skupino nemških dijakov 

iz Leutkircha. Obisk je del projekta 
Facing Discrimination, ki poteka   
v okviru programa Europeans For 

Peace, tema pa je povezana z raz-
iskovanjem oblik upora proti na-
cizmu med drugo svetovno vojno. 
V času obiska so dijaki prisluhnili 
šestim pričevalcem, ki se še spomi-
njajo druge svetovne vojne,  obiskali 
so Pokrajinski arhiv ter knjižnico v 
Novi Gorici, muzej v Kobaridu in 
Muzej novejše zgodovine v Ljublja-
ni, ter Rižarno in sinagogo v Trstu. 
Najdragocenejši del projektov, po-
vezanih z raziskovanjem preteklosti, 
vedno predstavlja prav srečanje s 
pričevalci, ki se jim najiskreneje za-
hvaljujemo, da so z nami delili svoje 
spomine.

Martina P. Smrdel

Kolo življenja
V petek, 11. marca 2016, je študijski krožek ‘Le eno življenje imam, 
ga lahko izboljšam?’, ki se izvaja v okviru Ljudske univerze Ajdo-
vščina, organiziral predavanje Olge Ličen ‘Kolo življenja’.

Kaj je življenje? Je čudovito, 
zabavno, morje priložno-
sti  ali dolgočasno, nevarno, 

borba …? Mi smo tisti, ki filtriramo 
naše izkušnje. Vsak vidi tisto, kar 
verjame. 

Kot otroci smo se imeli radi, kaj se 
je sedaj zgodilo z nami, da mnogo-
krat nismo zadovoljni sami s sabo? 
V življenju je že vsak izmed nas doži-
vel več situacij, ko je premagal večje 
napore, bil uspešen. Takrat smo se 
dobro počutili. Naše ‘kolo življenja’ 

sestavlja več področij: zdravje, oko-
lje, družina, kariera, osebna rast, 
sprostitev …Sami preučimo, kako 
smo zadovoljni s posameznim po-
dročjem, zahvalimo se za tisto, kar 
smo prejeli, načrtujmo, kaj smo pri-
pravljeni narediti, da bomo dosegli 
izboljšanje. Ni dovolj le sanjarjenje 
in vizualizacija, potrebna je tudi ak-
cija. Življenje nam je dano kot dari-
lo in v vsakem obdobju ga lahko iz-
boljšamo.

ajf

“Bodi sproščen, smo v Grenoblu”
V okviru projekta Erasmus+ tudi letos dijaki Škofijske gimnazije Vipava raziskujemo Evropo. V projekt 
smo vključeni skupaj s šolo Peirre Termier, ki se nahaja v mestu Grenoble v Franciji. Francoski dijaki 
so Slovenijo obiskali konec novembra, konec marca pa smo se mi odpravili na pustolovščino po pre-
stolnici Alp.

V duhu gesla izmenjave, ki se 
glasi Language in Motion 
oz. Jezik v gibanju, smo tudi 

mi aktivno raziskovali pomen jezika 
in sporazumevanja skozi francoske 
oči. »Francozi so precej bolj umirjen 
narod, zato smo potrebovali nekaj 
časa, da smo se privadili na njihovo 
sproščenost in neobremenjenost. 
Družine, pri katerih smo bivali, so 
bile zelo prijazne in gostoljubne, 
torej slabih izkušenj nismo imeli,» 
je svoje vtise o nastanitvi v Franciji 
nasploh strnil udeleženec Aljaž. 

Poleg vseh aktivnosti, ki so nam jih 
pripravili, smo imeli tudi prost vi-
kend, namenjen raziskovanju mesta 
in njegove okolice. Udeleženka Eva 
je vse to doživela takole: »V Greno-
blu smo si ogledali vse parke, trge, 
fontane in šoping centre, pa tudi ne-
kaj zelo prefinjenih restavracij z … 
odlično francosko hrano. Pika na 

i našega izleta pa je bil obisk Lyo-
na, kjer smo preizkusili njihove tra-
dicionalne slaščice in se s tramva-
jem povzpeli do bazilike, ki stoji na 
vzpetini, ta pa nam je ponujala ču-
dovit pogled na mesto in reko Rono. 
Teden, preživet v Franciji, je bil res 
izjemna izkušnja, saj z bivanjem pri 
družinah in druženjem spoznaš kul-
turo mnogo bolje kot z bivanjem v 
hotelu in s turističnim vodičem v 
rokah.« 

Z dijaki sta v Francijo odpotova-
li tudi dve profesorici, med njima 
tudi prof. Martina Podbersič Smr-
del, ki je koordinatorka evropskih 
projektov na Škofijski gimnaziji. 
Sama nam je povedala, da organiza-
cija samega potovanja v drugo drža-
vo ni tako zahtevna kot organizacija 
samih aktivnosti na domači šoli, ko 
nas obiščejo dijaki iz tujine. »Npr., 
najprej moraš dobiti ponudbe za 

ceno prevoza in poskrbeti, da ni s 
tem prevelikih stroškov. Potrebno 
je poskrbeti tudi za zdravstvena za-
varovanja, poiskati profesorje, ki so 
pripravljeni odpotovati kot sprem-
stvo … Vse skupaj ni zahtevno, je 
pa veliko t. i. ‘drobnarij’, za katere 
mora biti dobro poskrbljeno.« 

Čeprav je geslo projekta Jezik v gi-
banju, smo imeli včasih s sporazu-
mevanjem nekaj težav. Večina fran-
coskih profesorjev namreč ne zna 
govoriti angleško, zato nam je bila 
velikokrat pri prevajanju v pomoč 
Meta, ki študira francoščino. No se-
veda se nismo samo potepali in raz-
iskovali, ampak smo vestno pisali 
članke za časopis, ki je nastal v sklo-
pu samega projekta, obiskali pa smo 
tudi časopisno hišo LaDauphiné in 
prvič v živo vidli celoten proces na-
stajanja časopisa.

V Franciji smo dijaki preživeli lep 
teden, veliko novega smo se nau-
čili, vse skupaj pa začinili z zaba-
vo in smehom, saj smo se med se-
boj odlično razumeli, zato je bilo kar 
malce težko zapustiti Francijo in vse 
naše francoske prijatelje. Največji 
vtis so v nas pustili prav oni, saj smo 
bili kar malce presenečeni nad nji-
hovo sproščenostjo, povezanostjo, 
poljubljanjem ob vsakem snidenju, 
norostjo, prisrčno zgubljenostjo in 
zmedenostjo, predvsem pa nad raz-
ličnostjo in obenem enakostjo nam 
samim. 

Manca Štekar

Namesto v šolske 
klopi v Capo di Ponte
Od 16. do 20. marca smo dijaki 2. letnika Škofijske gimnazije Vipa-
va šolske klopi zamenjali za spoznavanje kulture naših sosedov na 
izmenjavi z italijansko šolo v mestu Capo di Ponte. Dijaki obeh šol 
smo se prek skypa spoznali že nekaj dni pred našim prihodom v 
Italijo.

V sredo dopoldne smo se 
odpeljali proti dolini Val 
Camonica v vzhodni Lom-

bardiji. Pot je bila dolga, vendar za-
nimiva, saj smo se peljali skozi lepo 
alpsko pokrajino. Ko smo prispeli v 
Capo di Ponte, so nas Italijani toplo 
sprejeli, nas nastanili na svojih do-
movih in nas pogostili z najboljšo 
pico. 

Od četrtka do nedelje so nam naši 
gostitelji dodobra prestavili kra-
je, v katerih živijo, mi pa njim naše. 
Z vlakom smo obiskali večje mesto 
Brescia, kjer smo si ogledali srednje-
veški grad s podzemnimi hodniki in 
zapori v stolpih ter obiskali muzej 
orožja in ostanke rimskega foruma 
v središču mesta. 

Zgodovinsko zelo zanimiv je tudi 
kraj, ki nas je gostil. V soboto smo 

se zjutraj sprehodili do arheološke-
ga parka z več tisoč let starimi pe-
troglifi, ki so imeli velik verski po-
men različnim starim kulturam, ter 
si ogledali cerkev v romanskem sti-
lu, Pieve di San Siro, kjer so včasih 
krščevali. 

Dnevi pri naših novih prijateljih so 
res hitro minili in hitro je prišla ne-
delja, ko smo se po sveti maši s sol-
zami v očeh poslovili in odšli proti 
Sloveniji. S sabo smo odpeljali mno-
go novega znanja, predvsem pa spo-
mine na gostoljubje naših novih 
prijateljev, skupno peko jabolčnih 
zavitkov in tiramsuja ter poslovil-
no druženje z glasbo in s športnimi 
igrami. 

Zala Červ in Andrej Kodrič

Foto: Polona Ferjančič

Folklorno društvo Vipava

 Vas vabi na
 Tradicionalni velikonočni koncert in praznovanje 15. obletnice starejše Folklorne skupine Vipava,

Ki bo na velikonočni ponedeljek, 28. marca 2016 ob 18. uri v Kulturnem domu Vipava.

Vstopnine ni, lepo vabljeni!
Informacije: 041 374 200 (Vilibald)

Nastopili:
Otroška folklorna skupina Vipava

Folklorna skupina Gradina Ilirska Bistrica
Tercet Ami iz Budanj ob spremljavi prof. Igorja Hodak

Otroški pevski zbor Stanko Premrl iz Podnanosa
Starejša skupina Vipavskih tamburašev s Vokalno skupino Segno.
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Poučna študentska ekskurzija 

Študenti pedagogike in 
andragogike v Ajdovščini 
Društvo študentov andragogike in pedagogike sestavljamo študentje z Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Namen društva je, da bi se študentje povezali med 
seboj in s profesorji, gradili socialne mreže in širili znanja ter pridobivali izkušnje na področju našega 
izobraževanja. S tem namenom smo 10. marca 2016 organizirali ekskurzijo na Primorsko, bolj natanč-
neje v Ajdovščino. 

Že pri načrtovanju ekskurzi-
je smo zaznali, da je za naše 
strokovno področje Ajdovšči-

na zelo zanimiva. V Ajdovščini smo 
obiskali Osnovno šolo Danila Lokar-
ja, Ljudsko univerzo Ajdovščina in 
Pilonovo galerijo. Na Osnovni šoli 
Danila Lokarja so nas prijazno spre-
jele pomočnica ravnateljice Kristina 
Valič, dve učiteljici razrednega pouka 
in pedagoginja Adela Lavrenčič. Pred-
stavile so nam dva projekta, ki delu-
jeta na njihovi vzgojni-izobraževalni 
instituciji, in sicer projekt Spodbudno 
učno okolje za zagotavljanje enakih 
možnosti v vzgoji in izobraževanju in 
projekt Kakovostno branje.

Vtisi udeleženk: 
  »Projekt Spodbudno učno okolje za 

zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji 
in izobraževanju je dober primer učne 
prakse. Z raznovrstnimi učnimi dejav-
nostmi skušajo učence iz prilagojene-
ga učnega programa čim bolj vključi-
ti med učence rednega programa. Ne 
samo da učenci spoznavajo različnost 
ljudi, med drugim s takšnim pristo-
pom soustvarjajo učno okolje, ki spo-
štuje drugačnost, deljenje izkušenj in 
druženje različnih. To je z vidika pre-
prečevanja vzgojnih ukrepov pred ne-
primernim vedenjem do sovrstnikov še 

kako pomemben vzgojni pristop k bolj 
strpni družbi.« Alenka 

»Pri predstavitvi projekta Spodbudno 
učno okolje me je v bistvu najbolj pri-
tegnilo opisovanje spoštljivega in sode-
lovalnega odnosa med »mladimi« in 
»starejšimi« učitelji. Dokazali so, da se 
z dobrim kolektivom da doseči marsi-
kaj, če se le hoče.« Justina 

»Projekt Kakovostno branje me je 
zelo presenetilo, saj nisem pričakovala 
tolikšnega poudarka na branju navo-
dil. Super se mi je zdelo, da pedagogi-
nja ni samo opisovala, ampak je poka-
zala tudi konkretne naloge. Od nje sem 
izvedela marsikaj koristnega.« Justina 

»Na Osnovni šoli Danila Lokarja so 
nam predstavili primere dobre pra-
kse projektov, kjer pa sem zaznala po-
membnost dobre šolske klime, ki jo se-
stavljajo vsi udeleženci šole.« Marjanca 

»Vaje v okviru projekta Kakovostno 
branje so bile zanimive in poučne.« 
Saša

Ljudsko univerzo Ajdovščina sta 
nam predstavili direktorica Eva Mer-
molja in organizatorka izobraževanja 
Helena Furlan. Predstavili sta nam te-
meljne dejavnosti in projekte institu-
cije. 

»Izvedela sem zelo uporabne in-
formacije na področju nacionalnih 

poklicnih kvalifikacij, po katerih je v 
zadnjem času zaradi poudarjanja fle-
ksibilnosti na trgu delovne sile vse večje 
povpraševanje. Osebno so mi bile všeč 
predvsem aktualne informacije, kate-
rim med študijskim procesom vedno 
ne namenimo dovolj pozornosti. Tako 
marsikateri andragog ali pedagog ne 
ve, da NPK predstavlja nepogrešljivo 
priložnost za samozaposlitev in s tem 
prispeva k ohranjanju lokalne identite-
te. Še več tudi na področju izobraževa-
nja odraslih je možno pridobiti štipen-
dije. Prav tako smo pogledali  v ozadje 
študijskih krožkov in spoznali njihovo 
vrednost pri navezovanju stikov s pod-
jetji. Izvedeli smo nekaj o svetovalcih 
kakovosti in kako se le- ti postopoma 
uveljavljajo na ljudskih univerzah, o 
platformi informiranja za izobraževal-
ce odraslih, EPALE in o programih za 
tujce. Posebno pozornost sta namenili 
še starejši populaciji in predstavili od 
leta 2013 delujoč center medgeneracij-
skega učenja. Večkrat slišimo, da je na 
področju andragogike malo možnosti 
za zaposlitev, vendar s takšnimi obiski 
lahko spoznamo, da je priložnosti do-
volj, le če si dovolj informiran, inova-
tiven in si se pripravljen učiti.« Alenka 

»Čuti se, da Ljudska univerza Ajdo-
vščina res diha z lokalnim okoljem, se 
mu prilagaja in mu s svojimi delova-
njem omogoča bolj kakovostno, dru-
žabno življenje.« Justina 

»Na Ljudski univerzi sem se seznani-
la z različnimi projekti, ki tam deluje-
jo. Vzdušje je bilo sproščeno in razvi-
la se je prav zanimiva debata o samem 
procesu načrtovanja in izvedbe pro-
jektov, o povezavi z lokalnim okoljem, 
medgeneracijskim učenjem ipd.« Tjaša

V program ekskurzije smo vklju-
čili tudi ogled galerije Vena Pilona, 
kjer smo izvedeli veliko o njegovem 
ustvarjanju doma in v tujini. 

»Obisk galerije vidim kot čudovito 
priložnost za večje udejstvovanje na 
kulturnem področju oziroma informi-
ranju, saj o naših umetnikih še vedno 
vemo premalo, četudi so ti svetovno 
znani. Takšne ekskurzije so torej odlič-
na priložnost za spoznavanje kultur-
nega in umetniškega področja naših 
ustvarjalcev.« Alenka

Ogledali smo si tudi naravno zna-
menitost izvir reke Hubelj, kjer smo 
uživali v pogledu, kako v slapu reka 
Hubelj pada v dolino. 

Kljub temu, da nismo imeli možno-
sti doživeti burje v Ajdovščini, nas je 
pot vseeno vodila na topel čaj v gostil-
no v centru mesta, najpogumnejše pa 
celo na pivo Pelicon. 

Ekskurzija je bila za nas študente 
pedagogike in andragogike zelo po-
učna, saj smo pridobili veliko novih 
informacij in pozitivnih izkušenj. Aj-
dovščina nas je navdušila v vseh po-
gledih in upamo, da se bomo še kdaj 
vrnili. 

Anja Jamšek  Furlan

Veliko zanimanja za znanja peke 

Za zaposlitev in 
lastne potrebe
V marcu smo na Ljudski univerzi Ajdovščina, pred polno učilnico 
zainteresiranih, predstavili programe za peko različnih izdelkov. 
V sodelovanju z različnimi strokovnjaki, podjetjem Mlinotest in 
Zavodom RS za zaposlovanje smo pripravili posamezne delavnice 
ter 60-urni in 100-urni program usposabljanja peke kruha, potic, 
izdelave testenin in peciva. Daljši program nudi tudi znanja indu-
strijske peke za zaposlitev v industriji, znanja trženja in komunika-
cije s kupci.

Predstavitev programov je 
nadgradila gospa Elvira De-
vetak, ki se ukvarja z različni-

mi zanimivimi področji, tudi s peko 
kruha brez kvasa. Kot pravi, smo v 
civiliziranih deželah v zadnjih dve-
sto letih sejali moko skozi čedalje 
gosta sita. Postajala je vedno bolj 
bela, škrobnata in vse siromašnejša. 
Za zdravje pomembne snovi, ki so v 
otrobih in v kalčku, smo velikodu-
šno dajali živalim. Vedno več ljudi 
je hotelo jesti samo bel kruh, ki je 
postal celo statusni znak. Sočasno so 
se prav v civiliziranih deželah vedno 
bolj pojavljale degeneracijske bole-
zni: zobna gniloba, posebne oblike 
slabokrvnosti, presnovne motnje, 
srčna obolenja in motnje v krvnem 
obtoku. Kot svetovalka in mentori-
ca za biodinamiko peko povezuje z 
znanji, ki jih je pridobila v tujini, in 
lastnimi izkušnjami. Udeleženci so 
izvedeli veliko o izbiri žit in dodat-
kov, peki doma in o tem, kako se od-
ločiti in prehranjevati z naravnejšo, 
polnovredno prehrano. Ogledali so 
si praktični prikaz izdelave nastav-
kov za peko brez kvasa (droži) in po-
skusili tisti dan pečen domač kruh. 
Izmenjali so znanja o nastanku in 
pomenu ustrezne hranljive vredno-
sti kruha, o uravnavanju presnove, 

ki prepreči marsikatero bolezen, 
o karakteristikah posameznih žit, 
prednostih polnovredne moke, o 
primernih dodatkih za vzhajanje 
testa, izdelavi testa ter peki kruha, o 
napakah, različnih pečeh … Gostja 
je prinesla in na kratko predstavila 
tudi zanimivo literaturo, ki lahko 
popestri peko oz. kuhinjo: ‘Kuhinja 
na osnovi žitaric v ritmu s tednom, 
Emma Graf’, ‘Praktični priročnik 
pridelave semen’, ‘Praktični priroč-
nik vzgoje in nege zelišč in dišavnic’. 

Začetek programa je predviden v 
aprilu, zato vse zainteresirane vabi-
mo, da nas za več informacij pokli-
čete na Ljudsko univerzo Ajdovšči-
na. Odločite se lahko za delavnice ali 
daljši program usposabljanja, ki je 
primeren tako za začetnike kot tiste, 
ki o peki vedo več. Nudi vam nova 
znanja in možnost pridobitve nacio-
nalne poklicne kvalifikacije NPK iz-
delovalec/izdelovalka kruha, potic, 
peciva in testenin na tradicionalni 
način. Javnoveljavna listina, certifi-
kat NPK, izkazuje poklicna znanja, 
spretnosti osebe na področju peke 
in je pogoj za registracijo dejavno-
sti, zato posamezniku omogoča sa-
mozaposlitev. 

Helena Furlan, 
Ljudska univerza Ajdovščina 

Domač kruh je zdrav in lahko prepreči pojav različnih bolezni
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»Pišite o jezikovni nepismenosti ljudi na vodstvenih 
položajih v naši družbi,« me je spodbudila spoštovana 
bralka mojega kotička. Bila je ogorčena nad dopisom  
izobražene osebe na odgovornem položaju, s katero je 
morala službeno sodelovati. Posredovala mi je odlomek iz 
dopisa, ki je bil v resnici jezikovno skrpucalo, zmazek, ki 
si ga ljudje na vodstvenih položajih ne bi smeli dovoliti, 
saj bi morali s svojo splošno kulturo, kamor spada 
tudi odnos do jezika, dajati zgled svojim podrejenim. 
Zagotovila sem ji, da se kot  učiteljica slovenščine 
trudim svojim dijakom privzgojiti odgovoren odnos do 
materinščine, kar obenem pomeni odgovoren odnos do 
domovine in njene prihodnosti. 
Prepričana sem, da obvladati jezik pomeni obvladati 
svet. Kdor ne uzavesti  temeljnih pravil svojega jezika, 
ne more logično razmišljati o korakih, ki jih bo v 
prihodnosti opravila organizacija pod njegovim vodstvom 
za uresničitev  načrtovanih ciljev.  Brez jasne vizije pa ni 
prihodnosti in razvoja, temveč  obsojenost na stagnacijo 
in propad.
Zato je usvojiti knjižno materinščino tako zelo 
pomembno.  Knjižna materinščina je osnova za 
obvladanje tujega jezika. Jezikovna logika je podlaga 
logike strokovnega razvoja.   Žal je to dejstvo v današnji 
družbi zanemarjeno. » Instant«  univerze proizvajajo » 
instant«  intelektualce brez občutka za duhovno globino, 
ki se izraža tudi skozi obvladovanje jezika. Diplomsko ali 
magistrsko nalogo  je mogoče »napisati«za nekaj evrov, 
ustreznega nadzora pa na tem  področju ni. Toda to je le 
vrh ledene gore.  Ne čudim se, da slovenski osnovnošolci 
v okviru meddržavnih preverjanj jezikovne pismenosti  
dosegajo podpovprečne rezultate. Zaskrbljujoče je, da se v 
učnovzgojnih procesih nič ne spremeni. Namesto pisnega 
in ustnega obnavljanja, opisovanja, pripovedovanja, 
razlaganja in utemeljevanja prakticiramo  obkroževanje 
pravilnih odgovorov in tako pri mladih krnimo miselne 
procese, ki  so podlaga urejenemu posredovanju misli 
o svetu, ki jih obdaja.  V prvi letnik gimnazije se mi 
vpisujejo učenci s štirico iz slovenščine v devetem 
razredu osnovne šole, ki ne znajo oblikovati smiselnega 
besedila na način, da bi naslednja poved logično sledila iz 
prejšnje. Pravopisni, slovnični in slogovni problematiki se 
lahko posvetim šele, ko dijake naučim pravil osnovnega 
tvorjenja besedila.  Žal sem vedno bolj prepričana, da 
je osnovnošolska izobraževalna  politika v slovenskem 
izobraževalnem sistemu  potrebna temeljite prevetritve. 
Naš izobraževalni sistem se bo izboljšal šele takrat, ko 
bomo doumeli, da moramo izhajati iz lastnih izkušenj 
in dobre prakse, ne pa suženjsko  presajati tujih 
izobraževalnih  vzorcev na domača tla. Vprašanje je, kdaj 
se bomo tega zavedli.

...OD PILONOVCEV

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina ZA VAS... ZA VAS...

TUDI TO SEM VUGIN KOTIČEK

KDO: mag. Vlasta Lokar Lavrenčič
DELOVNO MESTO: profesorica glasbe in inštrumenta

Vlasta, vemo, da si bila di-
jakinja Srednje gradbene šole v 
Ajdovščini, danes pa na naši šoli 
poučuješ glasbo. Kako to, da si 
iz gradbene stroke presedlala na 
umetniško polje? Ali imata ti dve 
na videz tako različni področji 
tudi kaj skupnega?

Naše življenje je nepredvidlji-
vo, vedno pa moramo slediti »svo-
jim sanjam«, da jih uresničimo, 
čeprav pot ni vedno ravna. Glasba 
me je privlačila že od najnežnejših 
otroških let, ko mi je stari oče pre-
peval ljudske pesmi. Kasneje me 
je mama vpisala v glasbeno šolo, 
ki sem jo po šestih letih zaključila 
z odličnim uspehom, kljub mar-
sikateri travmatični izkušnji. V 
gradbeno šolo sem se vpisala, 
ker  nisem vedela, kam bi se us-
merila kot mnogi današnji dijaki. 
Kdor nima jasnega cilja pred se-
boj, je lahko vodljiv. Razlogi so bili 
bližina šole, štipendija Primorja … 
Ker smo imeli takrat usmerjeno 
izobraževanje, sem šele v tretjem 
letniku ugotovila, da mi ta usmer-
itev ne ustreza, vendar je bilo pre-
pozno za prepis. 

Vzporedno sem obiskovala Or-
glarsko šolo v Ljubljani in tam pri-
dobljeno znanje mi je omogočilo, 
da sem opravila sprejemni izpit na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani. 
Gradbeniško znanje, predvsem 
praktično delo, sem s pridom up-
orabljala pri gradnji naše družinske 
hiše, ker pa sem se poročila z arhi-
tektom, se z njim laže pogovarjam 
tudi o gradbenih zadevah. Učilnica 
št. 66 na naši šoli, kjer danes 
poučujem glasbo, je stičišče moje-
ga glasbenega in gradbenega sve-
ta. Pred petintridesetimi leti sem se 
v tej učilnici v zidarski obleki učila 
zidati zidove, danes se trudim v 
njej poučevati glasbo s sodobnimi 
pedagoškimi pristopi.          

Poleg glasbe te zanimajo 
številna druga področja (kuli-
narika, kmetovanje, kolesarjenje, 
...), predvsem pa  novi pristopi k 
že znanim vsebinam. Ugotavlja-
mo, da je tvoj način razmišljanja 
o svetu in njegovem dojemanju 
popolnoma drugačen od našega. 
Katera temeljna vprašanja o svetu 

si zastavljaš in kako mladi sledijo 
tvoji drugačnosti?

Že kot otrok me je privlačilo ve-
liko stvari. Živela sem na kmetiji, 
kjer sem se ob stari mami učila gos-
podinjskih del (kuhanja, šivanja, 
kvačkanja, vrtnarjenja …), s starim 
očetom pa sem čebelarila, krmila 
živino, cepila sadno drevje … Vsa-
ko delo mi je bilo v veselje in izziv 
in tako je še danes. Rada kuham in 
pečem, vendar me rutina ubija, zato 
vedno poizkušam nekaj novega in 
drugačnega. Rada imam preproste, 
zdrave jedi, najpomembnejše pa je, 
da so pripravljene z občutkom in 
ljubeznijo. Veliko mi pomeni stik 
z naravo, zato sem se tudi odločila 
za življenje na podeželju. Ima-
mo nekaj zemlje, ki jo je potrebno 
obdelovati, vsaka pomlad pa pri-
nese nove izzive. Delo z zemljo me 
sprošča in napolnjuje, je pa tudi 
obremenitev, saj mi primanjkuje 
časa za druge stvari. Zaradi tega se 
tudi športu ne posvečam prav ve-
liko. V toplejših mesecih rada kole-
sarim. Z možem delava krajše izlete 
po zgornji Vipavski dolini in Kra-
su. Moja najdaljša kolesarska pot je 
iz Vipave vodila do Savudrije.        

Presenetila me je vaša ugoto-
vitev, da so moji pogledi na svet 
popolnoma drugačni. Beseda 
»drugačen« diši po stigmatiziran-
ju. Sama se ne počutim drugačna, 
je pa res, da ne želim početi stvari, 
v katerih ne vidim smisla, in tako je 
tudi z življenjem. Že v najstniških 
letih sem želela najti odgovor na 
vprašanje, čemu živim. Kako naj 
zastavim svojo življenjsko pot, če 
ne poznam cilja? Želela sem se do-
kopati do spoznanja o obstoju sve-
ta onkraj našega materialnega doje-
manja. Kot otrok sem opazovala 
mravljišče in bila očarana nad tem, 
kako znajo mravlje graditi in naj-
ti hrano. Brala sem o tem, kakšno 
socialno ureditev imajo in kako si 
razporejajo delo … Popolna mini 
civilizacija, svet v malem. Te mrav-
lje pa niso vedele, da jih je opazova-
la deklica Vlasta, ki je hodila v šolo, 
brala knjige, gledala televizijo, igra-
la harmoniko … Sedaj pa si pred-
stavljajmo, da je naš svet mravljišče. 
Živimo v tehnološko visoko raz-

vitem svetu, v pravni državi, ima-
mo šole, zdravnike … Vse imamo, 
kar potrebujemo, in ne pomislimo, 
da je »tam zunaj« morda nekdo, ki 
nas v tem trenutku opazuje  in o 
nas razmišlja tako, kot mi o mrav-
ljah: »Da, idealna civilizacija, ki 
oholo razmišlja o tem, da je sama 
višek stvarstva, da poleg nje ne ob-
staja drugo življenje.« 

Življenje na zemlji si predstavljam 
kot vrt, v katerega smo posejani 
ljudje. Materialno rastemo, cveti-
mo, rodimo in umremo, duhov-
no pa zorimo in se pripravljamo na 
novo življenje. Materialno življenje 
se s smrtjo konča, duhovno pa se 
takrat osvobodi spon. Ko svojo za-
vest razširimo onkraj materialne-
ga sveta, se lahko »priključimo na 
božji internet«, ki je vir idej, ust-
varjalne energije, zdravja, miru in 
sreče. Življenju dovolimo, da teče 
skozi nas. 

Vsakodnevno se srečujem z di-
jaki, ki so obremenjeni s fizičnimi 
in psihičnimi problemi in nimajo 
motivacije. Življenje jim je napor-
no, imajo nizko samopodobo in 
ne vedo, kaj bi počeli sami s seboj 
… Ker sem tudi sama preživljala 
zelo naporna srednješolska leta, 
jih razumem. V naših šolah se 
o smislu življenja in duhovnosti 
ne govori. Pri tem nimam v mis-
lih poučevanja religije, ampak 
ozaveščanje vere v Življenje. Le-ta 
nam pomaga reševati probleme in 
kaže pot ter smisel. 

Tvoja prva ljubezen so tambu-
rice. Od kod zanimanje za njihov 
zven? Kaj lahko kot uveljavljena 
tamburašica še dosežeš?

Nad tamburicami sem se 
navdušila med svojim bivanjem na 
Dunaju. Srečala sem se s Slovenci, ki 
so imeli svojo tamburaško skupino 
in tudi sama pričela igrati tamburi-
co. Tedanji vodja te skupine Hanzi 
Gabriel me je angažiral za sode-
lovanje pri pisanju knjige o zgo-
dovini tamburaštva na Koroškem. 
Ta kulturna dediščina me je tako 
navdušila, da sem se začela za to 
področje resno strokovno zanima-
ti. Po povratku v Slovenijo sem se 
najprej izobraževala na področju 
tehnike igranja inštrumenta in se 

izobrazila za učitelja tamburice v 
glasbeni šoli. Svoje vedenje o tem 
glasbilu sem nadgradila z znanst-
venim magisterijem, kasneje pa iz-
dala tudi učbenik. V Vipavi sem za-
snovala tamburaško šolo, ki deluje 
v okviru Osnovne šole Draga Baj-
ca in privatnega glasbenega zavo-
da, plod mojega dela pa sta tudi dve 
tamburaški društvi, ki delujeta z več 
sekcijami. Pohvalimo se z mnogi-
mi zlatimi priznanji na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih. Vese-
la sem tudi tega, da se je do sedaj 
že deset mojih tamburašev odločilo 
za poklicno glasbeno pot. Četudi 

si njihovih uspehov in odločitev 
ne morem  niti ne smem lasti-
ti. Ponosna sem na uspehe, ven-
dar mislim, da so le-ti posledica in-
tenzivnega dela in vložene energi-
je. Sicer pa je pomembna pot in ne 
cilj. V zadnjem času me pogosteje 
vabijo za strokovno spremljevalko 
na tamburaška srečanja in tek-
movanja. Svoje tamburaško delo in 
poučevanje pa bom tudi v prihod-
nosti nadaljevala, ker me notranje 
osrečuje in izpolnjuje. 

PRIREDITEV OB 70-LETNICI DIJAŠKEGA DOMA 

V sredo, 2. marca, je v Dijaškem 
domu Srednje šole Veno Pilon 
Ajdovščina potekala prireditev, 

s katero smo obeležili 70-letnico 
njegove ustanovitve. 70 let je dol-
go obdobje, v katerem se »zvezde, 

manjše in večje, rodijo, nekatere 
umrejo«. Da bi proslavili visok jubi-
lej, smo se zbrali dijaki in vzgojitelji, 
ki trenutno oblikujemo življenje v 
njem, pa tudi drugi gostje.

Vzgojitelji in dijaki smo soob-
likovali zanimiv program, v katerem 
so prišli do izraza dramski, glasbeni, 
govorniški, scenski in tehnični tal-
enti. Za smeh je poskrbela drams-
ka skupina in dva zunanja gosta, ki 
sta nam predstavila življenje v domu 
nekoč, gospa Hožič skozi oči vzgo-

jiteljice, gospod Kobal pa skozi oči 
gojenca dijaškega doma. Za har-
monijo programa so poskrbele 
glasbenice – slišali smo klavir, oboo, 
kitaro in petje. Nagovorila sta nas 
vodja doma in ravnatelj šole. Sama 
sem prireditev vodila in jo zato tudi 
spremljala malo drugače kot drugi. 
Lahko rečem, da se me je marsikat-
eri predstavljen dogodek dotaknil in 
mi dal možnost drugačnega pogleda 
na domsko življenje številnih gener-
acij, ki so ga imele možnost okusiti. 

Dijaški dom ni samo stavba, 
smo predvsem ljudje, ki nas pov-
ezujejo podobni interesi, podob-
na prepričanja, podobni cilji, a ven-
dar ostaja v njem lahko vsak edin-
stven, neponovljiv. Vsak piše svojo 
zgodbo. Toda del te zgodbe smo in 
bomo pustili prav v Dijaškem domu 
Ajdovščina. Naj bo čim lepša in 
nikoli pozabljena.

Meta Stergar, dijakinja 2. letnika

TRETJEŠOLCI NAVDUŠEVALI Z IGRO

Kot dijakinja 3. letnika sredn-
je vzgojiteljske šole sem nastopa-
la v angleško-slovenski predstavi 
z naslovom Iz živalskega sveta ter 
si pridobila dragocene izkušnje na 
svoji poklicni in življenjski poti. 
Predstava je zahtevala veliko vaje, 
še posebej za tiste, ki nam dodelje-
na vloga ni bila ravno pisana na 
kožo. Toda z veliko truda sem us-
pela. Premagala sem samo sebe. 

Tudi zgodba govori o samovšečni 
kobilici in zamudnem polžu ter 
o ponosnem zajcu Petru, ki ga je 
premagala počasna, a vztrajna 
želva. 

Predstava je namenjena otro-
kom, zato besedila ni veliko.  Ven-
dar pa smo bili dijaki vseeno v 
dvomih, ali bodo otroci razumeli 
angleški del igre. Izkazalo se je, da 
jezik pri otrocih  ni ovira. Otroci 

berejo z očmi. Berejo izraze na ob-
razih, našo mimiko in gestiko. Mi 
smo se potrudili in oni so razume-
li, tudi najmlajši.

Seveda pa tako na vajah kot tudi 
med predstavami zaredi pretira-
vanj v gibih in grimasah ni man-
jkalo smeha in zabave. Mentorici, 
profesorici angleščine in plesa sta 
nas z veliko mero potrpežljivosti 
in razumevanja neutrudno usmer-
jali z nasveti, ki pa smo jih bolj 
ali manj prej ali slej vzeli zares. 
Tako so se vaje povečini odvi-
jale v zelo sproščenem vzdušju. 
To isto sproščenost in dobro vol-
jo smo potem prenesli tudi na 
oder in očitno je uspelo. Otroci iz 
okoliških šol in vrtcev ter drugih 
zavodov so uživali, kar smo tudi 
mi prebrali z njihovih obrazov in 
navdušenega ploskanja drobnih 
ročic.

Barbara Masten, 3. e

Tudi Pilonovci smo navijali za naše orle.

OSVOJILI SMO TUDI BRUSELJ

V četrtek, 25. februarja, smo se di-
jaki 4. letnika gimnazije Srednje šole 
Veno Pilon Ajdovščina v manjši sku-
pini z učiteljema Matejo Ceket Odar 
in Matjažem Troštom odpravili na 
ekskurzijo v Bruselj. Zgodaj zjutraj 
smo se, nekateri prvič, odpravili 
na letalo in iz Treviza poleteli pro-
ti Bruslju. Tam so nas pričakali 
oblačno vreme, hladen veter in nizke 
temperature. Prvi dan smo si še pred 
obiskom parlamenta uspeli ogledati 
Kraljevo palačo ter razstavo o Brus-
lju. Popoldan smo v celoti nameni-
li Evropskemu parlamentu, v katere-
ga nas je povabila slovenska poslan-
ka Romana Tomc, ki je obisk Brusl-
ja tudi delno financirala. Veliko nam 
je povedala o svojem delu, skupaj pa 
smo razpravljali celo o trenutnih ak-
tualnih temah v Evropi. Tudi v Ev-
ropskem parlamentu se trenutno 
največ ukvarjajo z vprašanjem be-
gunske krize. Ogledali smo si še par-
lamentarno dvorano in se sprehodili 
po stavbi parlamenta. 

Drugi dan naše ekskurzije smo 
namenili mestu Bruselj in njegov-
im znamenitostim. Najprej smo si 
ogledali nadvse zanimiv, interaktiv-
no zasnovan muzej o Evropski uni-
ji, Parlamentarium, ki nam je poka-
zal pot od začetka EU do sedanjega 
časa. Dobro smo se seznanili z vse-
mi pomembnimi dogodki, osebnost-
mi in pogajanji v preteklosti ter pris-
luhnili zgodbam Evropejcev v se-
danjosti. Na razstavi je poudarjena 
vloga vsake od članic EU in vsakemu 
izmed uradnih jezikov članic smo la-
hko prisluhnili, raziskovali smo ak-
tualne teme in bodoče izzive članic, 
se poučili o parlamentarnih skupi-
nah in 751 poslancih, se sprehodi-
li po zemljevidu združene Evrope 
in prisluhnili zgodbam 54 prebival-

cev Evrope, ki govorijo o tem, kako 
odločitve EU vplivajo na naš vsak-
dan. Ob koncu pa smo s svojo »željo 
za prihodnost«, ki se projecira na in-
teraktivnem zidu ob koncu razstave,  
lahko pustili svoj dejanski pečat v 
srcu Evrope. 

V centru Bruslja smo si popol-
dan ogledali znameniti Mannek-
en Pis in našli tudi njegovo žensko 
različico Janneken Pis, prehodili v 
zlato odet glavni trg, na katerem sto-
ji mestna hiša, in poskusili slastne 
vaflje, katerih vonj obdaja celotno 
mesto, zraven pa popili še kozarec 
kvalitetnega belgijskega piva. Videli 
smo številne cerkve, zanimive hiške 
iz opeke in zametke stare belgijske 
arhitekture pa tudi kraljevo ulico, ki 
je znana po kvalitetnih trgovinicah 
in butikih, kjer smo tudi poskusi-
li najboljšo belgijsko čokolado. Po 
napornem dnevu je sledil počitek, 
saj nas je naslednji dan čakal ogled 
starega pristaniškega mesta Ant-
werpen. Tja smo se odpravili z vla-
kom in takoj ob izstopu navdušeni 
opazovali eno izmed najlepših 
železniških postaj na svetu, ki slo-
vi po izredno ohranjeni bogati arhi-
tekturi iz 19. stoletja in štirih nad-
stropjih, v katerih se nahajajo pero-
ni. Čez dan smo si ogledali glavni trg 
in nakupovalno ulico, prehodili tu-
nel za pešce pod reko Šeldo in obis-
kali Rubensov muzej. Staro mesto je 
na nas pustilo lep pečat, prav tako 
kot Bruselj, in trije dnevi so pre-
hitro minili. V nedeljo, 28. februar-
ja, smo poleteli proti domu še pred 
vzhodom sonca. Ekskurzija je na nas 
pustila nepozaben pečat in obljubili 
smo si, da se bomo v Belgijo še vrnili, 
a v toplejšem delu leta. 

Marjetka Frelih, 4. a

FRANCOSKI PESNIK PIERRE SOLETTI NA PILONU

22. februarja 2016 je v popol-
danskem času na naši šoli poteka-
la delavnica ustvarjanja sodobne 
poezije s francoskim pesnikom 
Pierrom Solettijem. 

Dijaki smo imeli priložnost in 
čast ponovno preživeti nekaj ur 
v družbi priznanega in vsestran-
skega umetnika, ki se nam je na-
jprej predstavil s svojo pesniško 
zbirko J’aime, obogateno z last-
nimi ilustracijami. Prijetno nas je 

presenetil njegov način interpre-
tacije, besede so bile izrečene zdaj 
glasno, zdaj tiho, zdaj počasi, zdaj 
hitreje. Na zanimiv in igriv način 
pa smo se v pesnjenju preizkusili 
tudi sami. Poigravali smo se s pre-
prostimi, vsakdanjimi besedami 
in v francoščini napisali svoje 
prve pesmi, ki so sicer enostavne, 
vendar pa domišljiji interpreta in 
poslušalca dopuščajo široko polje 
razumevanja in občutenja. Tudi 

mi smo jih interpretirali in oben-
em opazovali, kakšen vtis in odziv 
so pustile pri ostalih udeležencih. 
Čeprav še nismo vešči francoščine, 
pesmi štejemo kot velik oseb-
ni dosežek. Iz njih veje toplina 
in pozitiven odnos do sočloveka 
in narave. Navdahnjeni s poezi-
jo smo njeno dojemanje prikazali 
še z ilustracijami, ki jih bomo raz-
stavili ter tako svoja spoznanja in 
občutke delili tudi z drugimi.

Delavnica je več kot uspela in 
podobnih si želimo tudi v pri-
hodnje, saj nam dajejo dodatno 
motivacijo za učenje francoskega 
jezika.

Maja Krapež, 2. b

V sredo, 9. marca 2016, sva skupaj s Tejo sodelovali na prireditvi, ki jo je organizirala OŠ 
Danila Lokarja v okviru projekta Evropa v šoli. Med številnimi osnovnošolci iz obeh 
ajdovskih osnovnih šol ter Zavoda Cirius iz Vipave sva se kot edini srednješolki prav lepo 
znašli. Starejšim sva se predstavili s tremi ljudskimi pesmimi. Ob zadnji, V dolini tihi, pa so 
se nam stanovalci Centra Pristan kar pridružili. 
Popoldan je bil nepozaben. Lepo je bilo videti prijazne oči, ki v pričakovanju, da te spo-
znajo in slišijo, strmijo vate. Ko sva jima zaigrali in zapeli ter so naju z aplavzom  nagradili, 
sva vedeli, da trud, ki ga vlagava v svoja konjička, ni zamanj. Čisto na koncu smo mladi 
in starejši skupaj posadili rožice kot znamenje prihajajoče pomladi. V zraku je bilo čutiti 
hvaležnost, da smo prišli ter jim z urico svojega časa popestrili popoldan.

Jana Rudolj, 3. č
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»Pišite o jezikovni nepismenosti ljudi na vodstvenih 
položajih v naši družbi,« me je spodbudila spoštovana 
bralka mojega kotička. Bila je ogorčena nad dopisom  
izobražene osebe na odgovornem položaju, s katero je 
morala službeno sodelovati. Posredovala mi je odlomek iz 
dopisa, ki je bil v resnici jezikovno skrpucalo, zmazek, ki 
si ga ljudje na vodstvenih položajih ne bi smeli dovoliti, 
saj bi morali s svojo splošno kulturo, kamor spada 
tudi odnos do jezika, dajati zgled svojim podrejenim. 
Zagotovila sem ji, da se kot  učiteljica slovenščine 
trudim svojim dijakom privzgojiti odgovoren odnos do 
materinščine, kar obenem pomeni odgovoren odnos do 
domovine in njene prihodnosti. 
Prepričana sem, da obvladati jezik pomeni obvladati 
svet. Kdor ne uzavesti  temeljnih pravil svojega jezika, 
ne more logično razmišljati o korakih, ki jih bo v 
prihodnosti opravila organizacija pod njegovim vodstvom 
za uresničitev  načrtovanih ciljev.  Brez jasne vizije pa ni 
prihodnosti in razvoja, temveč  obsojenost na stagnacijo 
in propad.
Zato je usvojiti knjižno materinščino tako zelo 
pomembno.  Knjižna materinščina je osnova za 
obvladanje tujega jezika. Jezikovna logika je podlaga 
logike strokovnega razvoja.   Žal je to dejstvo v današnji 
družbi zanemarjeno. » Instant«  univerze proizvajajo » 
instant«  intelektualce brez občutka za duhovno globino, 
ki se izraža tudi skozi obvladovanje jezika. Diplomsko ali 
magistrsko nalogo  je mogoče »napisati«za nekaj evrov, 
ustreznega nadzora pa na tem  področju ni. Toda to je le 
vrh ledene gore.  Ne čudim se, da slovenski osnovnošolci 
v okviru meddržavnih preverjanj jezikovne pismenosti  
dosegajo podpovprečne rezultate. Zaskrbljujoče je, da se v 
učnovzgojnih procesih nič ne spremeni. Namesto pisnega 
in ustnega obnavljanja, opisovanja, pripovedovanja, 
razlaganja in utemeljevanja prakticiramo  obkroževanje 
pravilnih odgovorov in tako pri mladih krnimo miselne 
procese, ki  so podlaga urejenemu posredovanju misli 
o svetu, ki jih obdaja.  V prvi letnik gimnazije se mi 
vpisujejo učenci s štirico iz slovenščine v devetem 
razredu osnovne šole, ki ne znajo oblikovati smiselnega 
besedila na način, da bi naslednja poved logično sledila iz 
prejšnje. Pravopisni, slovnični in slogovni problematiki se 
lahko posvetim šele, ko dijake naučim pravil osnovnega 
tvorjenja besedila.  Žal sem vedno bolj prepričana, da 
je osnovnošolska izobraževalna  politika v slovenskem 
izobraževalnem sistemu  potrebna temeljite prevetritve. 
Naš izobraževalni sistem se bo izboljšal šele takrat, ko 
bomo doumeli, da moramo izhajati iz lastnih izkušenj 
in dobre prakse, ne pa suženjsko  presajati tujih 
izobraževalnih  vzorcev na domača tla. Vprašanje je, kdaj 
se bomo tega zavedli.

...OD PILONOVCEV
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TUDI TO SEM VUGIN KOTIČEK

KDO: mag. Vlasta Lokar Lavrenčič
DELOVNO MESTO: profesorica glasbe in inštrumenta

Vlasta, vemo, da si bila di-
jakinja Srednje gradbene šole v 
Ajdovščini, danes pa na naši šoli 
poučuješ glasbo. Kako to, da si 
iz gradbene stroke presedlala na 
umetniško polje? Ali imata ti dve 
na videz tako različni področji 
tudi kaj skupnega?

Naše življenje je nepredvidlji-
vo, vedno pa moramo slediti »svo-
jim sanjam«, da jih uresničimo, 
čeprav pot ni vedno ravna. Glasba 
me je privlačila že od najnežnejših 
otroških let, ko mi je stari oče pre-
peval ljudske pesmi. Kasneje me 
je mama vpisala v glasbeno šolo, 
ki sem jo po šestih letih zaključila 
z odličnim uspehom, kljub mar-
sikateri travmatični izkušnji. V 
gradbeno šolo sem se vpisala, 
ker  nisem vedela, kam bi se us-
merila kot mnogi današnji dijaki. 
Kdor nima jasnega cilja pred se-
boj, je lahko vodljiv. Razlogi so bili 
bližina šole, štipendija Primorja … 
Ker smo imeli takrat usmerjeno 
izobraževanje, sem šele v tretjem 
letniku ugotovila, da mi ta usmer-
itev ne ustreza, vendar je bilo pre-
pozno za prepis. 

Vzporedno sem obiskovala Or-
glarsko šolo v Ljubljani in tam pri-
dobljeno znanje mi je omogočilo, 
da sem opravila sprejemni izpit na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani. 
Gradbeniško znanje, predvsem 
praktično delo, sem s pridom up-
orabljala pri gradnji naše družinske 
hiše, ker pa sem se poročila z arhi-
tektom, se z njim laže pogovarjam 
tudi o gradbenih zadevah. Učilnica 
št. 66 na naši šoli, kjer danes 
poučujem glasbo, je stičišče moje-
ga glasbenega in gradbenega sve-
ta. Pred petintridesetimi leti sem se 
v tej učilnici v zidarski obleki učila 
zidati zidove, danes se trudim v 
njej poučevati glasbo s sodobnimi 
pedagoškimi pristopi.          

Poleg glasbe te zanimajo 
številna druga področja (kuli-
narika, kmetovanje, kolesarjenje, 
...), predvsem pa  novi pristopi k 
že znanim vsebinam. Ugotavlja-
mo, da je tvoj način razmišljanja 
o svetu in njegovem dojemanju 
popolnoma drugačen od našega. 
Katera temeljna vprašanja o svetu 

si zastavljaš in kako mladi sledijo 
tvoji drugačnosti?

Že kot otrok me je privlačilo ve-
liko stvari. Živela sem na kmetiji, 
kjer sem se ob stari mami učila gos-
podinjskih del (kuhanja, šivanja, 
kvačkanja, vrtnarjenja …), s starim 
očetom pa sem čebelarila, krmila 
živino, cepila sadno drevje … Vsa-
ko delo mi je bilo v veselje in izziv 
in tako je še danes. Rada kuham in 
pečem, vendar me rutina ubija, zato 
vedno poizkušam nekaj novega in 
drugačnega. Rada imam preproste, 
zdrave jedi, najpomembnejše pa je, 
da so pripravljene z občutkom in 
ljubeznijo. Veliko mi pomeni stik 
z naravo, zato sem se tudi odločila 
za življenje na podeželju. Ima-
mo nekaj zemlje, ki jo je potrebno 
obdelovati, vsaka pomlad pa pri-
nese nove izzive. Delo z zemljo me 
sprošča in napolnjuje, je pa tudi 
obremenitev, saj mi primanjkuje 
časa za druge stvari. Zaradi tega se 
tudi športu ne posvečam prav ve-
liko. V toplejših mesecih rada kole-
sarim. Z možem delava krajše izlete 
po zgornji Vipavski dolini in Kra-
su. Moja najdaljša kolesarska pot je 
iz Vipave vodila do Savudrije.        

Presenetila me je vaša ugoto-
vitev, da so moji pogledi na svet 
popolnoma drugačni. Beseda 
»drugačen« diši po stigmatiziran-
ju. Sama se ne počutim drugačna, 
je pa res, da ne želim početi stvari, 
v katerih ne vidim smisla, in tako je 
tudi z življenjem. Že v najstniških 
letih sem želela najti odgovor na 
vprašanje, čemu živim. Kako naj 
zastavim svojo življenjsko pot, če 
ne poznam cilja? Želela sem se do-
kopati do spoznanja o obstoju sve-
ta onkraj našega materialnega doje-
manja. Kot otrok sem opazovala 
mravljišče in bila očarana nad tem, 
kako znajo mravlje graditi in naj-
ti hrano. Brala sem o tem, kakšno 
socialno ureditev imajo in kako si 
razporejajo delo … Popolna mini 
civilizacija, svet v malem. Te mrav-
lje pa niso vedele, da jih je opazova-
la deklica Vlasta, ki je hodila v šolo, 
brala knjige, gledala televizijo, igra-
la harmoniko … Sedaj pa si pred-
stavljajmo, da je naš svet mravljišče. 
Živimo v tehnološko visoko raz-

vitem svetu, v pravni državi, ima-
mo šole, zdravnike … Vse imamo, 
kar potrebujemo, in ne pomislimo, 
da je »tam zunaj« morda nekdo, ki 
nas v tem trenutku opazuje  in o 
nas razmišlja tako, kot mi o mrav-
ljah: »Da, idealna civilizacija, ki 
oholo razmišlja o tem, da je sama 
višek stvarstva, da poleg nje ne ob-
staja drugo življenje.« 

Življenje na zemlji si predstavljam 
kot vrt, v katerega smo posejani 
ljudje. Materialno rastemo, cveti-
mo, rodimo in umremo, duhov-
no pa zorimo in se pripravljamo na 
novo življenje. Materialno življenje 
se s smrtjo konča, duhovno pa se 
takrat osvobodi spon. Ko svojo za-
vest razširimo onkraj materialne-
ga sveta, se lahko »priključimo na 
božji internet«, ki je vir idej, ust-
varjalne energije, zdravja, miru in 
sreče. Življenju dovolimo, da teče 
skozi nas. 

Vsakodnevno se srečujem z di-
jaki, ki so obremenjeni s fizičnimi 
in psihičnimi problemi in nimajo 
motivacije. Življenje jim je napor-
no, imajo nizko samopodobo in 
ne vedo, kaj bi počeli sami s seboj 
… Ker sem tudi sama preživljala 
zelo naporna srednješolska leta, 
jih razumem. V naših šolah se 
o smislu življenja in duhovnosti 
ne govori. Pri tem nimam v mis-
lih poučevanja religije, ampak 
ozaveščanje vere v Življenje. Le-ta 
nam pomaga reševati probleme in 
kaže pot ter smisel. 

Tvoja prva ljubezen so tambu-
rice. Od kod zanimanje za njihov 
zven? Kaj lahko kot uveljavljena 
tamburašica še dosežeš?

Nad tamburicami sem se 
navdušila med svojim bivanjem na 
Dunaju. Srečala sem se s Slovenci, ki 
so imeli svojo tamburaško skupino 
in tudi sama pričela igrati tamburi-
co. Tedanji vodja te skupine Hanzi 
Gabriel me je angažiral za sode-
lovanje pri pisanju knjige o zgo-
dovini tamburaštva na Koroškem. 
Ta kulturna dediščina me je tako 
navdušila, da sem se začela za to 
področje resno strokovno zanima-
ti. Po povratku v Slovenijo sem se 
najprej izobraževala na področju 
tehnike igranja inštrumenta in se 

izobrazila za učitelja tamburice v 
glasbeni šoli. Svoje vedenje o tem 
glasbilu sem nadgradila z znanst-
venim magisterijem, kasneje pa iz-
dala tudi učbenik. V Vipavi sem za-
snovala tamburaško šolo, ki deluje 
v okviru Osnovne šole Draga Baj-
ca in privatnega glasbenega zavo-
da, plod mojega dela pa sta tudi dve 
tamburaški društvi, ki delujeta z več 
sekcijami. Pohvalimo se z mnogi-
mi zlatimi priznanji na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih. Vese-
la sem tudi tega, da se je do sedaj 
že deset mojih tamburašev odločilo 
za poklicno glasbeno pot. Četudi 

si njihovih uspehov in odločitev 
ne morem  niti ne smem lasti-
ti. Ponosna sem na uspehe, ven-
dar mislim, da so le-ti posledica in-
tenzivnega dela in vložene energi-
je. Sicer pa je pomembna pot in ne 
cilj. V zadnjem času me pogosteje 
vabijo za strokovno spremljevalko 
na tamburaška srečanja in tek-
movanja. Svoje tamburaško delo in 
poučevanje pa bom tudi v prihod-
nosti nadaljevala, ker me notranje 
osrečuje in izpolnjuje. 

PRIREDITEV OB 70-LETNICI DIJAŠKEGA DOMA 

V sredo, 2. marca, je v Dijaškem 
domu Srednje šole Veno Pilon 
Ajdovščina potekala prireditev, 

s katero smo obeležili 70-letnico 
njegove ustanovitve. 70 let je dol-
go obdobje, v katerem se »zvezde, 

manjše in večje, rodijo, nekatere 
umrejo«. Da bi proslavili visok jubi-
lej, smo se zbrali dijaki in vzgojitelji, 
ki trenutno oblikujemo življenje v 
njem, pa tudi drugi gostje.

Vzgojitelji in dijaki smo soob-
likovali zanimiv program, v katerem 
so prišli do izraza dramski, glasbeni, 
govorniški, scenski in tehnični tal-
enti. Za smeh je poskrbela drams-
ka skupina in dva zunanja gosta, ki 
sta nam predstavila življenje v domu 
nekoč, gospa Hožič skozi oči vzgo-

jiteljice, gospod Kobal pa skozi oči 
gojenca dijaškega doma. Za har-
monijo programa so poskrbele 
glasbenice – slišali smo klavir, oboo, 
kitaro in petje. Nagovorila sta nas 
vodja doma in ravnatelj šole. Sama 
sem prireditev vodila in jo zato tudi 
spremljala malo drugače kot drugi. 
Lahko rečem, da se me je marsikat-
eri predstavljen dogodek dotaknil in 
mi dal možnost drugačnega pogleda 
na domsko življenje številnih gener-
acij, ki so ga imele možnost okusiti. 

Dijaški dom ni samo stavba, 
smo predvsem ljudje, ki nas pov-
ezujejo podobni interesi, podob-
na prepričanja, podobni cilji, a ven-
dar ostaja v njem lahko vsak edin-
stven, neponovljiv. Vsak piše svojo 
zgodbo. Toda del te zgodbe smo in 
bomo pustili prav v Dijaškem domu 
Ajdovščina. Naj bo čim lepša in 
nikoli pozabljena.

Meta Stergar, dijakinja 2. letnika

TRETJEŠOLCI NAVDUŠEVALI Z IGRO

Kot dijakinja 3. letnika sredn-
je vzgojiteljske šole sem nastopa-
la v angleško-slovenski predstavi 
z naslovom Iz živalskega sveta ter 
si pridobila dragocene izkušnje na 
svoji poklicni in življenjski poti. 
Predstava je zahtevala veliko vaje, 
še posebej za tiste, ki nam dodelje-
na vloga ni bila ravno pisana na 
kožo. Toda z veliko truda sem us-
pela. Premagala sem samo sebe. 

Tudi zgodba govori o samovšečni 
kobilici in zamudnem polžu ter 
o ponosnem zajcu Petru, ki ga je 
premagala počasna, a vztrajna 
želva. 

Predstava je namenjena otro-
kom, zato besedila ni veliko.  Ven-
dar pa smo bili dijaki vseeno v 
dvomih, ali bodo otroci razumeli 
angleški del igre. Izkazalo se je, da 
jezik pri otrocih  ni ovira. Otroci 

berejo z očmi. Berejo izraze na ob-
razih, našo mimiko in gestiko. Mi 
smo se potrudili in oni so razume-
li, tudi najmlajši.

Seveda pa tako na vajah kot tudi 
med predstavami zaredi pretira-
vanj v gibih in grimasah ni man-
jkalo smeha in zabave. Mentorici, 
profesorici angleščine in plesa sta 
nas z veliko mero potrpežljivosti 
in razumevanja neutrudno usmer-
jali z nasveti, ki pa smo jih bolj 
ali manj prej ali slej vzeli zares. 
Tako so se vaje povečini odvi-
jale v zelo sproščenem vzdušju. 
To isto sproščenost in dobro vol-
jo smo potem prenesli tudi na 
oder in očitno je uspelo. Otroci iz 
okoliških šol in vrtcev ter drugih 
zavodov so uživali, kar smo tudi 
mi prebrali z njihovih obrazov in 
navdušenega ploskanja drobnih 
ročic.

Barbara Masten, 3. e

Tudi Pilonovci smo navijali za naše orle.

OSVOJILI SMO TUDI BRUSELJ

V četrtek, 25. februarja, smo se di-
jaki 4. letnika gimnazije Srednje šole 
Veno Pilon Ajdovščina v manjši sku-
pini z učiteljema Matejo Ceket Odar 
in Matjažem Troštom odpravili na 
ekskurzijo v Bruselj. Zgodaj zjutraj 
smo se, nekateri prvič, odpravili 
na letalo in iz Treviza poleteli pro-
ti Bruslju. Tam so nas pričakali 
oblačno vreme, hladen veter in nizke 
temperature. Prvi dan smo si še pred 
obiskom parlamenta uspeli ogledati 
Kraljevo palačo ter razstavo o Brus-
lju. Popoldan smo v celoti nameni-
li Evropskemu parlamentu, v katere-
ga nas je povabila slovenska poslan-
ka Romana Tomc, ki je obisk Brusl-
ja tudi delno financirala. Veliko nam 
je povedala o svojem delu, skupaj pa 
smo razpravljali celo o trenutnih ak-
tualnih temah v Evropi. Tudi v Ev-
ropskem parlamentu se trenutno 
največ ukvarjajo z vprašanjem be-
gunske krize. Ogledali smo si še par-
lamentarno dvorano in se sprehodili 
po stavbi parlamenta. 

Drugi dan naše ekskurzije smo 
namenili mestu Bruselj in njegov-
im znamenitostim. Najprej smo si 
ogledali nadvse zanimiv, interaktiv-
no zasnovan muzej o Evropski uni-
ji, Parlamentarium, ki nam je poka-
zal pot od začetka EU do sedanjega 
časa. Dobro smo se seznanili z vse-
mi pomembnimi dogodki, osebnost-
mi in pogajanji v preteklosti ter pris-
luhnili zgodbam Evropejcev v se-
danjosti. Na razstavi je poudarjena 
vloga vsake od članic EU in vsakemu 
izmed uradnih jezikov članic smo la-
hko prisluhnili, raziskovali smo ak-
tualne teme in bodoče izzive članic, 
se poučili o parlamentarnih skupi-
nah in 751 poslancih, se sprehodi-
li po zemljevidu združene Evrope 
in prisluhnili zgodbam 54 prebival-

cev Evrope, ki govorijo o tem, kako 
odločitve EU vplivajo na naš vsak-
dan. Ob koncu pa smo s svojo »željo 
za prihodnost«, ki se projecira na in-
teraktivnem zidu ob koncu razstave,  
lahko pustili svoj dejanski pečat v 
srcu Evrope. 

V centru Bruslja smo si popol-
dan ogledali znameniti Mannek-
en Pis in našli tudi njegovo žensko 
različico Janneken Pis, prehodili v 
zlato odet glavni trg, na katerem sto-
ji mestna hiša, in poskusili slastne 
vaflje, katerih vonj obdaja celotno 
mesto, zraven pa popili še kozarec 
kvalitetnega belgijskega piva. Videli 
smo številne cerkve, zanimive hiške 
iz opeke in zametke stare belgijske 
arhitekture pa tudi kraljevo ulico, ki 
je znana po kvalitetnih trgovinicah 
in butikih, kjer smo tudi poskusi-
li najboljšo belgijsko čokolado. Po 
napornem dnevu je sledil počitek, 
saj nas je naslednji dan čakal ogled 
starega pristaniškega mesta Ant-
werpen. Tja smo se odpravili z vla-
kom in takoj ob izstopu navdušeni 
opazovali eno izmed najlepših 
železniških postaj na svetu, ki slo-
vi po izredno ohranjeni bogati arhi-
tekturi iz 19. stoletja in štirih nad-
stropjih, v katerih se nahajajo pero-
ni. Čez dan smo si ogledali glavni trg 
in nakupovalno ulico, prehodili tu-
nel za pešce pod reko Šeldo in obis-
kali Rubensov muzej. Staro mesto je 
na nas pustilo lep pečat, prav tako 
kot Bruselj, in trije dnevi so pre-
hitro minili. V nedeljo, 28. februar-
ja, smo poleteli proti domu še pred 
vzhodom sonca. Ekskurzija je na nas 
pustila nepozaben pečat in obljubili 
smo si, da se bomo v Belgijo še vrnili, 
a v toplejšem delu leta. 

Marjetka Frelih, 4. a

FRANCOSKI PESNIK PIERRE SOLETTI NA PILONU

22. februarja 2016 je v popol-
danskem času na naši šoli poteka-
la delavnica ustvarjanja sodobne 
poezije s francoskim pesnikom 
Pierrom Solettijem. 

Dijaki smo imeli priložnost in 
čast ponovno preživeti nekaj ur 
v družbi priznanega in vsestran-
skega umetnika, ki se nam je na-
jprej predstavil s svojo pesniško 
zbirko J’aime, obogateno z last-
nimi ilustracijami. Prijetno nas je 

presenetil njegov način interpre-
tacije, besede so bile izrečene zdaj 
glasno, zdaj tiho, zdaj počasi, zdaj 
hitreje. Na zanimiv in igriv način 
pa smo se v pesnjenju preizkusili 
tudi sami. Poigravali smo se s pre-
prostimi, vsakdanjimi besedami 
in v francoščini napisali svoje 
prve pesmi, ki so sicer enostavne, 
vendar pa domišljiji interpreta in 
poslušalca dopuščajo široko polje 
razumevanja in občutenja. Tudi 

mi smo jih interpretirali in oben-
em opazovali, kakšen vtis in odziv 
so pustile pri ostalih udeležencih. 
Čeprav še nismo vešči francoščine, 
pesmi štejemo kot velik oseb-
ni dosežek. Iz njih veje toplina 
in pozitiven odnos do sočloveka 
in narave. Navdahnjeni s poezi-
jo smo njeno dojemanje prikazali 
še z ilustracijami, ki jih bomo raz-
stavili ter tako svoja spoznanja in 
občutke delili tudi z drugimi.

Delavnica je več kot uspela in 
podobnih si želimo tudi v pri-
hodnje, saj nam dajejo dodatno 
motivacijo za učenje francoskega 
jezika.

Maja Krapež, 2. b

V sredo, 9. marca 2016, sva skupaj s Tejo sodelovali na prireditvi, ki jo je organizirala OŠ 
Danila Lokarja v okviru projekta Evropa v šoli. Med številnimi osnovnošolci iz obeh 
ajdovskih osnovnih šol ter Zavoda Cirius iz Vipave sva se kot edini srednješolki prav lepo 
znašli. Starejšim sva se predstavili s tremi ljudskimi pesmimi. Ob zadnji, V dolini tihi, pa so 
se nam stanovalci Centra Pristan kar pridružili. 
Popoldan je bil nepozaben. Lepo je bilo videti prijazne oči, ki v pričakovanju, da te spo-
znajo in slišijo, strmijo vate. Ko sva jima zaigrali in zapeli ter so naju z aplavzom  nagradili, 
sva vedeli, da trud, ki ga vlagava v svoja konjička, ni zamanj. Čisto na koncu smo mladi 
in starejši skupaj posadili rožice kot znamenje prihajajoče pomladi. V zraku je bilo čutiti 
hvaležnost, da smo prišli ter jim z urico svojega časa popestrili popoldan.

Jana Rudolj, 3. č
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Postni večeri 2016
Postni večeri verskega poglabljanja so v organizaciji Kluba krščanskih izobražencev Ajdovščina v 
sodelovanju s Karitas vipavske dekanije in Civilne iniciative Čaven letos potekali že petindvajsetič. Tri 
četrtke v postu smo obiskovalci napolnili dvorano Srednje šole Veno Pilon v Ajdovščini in prisluhnili 
gostom s temami uglašenimi na leto usmiljenja.

Prvi  večer smo gostili teologa 
Boštjana Harija, ki je sprego-
voril o zdravilni moči usmi-

ljenja. Krščanski Bog človeka išče, 
prihaja človeku naproti. Ko jaz go-
vorim, on posluša. Božje usmiljenje 
je brezmejno za tiste, ki se obračajo 
Nanj. Velikokrat so naš napuh, naša 
ošabnost in neodpušačnje pregrade, 
da božje ozdravljenje ne more delo-
vati. Zavedati se svoje grešnosti je 
ponižnost srca. Človek ni ponižen, 
če sebe daje v nič. Ponižen je tisti, ki 

se zaveda odvisnosti od Boga. Bog 
je ljubezen, ki ljubi tudi grešnike, le 
odpreti mu moramo naše srce. 

Drugi večer je bil naš gost sodela-
vec slovenske Karitas  Alojzij Štefan 
s temo Moj izgubljeni sin. Spraše-
val se je: ali je potrebno biti usmi-
ljen do ljudi, ki so vse zapravili in 
zašli na pota zasvojenosti ter pristali 
na najnižji točki življenja. Taki lju-
dje se nam ne smejo smiliti – bodi-
mo pa do njih usmiljeni. Biti usmi-
ljen pomeni biti naklonjen, biti mil, 
nežen, pomeni pomilostitev, raz-
dolžitev, priznanje majhnosti, ne-
moči .... novo priložnost. Usmilje-
nje  mora postati naš način življenja. 
Sprejeti vse ljudi tudi tiste najbolj 
pri dnu. Usmiljenje je najpopolnej-
ši izraz ljubezni, je drža majhnosti. 
Bog se človeka ne naveliča usmiliti. 
Če hočemo, da se bo izgubljeni sin 
vrnil, mora postati moj sin. Nauči-
ti se moramo sprejemati, odpuščati 
in pomagati.   

Gost tretjega večera je bil upoko-
jeni duhovnik Stanko Sivec, ki kljub 

devetim križem še vedno službuje v 
Prvačini. Preživel je zapor in kon-
centracijsko delovno taborišče in je 
zadnji še živeči duhovnik iz monti-
ranih procesov. Nedavno je pri go-
riški Mohorjevi izšla knjiga njego-
vih spominov, ki je ne le literarno 
dovršena, ampak tudi zanimiva, hu-
domušna in polna optimizma. Tudi 
najhujše stiske namreč opisuje ve-
dro in humorno. O njegovi globo-
ki veri in zaupanju v Vsemogočnega 
smo se udeleženci večera v polnosti 
prepričali. Gospod Sivec je prepri-
čan, da je v vsakem zlu, trpljenju in 
krivicah nekaj koristnega za utrjeva-
nje trpežnosti, vztrajnosti in prispe-
vek k duhovnemu dozorevanju. Vse 
to je sam sprejemal s hvaležnostjo 
Bogu, bez zamer, obtožb in grenko-
be. Tako nam je gospod Sivec svetla 
priča usmiljenja. 

Člani Kluba krščanskih izobražen-
cev Ajdovščina voščimo veselo pra-
znovanje Velike noči. 

Niko Ličen

Duhovnik Stanko Sivec

Mozaik krščanstva ob Mrzli reki
V začetku marca 2016 je v samozaložbi izšla knjiga g. Ivana Albrehta z naslovom Mozaik krščanstva 
ob Mrzli reki, 17. marca pa jo je avtor prvič predstavil v šturskem Marijinem domu.

Kot dolgoletni ajdovski župnik in 
sedaj šturski duhovni pomoč-
nik je Ivan Albreht raziskoval 

zgodovino naših krajev. Pred nabito 
polno dvorano poslušalstva je pojasnil 
razloge za nastanek knjige; da bi doma-
čini poznali svojo krajevno zgodovino, 
varovali dragoceno kulturno dediščino 
in ne ponavljali napak iz preteklosti. 

Avtor je knjigo napisal v obliki 250 
zgodb, kratkih poročil in sestavkov, ki 
obsegajo več kot 1700-letno zgodovino 
in kažejo neločljivo versko povezanost 
med krajema na obeh straneh Hublja. 
Osnovno vodilo pisanja   je bilo zani-
manje o vzrokih in posledicah dogod-
kov, izogibanje naštevanju letnic in po-
datkov, namesto tega pa je g. Albreht 
razkrival ozadja in prepletenost zgodo-
vinskih procesov. Knjiga je opremljena 
s številnimi starimi in novejšimi foto-
grafijami ter prilogami z osnovnimi po-
datki šturske in ajdovske župnije. 

V poldrugi uri dolgi in vsebinsko bo-
gati predstavitvi je ob projekciji foto-
grafij avtor med drugim poudaril, da 
je skozi našo dolino v četrtem stoletju 
po Kristusovem rojstvu že tekla ena po-
membnejših romarskih poti iz Rima v 
Sveto deželo po kopnem. Krščanstvo 
so tedaj najbolj širili trgovci in vojaki. 
V 16. stoletju je za skoraj 400 let Hu-
belj postal mejna reka med Kranjsko 
in Goriško. Ajdovski rojak, grof Janez 

Nepomuk Edling iz druge polovice 18. 
stoletja, je postavil temelje slovenske-
mu šolstvu, pisal prve učbenike v slo-
venščini, med drugim tudi šolski vero-
učni katekizem in bil referent deželne 
šolske komisije na Kranjskem. Iz zgo-
dovine krvavega 20. stoletja pa je g. 
Albreht izpostavil šturskega župnika 
Srečka Gregorca, ki je v najtežjih časih 
italijanske okupacije, leta 1933, dal se-
zidati Marijin dom – spomenik proti-
fašističnega upora. V dvorani so tedaj v 
strogi tajnosti prirejali slovenske verske 
prireditve in akademije; besedila pe-
smi, iger in deklamacij je pisal župnik 
kar sam, mnoge pesmi so tudi uglasbe-
ne. 

Knjiga je vredna branja in naše po-
zornosti. V maju je predvidena pred-
stavitev knjige še v Lavričevi knjižni-
ci in priložnost za srečanje z g. Ivanom 
Albrehtom, ki mu Šturci ob izidu knji-
ge iskreno čestitamo. 

Nadja Ušaj Pregeljc 

Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem 
razvoju

Društvo Sožitje
Društvo Sožitje Ajdovščina - Vipava, ki je svojo pot začelo leta 
1983, je namenjeno osebam z motnjami v duševnem in telesnem 
razvoju ter njihovim staršem in skrbnikom. Je invalidsko, huma-
nitarno, nevladno, nestrankarsko, prostovoljno in nepridobitno 
združenje, ki deluje na ajdovskem in vipavskem območju. 

Članom po svojih močeh 
ustrezno pomaga in pripo-
more, da imajo lahko kljub 

temu smiselno in drugače bogato 
življenje. OMDR in njihovim dru-
žinam pomagajo tudi sorodniki, 
prijatelji, strokovnjaki iz različnih 
področij, prostovoljci, društva, lju-
dje iz obeh in bližnjih občin, ki s 
svojo srčnostjo, toplino, prijateljsko 
spoštljivostjo pomagajo in osvešča-
jo širšo javnost. V februarju smo 
s pomočjo Občine Ajdovščina in 
Zavoda za zaposlovanje zaposlili 
delavko, ki nam pomaga, da lahko 
naše društvo še uspešneje deluje. 
Dandanes so osebe z MDR vedno 

bolj prisotne v družbi in s svojo 
ustvarjalnostjo in toplino prinaša-
jo v življenje nove izzive. Glede na 
potrebe, želje, danosti, zmogljivo-
sti oseb   v društvu   organiziramo 
strokovna predavanja za starše in 
OMDR, ustvarjalne delavnice, špor-
tne dejavnosti, vključujemo pa se 
tudi v programe, ki jih organizira 
Zveza Sožitje. V našem društvu de-
luje tudi skupina za samopomoč, v 
kateri starši v okviru različnih tem 
izmenjujejo svoje izkušnje in si med 
seboj pomagajo. Delamo na večji 
samostojnosti OMDR, spodbujamo 
njihovo integriteto in dejavno vklju-
čevanje vsakega posameznika. 

Z letošnjim letom smo začeli tudi 
z novim programom poklicnih de-
lavnic. Naša dolgoročna vizija je 
tudi ustanovitev socialnega pod-
jetja. V okviru društva deluje tudi 
skupina Mavrična druščina. Člani 
skupine v okviru svojih zmožnosti 
sami načrtujejo delo in jih s pomo-
čjo koordinatorice tudi uresničuje-
jo. V letošnjem juliju bodo izvedli 
prvo letovanje v Fiesi. V ta namen 
bodo   pripravili vrtnarsko tržnico, 
kjer bodo zbirali prostovoljne pri-
spevke. 

Društvo Sožitje Ajdovščina - Vipava

MIZARSTVO - MONTAŽA
RASPOR

-  bogata izbira vrat 
-  možnost kombiniranja s steklom, INOX vstavki
-  polna steklena krila
-  strokovno in kvalitetno svetovanje
-  popolna storitev z izmero in montažo v eni osebi

- Notranja vrata 
- Masivni podboji 

- rolete, komarniki

- lesena okna z  EKO SUBVENCIJO

- PVC okna Komerling
 z  masko ali polkna ALU ALU 

VHODNA IN NOTRANJA VRATA PVC in LESENA OKNA 
ROLETE in ALU POLKNA

Vabljeni v naš razstavni prostor!  041 868 138  info@ raspor.si

Krvodajalska akcija
Vabimo vas na krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v ponedeljek, 
18. aprila, in torek, 19. aprila 2016, od 7. do 13. ure v Centru za 
tretje življenjsko obdobje, Stritarjeva 1 a, Ajdovščina. V sredo, 20. 
aprila 2016, bo krvodajalska akcija potekala od 7. do 13. ure v Voja-
šnici Janka Premrla Vojka Vipava, Beblerjeva ulica 28, Vipava.

Kri lahko darujete vsi, ki ste 
dobrega zdravja, polnoletni, 
imate več kot 50 kilogra-

mov, v zadnjih mesecih niste imeli 
večje operacije in v zadnjega pol leta 
niste prejeli transfuzije. Moški lah-
ko kri darujete vsake tri in ženske 
vsake štiri mesece. Prosimo vas, da 
na odvzem ne pridete tešči, ampak 
pred tem pojeste nemasten obrok 
(tudi brez mleka ali mlečne kave), 
na primer kruh, marmelado, med, 
sadje in podobno. Po odvzemu vam 
bomo postregli z malico. 

Prav tako vas prosimo, da s seboj 
prinesete veljaven osebni dokument 
s fotografijo. 

Za vse dodatne informacije smo 
vam na voljo na telefonski številki 
05 366 4930 ali 051 430 722 oziroma 
na ajdovscina.ozrk@ozrks.si. 

Obenem naj omenimo jubilej-
ni 50.000 odvzem krvi, ki so ga 

25. februarja obeležili v Centru za 
transfuzijsko dejavnost Nova Gori-
ca, kjer odvzemi potekajo že od leta 
2001. Jubilejna krvodajalka je bila 
srednješolka Ivana Nikolova, ki je 
prvič darovala kri. CTD Nova Go-
rica je tega dne gostil izredno krvo-
dajalsko akcijo srednje zdravstvene 
šole in tehniške gimnazije Šolskega 
centra Nova Gorica. 

Zahvaljujemo se vsem darovalkam 
in darovalcem, ki nesebično poma-
gate bolnicam in bolnikom, ki po-
trebujejo transfuzijo, ter darujete 
kri bodisi v CTD Nova Gorica ali 
na terenskih krvodajalskih akcijah. 
Že vnaprej se za vašo solidarnost za-
hvaljujemo vsem, ki se boste udele-
žili naše krvodajalske akcije v aprilu. 

Lepo vabljeni!
Irena Žgavc
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Festival 360° Vipavska dolina 
pred vrati
Izjemni odzivi po Gorskem ultramaratonu Vipavska dolina 2015, so navdihnili organizatorje, da po-
vabijo v Vipavsko dolino širši krog športnih navdušencev. Gorskim tekom (13.-15. maj) smo dodali 
še gorsko kolesarjenje (30. april-1. maj) in tradicionalni plezalni vikend (15.-17. april). Nastal je špor-
tno-rekreativni Festival 360° Vipavska dolina z okusi in dogodki, ki bodo spomladi privabili številne 
športnike, rekreativce in navijače. Udeleženci se bodo radi vračali, saj naša dolina ponuja športnikom 
izjemne pogoje za treninge in športno-rekreativne izlete vse leto: mile zime, zgodnjo pomlad, suha 
poletja in dolge jeseni.

Pri organizaciji sodeluje lokal-
na skupnost, Občini Ajdo-
vščina in Vipava, društva, k 

sodelovanju vabimo prostovoljce za 
pomoč na kontrolnih točkah, okrep-
čevalnicah, prireditvenem prostoru, 
pri promocijskih aktivnostih... Pri-
stno vipavsko vzdušje, ki ga pričara-
mo domačini, daje festivalu poseben 
čar. Lani je za varnost in dobro po-
čutje tekačev ter njihovih navijačev 
skrbelo več kot 300 prostovoljcev, 
tudi letos potrebujemo vsaj toliko 
prostovoljcev. Vse informacije in 
prijave so na 100utvv@gmail.com 
ali www.360vv.si. 

Festivalsko druženje se bo zače-
lo 15. aprila s Plezalnim vikendom 
TURA, ki že enajsto leto gosti ple-
zalce od blizu in daleč. Stene nad Vi-
pavsko dolino so odličen poligon za 
plezanje v skali tudi pozimi, več kot 
400 klasičnih alpinističnih smeri in 
vsaj toliko športno-plezalnih smeri, 
različnih težavnosti in dolžin. Ple-
zalni vikend Tura so plezalne tekme 
za otroke, tekme (plezanje v stenah, 
balvanska tekma) in srečanja za ple-
zalce v plezališču Tura, predavanja 

in zabava. Posebej smo veseli go-
sta, ki se bo pridružil številnim ple-
zalcem v soboto zvečer: Peter Pod-
gornik, letošnji nagrajenec PZS za 
življenjsko delo, bo predstavil svojo 
alpinistično pot: 40 let med stenami 
in vrhovi. 

Festival se bo nadaljeval za prvo-
majske praznike (30. april-1. maj), 
ko pričakujemo tudi gorske kolesar-
je. Kolesarje bomo peljali po vinoro-
dnih poteh Vipavske doline. 

Najbolj vzdržljivi se bodo podali 
na 80 kilometrsko progo, ki obkroži 
dolino. Krajša proga, 50 kilometrska 
proga, pelje kolesarje po vinorodnih 
poteh. Najkrajša in tehnično nezah-
tevna proga je namenjena družinam 
(z otroki, ki so starejši od 14 let), ko-
lesarili bodo 28 kilometrov. 

Vrhunec festivala bo druga iz-
vedba Gorskega ultramaratona Vi-
pavska dolina – 100UTVV od 13. 
do 15. maja 2016. Številni doma-
či in tuji tekači se bodo preizkusi-
li na treh progah: stodeset, petdeset 
in petindvajset kilometrov. Tudi ko-
lesarje bo v petek zvečer, pred štar-
tom pozdravil in motiviral pred 

startom preizkušen ultramaratonec 
Toni Vencelj – spregovoril bo o svo-
jih najbolj atraktivnih ultra tekaških 
preizkušnjah. 

Najdaljša, 100-kilometrska pre-
izkušnja obkroži Vipavsko doli-
no: iz Ajdovščine se vzpne na Goro, 
po Robu, mimo Otliškega okna na 
Mali Golak (1495 m), čez Čaven in 
Kucelj. Tekači bodo uživali boga-
te razglede od Jadrana pa do Alp, 
tekli skozi Trnovski gozd, po str-
mem spustu v dolino, proti najniž-
ji točki proge (70 m). Ob vzponu 
na južne obronke Vipavske doline 
se ji pridruži 50-kilometrska preiz-
kušnja, bogati razgledi, skozi vino-

grade, ravno pravi čas za okušanje 
vipavskih češenj. Najkrajša, 25-kilo-
metrska trasa zaključuje krog okoli 
Vipavske doline s strmim vzponom 
na Nanos, tekom skozi gozd in spu-
stom v dolino proti cilju. Ultra pre-
izkušnja ponuja skupaj 5.958 me-
trov vzpona.

Vesna Kobal

Foto: Blaž Kodelja

Foto: Nejc Bole

Rekreativčkova zima 2016
Čeprav letošnja zima glede snega, vsaj kar se tiče nižje ležečih smučišč, ni bila prav radodarna, je 
Športnemu društvu Rekreativček le uspelo med šolskimi počitnicami organizirati tridnevni smučarski 
tečaj na Črnem Vrhu nad Cerknim ter vikend tečaj smučanja na smučišču SKI BOR v Črnem Vrhu.

V času zimskih počitnic od 
16. 2. do 18. 2. 2016 je pod 
budnim vodstvom naših 

učiteljev smučanja potekal 3 dnevni 
tečaj smučanja na Cerknem. Otroci 
so bili razdeljeni v skupine glede na 
predznanje in tekom tečaja je vsak 

posebej napredoval do te mere, da 
so zadnji dan vsi vijugali po belih 
strminah. Otroci so na Cerknem 
preživeli nekaj prijetnih dni v na-
ravi, hkrati pa tudi osvojili nova 
smučarska znanja. Tretji dan so po 
zadnjem spustu v dolino vsi prejeli 

diplomo v spomin na preživete uri-
ce na snegu. 

6-urni vikend tečaj smučanja za 
otroke stare od 4 do 6 let pa smo 
po večkratnem prestavljanju za vse 
otroke izvedli v vikendu od 20. 2. do 
21. 2. 2016 v dopoldanskem in po-
poldanskem času. Tečaja se je udele-
žilo veliko število otrok, nekateri so 
pridobili osnovno smučarsko zna-
nje, drugi pa so svoje znanje nad-
gradili. 

Želimo si, da bi otroci svoje zna-
nje smučanja še nadgradili in mor-
da bo za to priložnost že naslednje 
leto, tudi s Športnim društvom Re-
kreativček. 

ŠD Rekreativček

Finalni turnir
mini pokala
V soboto, 5. in nedeljo 6. marca, je v mariborski dvorani Tabor 
potekal finalni turnir pokala članic in mini pokala deklet U13. Med 
najboljšo četverico v mini pokalu se je letos prvič uvrstila tudi 
Vipava. Vipavke so v predtekmovanju brez večjih težav izločile 
Grosuplje A, Hit Kranjsko Goro (brez boja) in Jelšo Šmarje.

Košarkarska zveza Slovenije 
je organizirala dvodnevni fi-
nalni turnir v Mariboru ter 

plačala bivanje vsem štirim mlajšim 
ekipam v dijaškem domu. Druženje 
z igralkami nasprotnih ekip ter ogled 
članskih tekem je prineslo neprecen-
ljive izkušnje vsem mladim udeležen-
kam. Na tekmah je svoje prispeval 
Lipko, na podelitvi medalj in pokalov 
pa legenda slovenske košarke Marko 
Milič, ki je neutrudno delil avtograme 
in poziral za selfije. 

Na prvi polfinalni tekmi so Ježi-
čanke premagale  Celjanke.  Nato je 
na igrišče stopila tudi ekipa  Vipave. 
Naša dekleta so sploh prvič igrala v 
tako veliki dvorani, kot je mariborski 
Tabor. Kljub temu so delovale zelo 
samozavestno in ponosno, zato smo 
pričakovali dober odpor proti lju-
bljanski Panter Iliriji A, ki je prišla na 
turnir kot velika favoritinja za osvoji-
tev pokalne lovorike. Toda že takoj na 
začetku so se neizkušenim Vipavkam 
zatresle roke in Ilirijanke so prišle do 
visoke prednosti, saj so prvo četrtino 
dobile z rezultatom 19:1. V nadaljeva-
nju so naše punce vzpostavile ravno-
težje na igrišču, a je bil zaostanek žal 
previsok. Končna razlika  (45:27)  je 
ostala enaka razliki iz prve četrtine. 

Nedelja je prinesla najprej tekmo 
za 3. mesto, na kateri so si nasproti 
stali ekipi Vipava A in Athlete Celje. 

Zaradi slabšega začetka na prvi tek-
mi je tokrat na parket stopila peter-
ka, ki ponavadi igra v drugi četrtini. 
Na žalost se tudi ta taktika ni obnesla, 
saj jso Celjanke hitro povedle, mi pa 
smo jih nato vseskozi lovili, a dohite-
ti jih nismo uspeli. Tudi na tej tekmi 
je končna razlika (46:34) enaka razliki 
iz prve četrtine . 

Finalna tekma med ljubljanskima 
ekipama  Ježica bele  in  Panter Ilirija 
A  je bila tudi najbolj kakovostna na 
turnirju. Ježičanke so imele vseskozi 
rahlo pobudo in zasluženo prišle do 
svojega prvega pokalnega naslova. 

Kljub dvema porazoma Vipavke 
niso razočarale. Zaradi neizkušenosti 
so obe tekmi začele nekoliko boječe, 
v nadaljevanju pa vzpostavile ravno-
težje in bile popolnoma enakovredne 
nasprotnice. Dokazale so, da sodijo v 
vrh slovenske dekliške košarke, Mia 
Tomažič pa je bila celo izbrana v naj-
boljšo peterko turnirja.  

Na fotografiji z medaljami stojijo: 
Mia Tomažič, Maša Marc, Lara Li-
kar, Laura Marc, Liza Perko, Žana 
Žorž, Maruša Kramli Marmolja, Ajda 
Božič, Andreja Likar Ivanov (uradna 
predstavnica); klečijo Ivan Ivanov 
(trener ekipe), Neža Stopar, Katju-
ša Kopačin, Anja Premrl, Lipko (ma-
skota slovenskih reprezentanc), Nata-
lija Petrič, Jana Likar Ivanov 

Ivan I. 
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Sari zlato priznanje
Na prvem klubskem tekmovanju Twirling-mažoretnega društva 
Nova Gorica v basic strutu je med 34 tekmovalkami Sara Čermelj 
Žnidar iz Ajdovščine prejela zlato priznanje.

Konec februarja je  Twirling-
-mažoretno društvo Nova 
Gorica v telovadnici osnov-

ne šole Frana Erjavca v Novi Gorici 
organiziralo prvo klubsko tekmova-
nje v začetni twirling kategoriji basic 
strut (osnovni korak). Tekmovalka ali 
tekmovalec koraka sam(a) po točno 
predpisanem vzorcu in na obvezno 
glasbo. Tekmovanje je namenjeno 
začetnikom in sicer do desetega leta 
starosti. Vadba basic strut-a spodbuja 
otroke k učenju osnovnih znanj za na-
stope in tekmovanje kot so pridobitev 
ritma, kontrola telesa, pravilna posta-
vitev stopal, prstov, glave in telesa v 
celoti ter osnove nastopanja. 

Tekmovanja se je udeležilo 34 deklic 
iz štirih vadbenih skupin, ki vse deluje-
jo pod okriljem Twirling-mažoretnega 

društva Nova Gorica in sicer ekipa 
Twirling-mažoretega društva Nova 
Gorica in ekipe osnovnih šol Buko-
vica, Frana Erjavca Nova Gorica ter 
Danila Lokarja Ajdovščina. Njihove 
nastope sta budno spremljali in oce-
nili sodnica Nives Toroš ter priprav-
nica/pomočnica sodnice Živa Kovač, 
z bučnim aplavzom pa so vsak nastop 
pospremili svojci, ki so tribuno dvora-
ne napolnili do zadnjega kotička. 

Iz Ajdovščine se je občinskega tek-
movanja udeležilo deset deklet in do-
segle so odlične rezultate. Na tekmo-
vanju sta bili podeljeni le dve zlati 
priznanje in eno je za svoj nastop pre-
jela Sara Čermelj Žnidar, drugo je 
ostalo v Novi Gorici. Srebrno prizna-
nje so za svoj nastop prejele Stela Ba-
lut, Nuša Čehovin, Vita Baša, Tade-
ja Bone, Zoja Hočevar in Tia Čehovin, 
bronasto priznanje pa Maja Čoha, 
Zara Ostojić in Nija Valič. Vsem de-
kletom iskrene čestitke za njihov 
uspeh. Za uspešne nastope pa gre za-
hvala mentorici Evi Paljk, ki redno te-
densko vadi z dekleti. 

Tekmovanje je služilo tudi kot pri-
prava na tekmovanje na odprtem dr-
žavnem prvenstvu Mažoretne in twir-
ling zveze Slovenije, ki bo aprila v 
Kranju. Vsem tekmovalkam srečno 
tako na državnem prvenstvu kot tudi 
sicer na vseh drugih prihajajočih tek-
movanjih. 

KŽ

Sara Čermelj Žnidar

Ob robu igrišča 

Zvesti navijači in tisti, ki to niso
Konec preteklega tedna je (skoraj) cela Slovenija navijala za naše orle ob zaključku sezone v Planici. 
Srečneži, ki so že pred časom kupili karte, so lahko uživali v lepem vremenu in enkratnem vzdušju v 
dolini pod Poncami. Čeprav je bilo potrebno od doma odriniti že sredi noči in kar nekaj ur čakati v 
nepregledni koloni pločevine. Vse za to, da bi podprli naše uspešne skakalce. In ko so fante v televi-
zijskih intervjujih spraševali o vzdušju in navijanju, so vsi odgovorili enako – enkratno, neponovljivo, 
najlepše je tekmovati na domačem prizorišču in pred takšno množico (po večini domačih) navijačev. 
Zvestih in tistih, ki so navijači le ob določenih priložnostih. Prepričana sem, da bi tako odgovoril vsak 
športnik. Nogometaš, rokometaš, košarkar, … Tudi ajdovski. 

A v zadnjem času tribune v 
dvorani OŠ Šturje bolj kot 
ne samevajo. Na tekmah 

mlajših selekcij so/smo starši tisti, 
ki sedijo/sedimo na tribuni. Redki 
pa so navijači, ki vztrajajo z našimi 
košarkarji v dobrem in slabem. Lju-
dje – navijači s(m)o pač takšni, da 
s(m)o vedno zraven pri uspehih, pri 
neuspehih pa športnikom obrnemo 

hrbet. Saj bi mogoče kakšno soboto 
še šli na tekmo, a največkrat zmaga 
najbolj ne-športen izgovor: »A grem 
na tekmo? Brezveze, saj bodo itak 
izgubili.« A športniki so zadnji, ki 
vržejo puško v koruzo. Vedno ver-
jamejo (vsaj morali bi verjeti) v svoj 
uspeh. In prav zaradi njihove preda-
nosti športu bi se lahko tudi navijači 
lahko od njih kaj naučili. Jih bodrili 

tudi takrat, ko jim ne gre najbolje. 
Jih spodbujali z glasnim navijanjem. 
Ker si fantje to zaslužijo. Trenutno 
rezultati niso najboljši, a veseli dej-
stvo, da se v člansko ekipo prebijajo 
tudi mlajši, fantje kadetske ekipe, 
ki svojo priložnost izkoriščajo po 
svojih najboljših močeh. Res je, da 
je kakšna »izgubljena« žoga več, da 
je kakšen protinapad manj, da žoga 
pri podaji svojemu soigralcu konča 
v rokah nasprotnika, … temu pra-
vijo nabiranje izkušenj. A vse skupaj 
je šport, igra, katere del so tako zma-
ge kot porazi. In navijači – v dobrem 
in slabem. Ki bi bolje odigrali tekmo 
od igralcev. Ki bi bolje vodili ekipo 
kot trener. Ki bi srečanje drugače 
sodili kot sodniki. A vendar nepo-
grešljivi, čeprav včasih preveč kri-
tični in neusmiljeni.In vsi z željo, da 
bi njihova ekipa zmag(ov)ala. Zvesti 
svoji ekipi. 

Verjamem, da so takšni navijači 
tudi Ajdovci in da se bodo vrnili v 
Šturje. Upajmo le, da čim prej. 

 Saša Brecelj, 
KK Ajdovščina

foto Alojz Bolčina
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Sprint orientacijska tekma prvič 
v Ajdovščini
Sprint orientacijske tekme v svetu niso novost, v Sloveniji pa se je to zgodilo letos prvič. Orientacijska 
zveza Slovenije je za take tekme izbrala pet slovenskih mest: Cerkno, Koper, Logatec, Tolmin in našo 
Ajdovščino.

Organizacijo tekme v Ajdo-
vščini je zaupala Orienta-
cijski sekciji PD Ajdovšči-

na v sodelovanju z OŠ Dobravlje in 
OŠ Šturje. Za tako tekmo je potreb-
na orientacijska karta, ki jo je treba 
posebej izdelati. Tega zahtevnega 
dela se je lotil aktivni ajdovski gor-
ski tekač in orientacist, gospod Ivo 
Kete, ki nam tudi sicer priskoči na 
pomoč, ko je za naše delo potrebna 
uporaba računalniških programov. 
Tega zahtevnega dela se je lotil s 
programom OCAD, pri delu pa mu 
je svetoval najbolj izkušen orienta-
cijski kartograf Slovenije, gospod 
Daniel Lebar. Veliko ur je porabil, 
da je označeno na zemljevidu uskla-
dil z resničnim stanjem v naravi. 
Vsako drevo, vogal, poseben objekt, 
ograja in klop mora biti označena 
na pravem mestu. Gospod Ivo je bil 
tudi glavni traser tekme, za kar smo 
bili po končani tekmi s strani udele-
žencev deležni mnogih pohval. 

Na dan tekme, 31 januarja, se nam 
je v Vipavski dolini ponujala oblač-
na, malo meglena, vendar za zimski 

čas topla nedelja. Vremenska napo-
ved je napovedovala dež, pogledi v 
nebo tudi, a je bil kljub temu dan 
prijazen do tekmovalcev. Stare ajdo-
vske ulice, kjer je vladalo nedeljsko 
popoldansko zatišje, so preplavili 
udeleženci orientacijskega teka. Hi-
teli so z iskanjem kontrolnih točk in 
tudi domači tekmovalci so priznali, 
da še nikoli niso bili v teh skritih ko-
tičkih in gasah našega mesta. Tek-
me se je udeležilo preko 170 tekmo-
valcev, od tega precej naših sosedov 
iz Italije. Na različno dolge proge so 
udeleženci startali  po starostnih ka-
tegorijah in ločeni po spolu. Tekma 
se je odvijala v 14-ih kategorijah, od 
najmlajših desetletnikov do najsta-
rejših, kjer leta niso omejena, če ti 
zdravje služi. 

Orientacijske tekme, ki jih organi-
zirata orientacijska sekcija PD Aj-
dovščina in OŠ Dobravlje, imajo še 
eno posebnost, to je družinska kate-
gorija. Ta tekma se običajno doga-
ja na terenu OŠ Dobravlje, letos pa 
smo jo izvedli v okviru sprint orien-
tacijske tekme. Pomerilo se je okrog 

15 družin, najuspešnejša med nji-
mi je bila družina Krkoč iz Batuj, 
ki je tudi sicer ljubiteljica športov. 
In kako so se odrezali naši tekmo-
valci? V kategoriji Ž12 je tretje me-
sto osvojila šestošolka Mia Krušec, 
med fanti pa je na 4. mestu pristal 
Jani Bratož. 

V kategoriji M16 je prvo mesto 
osvojil srednješolec Maks Rodman, 
bivši učenec OŠ Dobravlje, drugi pa 
je bil devetošolec Jan Marc. 

Da smo tekmo lahko tako lepo iz-
peljali, gre zahvala občini Ajdovšči-
na, ki nam je pomagala z denarnim 
prispevkom, OŠ Šturje, ki nam je 
brezplačno odstopila prostore stav-
be, vodstvu OŠ Dobravlje in PD Aj-
dovščina ter sponzorjem promocij-
skega materiala in prehrambenih 
izdelkov. Hvala tudi staršem naših 
orientacistov, ki so s sladkimi gri-
žljaji polepšali počutje udeležencev. 
Tu se je še posebej izkazala mama 
šestošolca Manuela Alberta Mon-
tesa, ki je pred zgradbo OŠ Šturje s 
peko palačink presenetila in razve-
selila prav vse tekmovalce in spre-
mljevalce. 

Načrti za naslednjo sprint tekmo 
so ta trenutek še v glavah organiza-
torjev. Gospod Ivo se bo spopadel 
z novim izzivom in se lotil izdelave 
orientacijske karte za Vipavski Križ. 
Če nam načrti uspejo, bo naša na-
slednja SSOT tekma na terenu tega 
pravkar obnovljenega srednjeveške-
ga mesteca. To pomeni nov zalogaj 
za organizatorje in, prepričani smo, 
prav posebno doživetje za udeležen-
ce. 

Marija Kovač

Samba se bo plesala 
na ajdovski zelenici
Zavod za šport Ajdovščina vabi vse ljubitelje in ljubiteljice 
okroglega usnja na brezplačen ogled nogometnega srečanja med 
Slovenijo in Brazilijo.

Nogometni virtuozi iz dežele 
sambe se nam bodo, kot re-
prezentanca prvič predsta-

vili na slovenskih tleh. Tekma bo v 
sklopu 13. turnirja narodov selekcije 
U-15, kateri bo  potekal v treh drža-
vah Sloveniji, Italiji in Avstriji. Naša 
izbrana vrsta bo nastopala v skupini 

C, kjer se bodo pomerili s Hrvati, 
lanskimi zmagovalci turnirja - ZDA 
ter gostujočimi Brazilci. Nogome-
tni spektakel bo na ajdovskem 
mestnem lepotcu v ponedeljek, 
25.4.2016 ob 17:00  

UP

TD Burja Vipava vabi

16. Gradiški gorski tek, 
dne 28.03.2016, z začetkom ob 

10:00 za otroke in 10:30 za člane in članice.

21. Vipavski tek, 
dne sobota 02.04.2016,  

z začetkom ob 16:00.
Več informacij o obeh tekih lahko dobite na www.td-burja.com.

Najboljšim ponudnikom prodamo pet poslovnih prostorov, 
primernih za pisarniško dejavnost, v prenovljeni vili v središču 

Ajdovščine, Lokarjev drevored 1.
Velikosti posameznih enot so od 43,50 m  do 71,33 m . 

Izhodiščna prodajna cena je 1.200,00 EUR/m .
Možen je tudi odkup parkirnih mest ob stavbi.

Za dodatne informacije se obrnite na g. Lucijana Čermelja,
05-36-44-533, lucijan.cermelj@mlinotest.si

MLINOTEST d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
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OŠ Dobravlje na Pokljuškem 
maratonu
V petek, 4. 3. 2016, smo se 
učenci OŠ Dobravlje pod vod-
stvom mentorja Stanka Čuferja 
udeležili šolskega državnega 
prvenstva v smučarskem teku 
na Pokljuki,  k i je potekal v 
okviru množične vseslovenske 
športne prireditve Šolski po-
kljuški maraton, ki se je letos 
na Rudnem polju odvijal že 
dvajsetič.

Skupno smo dosegli tretje me-
sto, k čemur je pripomogla 
8-članska ekipa, v kateri so 

bili: Sara Durn, Sara Štravs, Tinka-
ra Stres, Sara Kavčič, Uršula Mako-
vec, Nik Gregorič, Anej Tomažič in 
David Štor. Nekaj deklet se je uvr-
stilo tudi med najboljših šest: Sara 
Durn, ki je osvojila 3. mesto, Sara 
Štravs je bila 4., Tinkara Stres pa 6. 
Čestitamo! 

Domov smo se vrnili polni lepih 
vtisov, nagrad ter z željo, da bomo 
naslednje leto še boljši.

Kaja Bratina, 8. razred, OŠ Dobravlje

Kmečka tržnica 
v Ajdovščini

sobota, 9. aprila
Trg 1. slovenske vlade

info TIC Ajdovščina 05 365 91 40
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Ob dnevu strpnosti

Mednarodni dan strpnosti 
(21. marec), smo v Ajdo-
vščini obeležili s premier-

no izvedbo koncerta Lare Jankovič, 
ki sta jo spremljala odlična kitarista 
Ravi Shrestha in Tilen Stepišnik. 

‘Kako diši svoboda, kakšne bar-
ve je mir?’ je naslov koncerta, s 

katerim je skozi besedo in glasbo aj-
dovska rojakinja nagovarjala publi-
ko v Dvorani prve slovenske vlade. 
Prepevala je pesmi o nesmislu vojn 
in sovraštva, pesmi o miru, svobodi, 
sožitju, ljubezni in strpnosti. 

sh

Pripovedovalski festival navdušil 
otroke in odrasle
Lavričeva knjižnica Ajdovščina se je letos tretjič zapovrstjo vključila v vseslovenski pripovedovalski 
Festival Pravljice danes 2016. Skupina knjižničark je pripravila bogat program pripovedovanja pra-
vljic, ki je na Vipavskem trajal od 9. do 16. marca, pravljice pa so v okviru  festivala obiskale različne 
konce ajdovske in vipavske občine. 

Pripovedovalski festival je nastal 
pred 19 leti iz prepričanja, da 
se je tudi današnjega človeka 

mogoče dotakniti z zgodbo, ki je do-
bro povedana in ima zanimivo vsebi-
no. Nastopajoči poslušalcem ponuja-
jo zgodbe, ki jih prosto pripovedujejo, 
predstavljene pripovedi pa izvirajo iz 
različnih ljudskih izročil. Letošnji fe-
stival je potekal med 7. in 11. marcem. 
Glavni program se je odvijal v Can-
karjevem domu v Ljubljani, posebno 
razsežnost daje temu vsakoletnemu 
dogodku to, da so se mu pridružili v 
nekaterih drugih slovenskih krajih. 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina se 
je letos tretjič pridružila festivalu, ker 
želi s pripovedovanjem zgodb nago-
voriti čimveč otrok in njihovih star-
šev, seveda tudi starih staršev.   Na 
najboljši mogoči način pa   ponese 
mednje tudi sporočilo, da je dobro 
nagrajeno, slabo in zlo kaznovano. In 
da je prav imeti rad, da se dobro vra-
ča. Pa še prenašati zgodbe med gene-
racijami, ohraniti pripovedovalstvo 
kot veščino in kot del narodovega iz-
ročila. 

Sodelavke knjižnice so letos pro-
gram pod naslovom »Pravljica potu-
je« še obogatile, da bi pravljicam pri-
sluhnili tudi otroci drugod v dolini in 
na njenem robu. Tako je bilo mogoče 
prisluhniti pravljicam v Ajdovščini, 

Vipavi in Podnanosu, ponekod na 
Potujoči knjižnici. Odšle so tudi »na 
potep« v šole na Otlico, v Podnanos, 
Vipavski Križ, Lokavec. Pripovedova-
nje zgodb je tudi letos pospremil na 
pot lep pravljični plakat, zasnovala ga 
je Anja Kranjc. 

Festival je bil uradno odprt z razsta-
vo čudovitih ročnih lutk, ki so jih iz-
delale udeleženke delavnice Ustvarja-
mo skupaj pod mentorstvom zveste 
bralke, prostovoljke Teodore - Dar-
je Kajfež. Na predlog knjižničarjev so 
lutke zasnovale na likih pravljičnih 
junakov in jih tako povezale v celoto. 
Lutke in pravljice so na ogled do kon-
ca marca. Splača si jih ogledati! 

Knjižnica je k sodelovanju povabila 
tudi zunanje pripovedovalce. Prvi do-
godek je v Ajdovščini oblikoval Franc 
Černigoj, ki sodeluje s knjižnico že 
tretje leto. Zbiralec ljudskega izročila, 
avtor številnih knjig, je srečanje na-
menil predstavitvi pripovedk iz svo-
je zbirke Javorov hudič. V naslednjih 
dneh je pripovedoval zgodbe še v knji-
žnici v Podnanosu in na šoli v Lokav-
cu. Opravljen po gorjansko, z nahrb-
tnikom, v katerem je čepel hudiček, 
je pripovedoval v narečju in otroke 
tako očaral, da so navdušeno prisluh-
nili in ga celo prosili za avtogram na 
knjižne kazalke. Prvič pa se je kot pri-
povedovalka preizkusila novinarka 

Radia Robin in POP TV Mateja Polj-
šak Čuk s pravljico o Speči kraljični in 
čudodelnem ptiču – pravljico je odlič-
no povedala iz glave; na koncu pa je 
priznala, da je imela pred otroki kar 
nekaj treme. Knjižnica je v goste po-
vabila tudi pevko in pravljičarko Me-
lito Osojnik. Na Potujoči knjižnicije 
pravljico pripovedovalaknjižničarka 
Hilarija Kete. V Ajdovščini in Vipa-
vi je sodelavka waldorfskega vrtca 
Teja Kete nastopila z lutkovno pred-
stavo Peter in volk. Zares lepo število 
pravljic je pripovedovala odlična pra-
vljičarka, knjižničarka Martina Zalar, 
ki je v tesnem sodelovanju s sodelav-
kami Alenko, Jasmino in Marijo tudi 
skrbela za dogovore s sodelujočimi. 
Festival so zaključile dijakinje vzgoji-
teljske smeri Srednje šole Veno Pilo-
nAjdovščina. 

Čeprav utrujeni, so sodelavci knji-
žnice zadovoljni z odzivom, ki je bil 
izjemen. Kako tudi ne! K odlični iz-
peljavi so prispevali zares vsi zaposle-
ni, ki so dogajanje vzeli za svoje –in to 
se je odražalo navzven. Dajali so pre-
dloge, razmišljali, koga povabiti k so-
delovanju, kako vsebinsko obogati-
ti razstavo lutk in jo narediti še bolj 
privlačno z razstavo slikanic, se dogo-
varjali, oblikovali tekste in vabila, jih 
sproti tiskali, skrbeli, da so bila raz-
obešena, seznanjali javnost z doga-
janjem na pultu, oglasnih mestih, na 
spletni strani in facebooku; poskrbe-
li so, da so bila vabila razobešena in 
jih je videlo čimveč oči otrok, staršev, 
vzgojiteljev in učiteljev. Kot zelo do-
bro se je potrdilo sodelovanje z eno-
tami Otroškega vrtca, osnovnih šol in 
ajdovske Srednje šole. Lavričeva knji-
žnica je ena redkih splošnih knjižnic v 
Sloveniji in na Primorskem, ki se re-
dno vključuje v festival Pravljice da-
nes. Dosedanje izkušnje kažejo, da je 
to privlačen način, ki pritegne otroke 
in starše v knjižnico.

A.L., foto: OŠ Šturje

Osebna asistenca
V YHD - Društvu za teorijo in kulturo hendikepa že 20. leto izva-
jamo osebno asistenco po mednarodno sprejetih načelih ‘ENIL 
– European Network on Independent Living’. Trenutno nas je v 
program Neodvisno življenje hendikepiranih vključenih 107 posa-
meznikov. Uporabniki v svojem vsakdanjem življenju neizogibno 
potrebujemo fizično pomoč druge osebe, s pomočjo programa pa 
lahko živimo sami, delamo, študiramo in ustvarjamo...

Osebni asistenti nam za-
gotavljajo osebno nego, 
gospodinjska opravila in 

spremstvo - skratka vse tisto, česar 
zaradi svojega hendikepa ne more-
mo opravljati sami. Naši sofinancer-
ji so Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, 
Fundacija za financiranje humani-
tarnih in invalidskih organizacij, 
Mestna občina Ljubljana in nekaj 
manjših občin, uporabniki progra-
ma ter drugi posamezniki in podje-
tja, ki nas podpirajo.

Vendar pa žal ta sredstva ne za-
dostujejo za kritje stroškov plač za 
osebne asistente ter naraščanju pov-
praševanja za vključitev v program. 
Želimo si enake možnosti, želimo 

si ohraniti človeško dostojanstvo 
in želimo si vključenost v družbo, v 
ustvarjalnost. Zato smo se lotili is-
kanja možnih sofinancerjev v obliki 
donatorstva, vabimo pa vas tudi, da 
namenite 0,5% svoje dohodnine na-
šemu društvu.

Sredstva, ki jih bomo zbrali, bodo 
namenjena izključno plačilu oseb-
nih asistentov in nikakor za delova-
nje društva ali druge programe dru-
štva.

Številka tekočega računa, kamor 
lahko nakažete donacijo je: SI56 
0510 0801 4135 511 pri Abanka d.d., 
s pripisom ZA OSEBNO ASISTEN-
CO.

V kolikor potrebujete pogodbo o 
donatorstvu, prosimo, poiščite stik 

z nami, da vam jo posredujemo.
Prepričani smo v kakovost in ino-

vativnost programa, ki omogoča 
vključenim v ta program možnost 
za aktivno participacijo v družbi. 
Verjamemo, da tudi vi podpirate 
našo dejavnost in kljub težki gospo-
darski situaciji v donatorstvu prepo-
znavate širšo družbeno vrednost.

Emil Bohinc, 
predsednik

Vse vrste jagodičevja, sadike oljk, neretvanskih mandarin,
sibirske borovnice, sadike špargljev, ...
 

tel.: 05 / 368 52 36
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