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Ob 120-letnici rojstva o Pilonovih začetkih
V Pilonovi galeriji v Ajdovščini so 22. septembra, prav na 120. obletnico rojstva Vena Pilona, odprli razstavo Začetki, ki 
slikarja z lastnimi deli ter z deli njegovih goriških sodobnikov umešča v prostor in čas.

Osrednja pozornost je na razstavi 
namenjena Pilonu in njegovim 
začetkom - prvim študijskim po-

skusom v oljni tehniki na karton in prvim 
risbam. Med njimi kraljuje avtoportret, 

perorisba s tušem iz leta 1914. Ob Pilono-
vih zgodnjih delih - krajinah, portretih, 
figurah - so razstavljena dela njegovih ko-
legov in sodobnikov z Goriške. Razstavo je 
predstavila direktorica Tina Ponebšek ter 

poudarila, da so mnogi eksponati prvič na 
ogled javnosti. Ob razstavi je izšel obsežen 
katalog, besedila so pripravili umetnostni 
zgodovinarji dr. Irene Mislej, Verena Kor-
šič Zorn in Alessandro Quinzi. 

»Verjamem, da bo tudi 120 letnica ro-
jstva Vena Pilona naplavila dodano vred-
nost že sicer dobro poznanemu in razis-
kanemu delu našega slikarja. Ne samo 
zaradi razstave in kataloga, pač pa zaves-
ti, da je v Ajdovščini živel in ustvarjal ve-
likan slovenske umetnosti in tu tudi ust-
varil verjetno najpomembnejša svoja dela,« 
je dejal podžupan Občine Ajdovščina Alo-
jzij Klemenčič, vendar dodal, da bomo ve-
liko morali storiti tudi sami: »Veno Pilon 
in z njo Pilonova galerija morata posta-
ti za Ajdovščino tako značilna, kot je ve-
duta grajskega vrta in stolpa s cinami, to-
rej naš zaščitni znak!« Razstava Veno Pilon, 
Začetki bo na ogled vse do 20. novembra. V 
tem času bo Pilonova galerija pripravila vr-
sto vodenih ogledov in delavnic. 
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Vonj Vipavske doline

Čas, ki se počasi plazi v dolino in 
prinaša s seboj svež zrak, v katerem 
lahko mi in narava, po toplem pole-
tju, počasi zadihamo, mi je bil vedno 
pri srcu. Prav vidim jo, kako se stara 
in suha zemlja počasi dvigne za vdih 
in nato zniža za izdih. In mi dihamo 
z njo. Vonji, ki se v tem času vijejo 
po Vipavski dolini, so nekaj, za kar 
smo lahko resnično hvaležni. Vsa-
ko domače okolje je posebno. Nikjer 
se ne počutimo tako dobro kot tu. In 
jesenski vonji so vonji, ki naši dolini 
resnično pristajajo in našemu domu 
dodajo nepredstavljivo vrednost.

Vonj zelenih svežih travnikov in 
okornih, močnih dreves nas prize-
mlji in priveže na našo zemljo, pre-
žeto z zgodovino. Vonj po rekah in 
odpadlem listju nas prežema s toplo-
to in občutkom varnosti. Grozdje in 
mošt razpošljeta sladkobo po vseh 
kotičkih, tudi najbolj skritih, in nam 
pomagata skozi grenke dni. Razigra-
no vriskanje otrok in vonj po novih 
zvezkih nam vlije upanje in srce na-
polni z zaupanjem. Vonj izrezljanih 
buč pa nam povrne občutek, da se 
lahko strahove prežene s smehom in 
da je treba kdaj pa kdaj pogledati na 
svet z otroškimi očmi.

Vipavska dolina skrbi za nas in nam 
ravnokar s svojimi 'bndimskimi' vo-
nji pomaga preživeti vsako obdobje 
posebej. Mi pa moramo poskrbe-
ti zanjo in to bomo naredili najbo-
lje takrat, ko bomo poskrbeli zase in 
tudi za druge (zadruge).

Naj bo vonj Vipavske doline obo-
gaten še z vonjem po dobrem in či-
stih srcih, upanju in sprejemanju. In 
preživetju.

P.s.: Bo Vipavska vinska klet iz 
leta 1894 preživela tudi leto 2017?     
Upajmo ...

Ana Krečič

Letnik 2016

Mogoče je tako prav?!
Spet je leto naokoli in vse zanima, kako se bomo vinogradniki, zelo nerad rečem vinarji, saj je le teh na vipavskem zelo 
malo, pohvalili nad letošnjim pridelkom.

Odgovor je jasen - zelo različno, 
zmedeno, je mogoče najboljši od-
govor. Vremensko gledano skoraj 

idealen. Vsi soudeleženi smo, do skoraj 
konca junija, tarnali nad deževjem , saj je 
le tega bilo nad povprečjem. Marsikomu so 
v tem času bolezni pobrale skoraj celoten 
pridelek. Bali smo se, da bo tako šlo tudi 
naprej. Zanimivo je, kako nas lahko na-
rava vodi vsako leto drugače. V letu 2014 
nas je prepričevala ravno obratno in smo 
bili navdušeni nad letnikom vse do začetka 
avgusta, ko se je nekdo odločil, da nad celo 
Evropo ne bo več sonca.

Letos pa se je 'izprsila' in sončni dnevi, ki 
so pričeli v pričetku julija, se kar nadaljuje-
jo. Po dolgem času so bile zaloge vlage v ze-
mlji skoraj dovoljšnje, čeprav večjega dežja 
vse do sredine septembra ni bilo. No, naj-
višje lege grebenov so vseeno nekoliko trpe-
le, a umen vinogradnik je znal tudi te vino-
grade pripeljati do vrhunske trgatve.

Torej kakšen je letnik 2016? Narava je vse-
kakor dala boljše pogoje kot lansko leto, za 
katerega smo tako ali tako rekli, da je naj-
boljši. Verjetno se približuje letniku 2011, 
vsaj za nekatere! Na žalost pa je situaci-
ja panoge v tej dolini vse slabša in malo bo 
takih, ki bodo res zadovoljni! Vse manj je 
vinogradništvo in vinarstvo resna gospo-
darska panoga in vse bolj nekaj, kar vsi zna-
mo. Nekaterim je peronospora pobrale pri-
delek že spomladi, ker pač škropit znamo 
tako ali tako vsi, drugim so preobremenje-
ne, pa tudi podhranjene trte kleknile ob av-
gustovski suši. Naj bo 6 kil na trti, saj tako 
ali tako nobeden ne ceni našega dela. Vino 
je vino, belo ali pa rdeče. Nekoliko preveč 
melanholije se je tako zapaslo v našo doli-
no. Res je, da je naša dolina muhasta in je 
vinska trta pod velikimi vremenskimi stresi 
, ki so posledica stikanja predalpskega in za-
mediteranskega področja. A tu gojimo trto 
od nekdaj in zato je naše vino tako kot je. In 
vedno so vino pridelovali tudi za soseda. In 

ta ga je rad tudi kupil, vinogradnik pa z ve-
seljem prodal. 

Mogoče pa je tako prav in bo letošnje leto 
ljudi streznil in spomnil zakaj imajo vino-
grade. Vsekakor ne samo za to, da bodo ob 
trgatvi prepevali skupaj s prijatelji! 

Torej Vipavska dolina, zbudi se!
Matjaž Lemut
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Kje se skriva stolp št.11? 

Rustjeva pekarna na temeljih 
rimskega obzidja
Tako kot mnoge stavbe na obodu ajdovske Kastre so tudi Rustjevo hišo pozidali na temeljih rimskega 
obzidja. To so potrdile najnovejše arheološke raziskave, ki so jih izvedli pred prenovo Rustjeve hiše. 
Izkazalo se je tudi, da vzhodna stranica obzidja ne sledi ravni črti, pač pa se proti jugu nekoliko zalomi.

Med stolpom v Križajevi 
hiši in stolpom, v kate-
rem domuje Faladur na 

ajdovski tržnici, naj bi po mnenju 
arheologov in zgodovinarjev stal 
še en stolp, stolp št. 11. Kot eno od 
možnih lokacij so omenjali tudi vo-
gal Rustjeve hiše, v katerem je bila 
nekdaj pekarna. Zato je občina Aj-
dovščina pred temeljito prenovo 
hiše na zahtevo zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Nova Gorica 
naročila predhodne arheološke raz-
iskave. Izvaja jih Skupina Stik iz Lju-
bljane. Arheologi so pod tlaki odkri-
li temelje rimskega obzidja, stolpa 
pa (še) ne. Je pa sedaj bolj jasno, 
v kateri smeri bi morali iskati, saj 
ostaline natančneje določajo smer 
nekdanjega obzidja v tem delu in bi 
prej ali slej morali naleteti tudi vsaj 
na temelje stolpa. »Iz ostalin razbe-
remo, da je bila gradnja novodobne 
Ajdovščina zelo intenzivna. Kon-
stantno se spreminjajo tlorisi hiš, 
vsa pa so navezana ravno na obzidje, 
ki je nudilo dobre temelje in je pred-
stavljalo vir materiala za gradnjo. 
Zato je odkriti rimski zid močno 

poškodovan,« je povedal arheolog 
Matej Draksler, ki vodi izkopavanja. 
Ob tem je dodal: »Kastra je zelo po-
memben arheološki spomenik, na 
katerega so domačini lahko zelo po-
nosni. Karkoli se najde iz tega časa 

in tudi kaj mlajšega, je lahko spek-
takularno. Za arheologa je že samo 
to, da lahko gre delat na območje 
kastre, posebna čast. Zato smo se 
projekta lotili z navdušenjem, vsako 
dodatno odkritje pa je veselje zase.« 

Odkritje si je z zanimanjem ogleda-
la tudi alfa in omega arheoloških iz-
kopavanj v preteklih desetletjih, zdaj 
upokojenka Nada Osmuk ob sprem-
stvu Patricije Bratina, ki v imenu 
spomeniškega varstva bdi nad iz-
kopavanji v Ajdovščini. Osmuko-
va je sicer pričakovala potek rim-
skega obzidja v tem delu nekaj me-
trov bolj vzhodno, manjkajoči stolp 
št. 11 pa še vedno umešča v prehod 
pod Lično hišo: »Morda leži le nekaj 
deset centimetrov pod tlakom, tako 
kot rimske terme na tržnici, ki smo 
jih odkrili takoj pod estrihom.« 

Tako Draksler, kot Bratinova in 
Osmukova se nadejajo, da bodo 
pred obnovo Lavričevega trga pri-
dobili »ogromno novih podatkov, 
tako da se bo lahko slika še močno 
razjasnila in dopolnila!« 

Občina Ajdovščina je namreč 
že objavila javni natečaj za izbi-

ro izvajalca testnega sondiranja na 
območju Kastre. Na osnovi geora-
darske metode je novogoriški zavod 
za varstvo kulturne dediščine pred-
videl 47 sondaž tako na trgu kot po 
ulicah in gasah v Kastri. Na razpis se 

je prijavilo pet izvajalcev in če pri iz-
biri ne bo zapletov, se bodo izkopa-
vanja kmalu začela. 

Arheološke raziskave Rustjeve 
hiše je občina prijavila na javni 
poziv za financiranje predhodnih 
arheoloških raziskav na območju 
naselbinske dediščine, ki ga je Min-
istrstvo za kulturo objavilo maja in 
kjer je bilo možno pridobiti do 2.000 
€ na raziskavo. Ta znesek je občina 
tudi pridobila, kar pa predstavlja le 
dobrih 10 % vrednosti raziskav. 

Predhodne arheološke raziskave so 
bile potrebne, ker namerava Občina 
Ajdovščina izvesti rekonstrukci-
jo Rustjeve hiše in Pilonove galeri-
je v funkcionalno celoto, za kar je 
že izdelana idejna zasnova (Suh-
adolc arhitekti d.o.o. iz Ljubljane). 
Rustjeva hiša s poudarjeno tripar-
titno fasado, kvalitetnim kamnitim 
portalom in pilastroma, ki zaokroža 
majhen a pomemben trg pred os-
rednjim mestnim trgom, se odpi-
ra proti jugu in zapira pred burjo 

ter ustvarja kakovosten urbani am-
bient na poti k središču mesta. Sku-
paj s Pilonovo galerijo na zahodu in 
Križajevo hišo na severu zaključuje 
stavbni kare na jugu, ki na vzhodni 
strani sega do ostalin rimskega zidu 
in na severni strani meji z južnim 
robom Edlingovega dvorca. 

Rustjeva hiša se rekonstruira v ce-
loti, namembnost se spremeni v 
galerijsko in muzejsko dejavnost v 
pritličju delno tudi v gostinsko in 
trgovsko. Pilonova galerija pa se 
rekonstruira samo v delu, kjer se 
navezuje na Rustjevo hišo in zaradi 
uskladitve višin obeh streh. 

Rustjeva hiša bo tako omogočila 
širitev Pilonove galerije, bodi-
si za prepotrebne dodatne galeri-
jske in depojske prostore, pa tudi 
za nadgradnjo obstoječe ponud-
be - z galerijsko trgovino, kavarno, 
pekarno, notranjim atrijem ter zu-
nanjim trgom. Obisk galerije bi se 
tako lahko lepo zaključil in iztekel 
na sončnem letnem trgu, ki je kakor 
vsak vipavski borjač zaščiten pred 
burjo. 

S prenovo pritličja Rustjeve hiše 
v vrednosti okrog 230 tisoč evrov 
kandidira občina na programu za 
krepitev čezmejnega sodelovanja 
Slovenija – Avstrija v projektu Mi-
racoop. 

ep

Peč v Rustjevi hiši

Matej Draksler s franciscejskim katastrom 
Ajdovščine

Jasno vidni temelji rimskega obzidja

V Vipavi – en dan – dva praznika 

Visok jubilej 
Primorske hranilnice
Na državni praznik priključitve Primorske k matični domovini 
Primorska hranilnica Vipava je v Lanthierijevem dvorcu obeležila 
120-letnico obstoja. Slavnostni govornik je bil dr. Boštjan 
Jazbec, guverner banke Slovenije. V znamenju števila 120 je bilo 
nadaljevanje slovesnosti na dvorišču dvorca, namreč s pokušino 
120 vin in nastopom 120 glasbenikov.

Aleš Kavčič, predsednik 
uprave Primorske hranil-
nice Vipava, je zbranim za-

trdil, da hranilnica tudi v letu 2016 
posluje uspešno – celo več – dose-
ga rekordne poslovne rezultate. Po 
analizi centralne banke je najcenej-
ša bančna ustanova za podjetnike 
in druga najcenejša za prebivalstvo 
v državi, zato ne čudi, da je »… tako 
rast kreditov kot števila strank ter 
rast prihodkov iz provizij so daleč 
nad povprečjem slovenskega ban-

čnega sistema.« Ob preimenovanju 
(iz Hranilnica Vipava v Primorska 
hranilnica) je doživela novo celo-
stno podobo s sloganom ‘Zaupam 
domači banki’. »V prihodnjih te-
dnih in mesecih bo Primorska 
hranilnica predstavila nabor novih 
storitev, tako na področju poslova-
nja fizičnih kot pravnih oseb, cilj 
vseh pa bodo bistveni prihranki 
strank pri uporabi bančnih stori-
tev,« je dodal Kavčič. Predsednik 
nadzornega sveta Peter Veliko-
nja je spomnil, da si je konzorcij, 
sestavljen iz primorskih občin in 
podjetnikov, ob odkupu večinske-
ga dela od Kmetijske zadruge Vi-
pava, zastavil cilj širitve na celotno 
Primorsko: »Ta cilj je v večji meri 

postal izvedljiv šele z letošnjim 
sprejetjem sklepa o dokapitalizaci-
ji, ki bo omogočil vstop v lastniško 
strukturo tudi drugim primorskim 
občinam in primorskemu gospo-
darstvu, ter prebivalstvu zlasti na 
južnem primorskem, kjer je PHV 
še vedno premalo prisotna.« 

Po nastopu vipavskih tamburašev 
je načrtovano širitev hranilnice 
pozdravil tudi podžupan občine 
Ajdovščina Alojzij Klemenčič 
(občina Ajdovščina ima v PHV 7,92 

odstotni delež) in ji zaželel veliko 
posluha pri podpori domačemu 
gospodarstvu, predvsem malim 
in srednjim podjetnikom. Med 
petjem drugega od pevskih ses-
tavov, namreč zbora Srečko Kosov-
el iz Ajdovščine, pa se je ulilo kot iz 
škafa in se je program preselil v avlo 
dvorca. Zaigrali so še Tamburjaši 
in pihalni orkester iz Vrhpol-
ja, namesto nagovora vipavskega 
župana Ivana Princesa pa se je na 
njegovo željo zgodilo še Vstajen-
je Primorske z gromkim petjem 
vseh prisotnih in ob instrumentalni 
podpori Vrhpoljcev. 

ep
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Varno v novo šolsko leto
1778 šolarjev je po dolgih in vročih počitnicah napolnilo osnovne šole po naši občini. Tudi letošnje 
prve septembrske dni so na najbolj kritičnih točkah šolskih poti dežurali prostovoljci.

Predstavniki Društva upoko-
jencev Ajdovščina, Planin-
skega društva Ajdovščina, 

Prostovoljnega gasilskega društva 
Col, Rdečega križa Ajdovščina in še 
nekateri posamezniki so, oblečeni 
v fluorescentne telovnike, v prvih 

šolskih dneh dežurali na najbolj 
prometno kritičnih točkah v okolici 
prav vseh ajdovskih osnovnih šol. 
Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu pa je še posebno po-
zornost posvetil območju v okolici 
šol na Policah, kjer se je z izgradnjo 

novega objekta spremenila prome-
tna situacija. Osnovnošolci in dija-
ki so dobili tudi zgibanko z opisom 
varnih pešpoti in drugimi pomemb-
nimi navodili ter opozorili. 

Pet osnovnih šol na območju aj-
dovske občine v šolskem letu 
2016/2017 obiskuje 1778 šolarjev, 
od tega 248 prvošolcev in 160 
devetošolcev. Največ prvošolcev 
imajo na OŠ Šturje, kar 79, kar je 
skoraj za en oddelek več, kot v lan-
skem šolskem letu. Najmanj jih je 
na Otlici. Največ devetošolcev pa 
ima največja ajdovska šola, 60 jih bo 
v tem šolskem letu zaključilo osnov-
no šolanje. 

Svet za preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu Občine Ajdovščina 
želi vsem šolarjem eno uspešno in 
zadovoljno leto, predvsem pa var-
nosti na šolskih poteh! Hkrati se za-
hvaljuje vsem prostovoljcem, ki so 
sodelovali v letošnji akciji Varno na 
poti v šolo. 

sh

Obisk kitajske delegacije v Ajdovščini 

Veliki kitajski trg je velika 
priložnost
Ajdovščino je obiskala kar 60 članska kitajska delegacije iz mesta Ningbo. V novi upravni stavbi 
nekdanjega Primorja je goste najprej pozdravil župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin in kitajskim 
gospodarstvenikom predstavil Vipavsko dolino in ukrepe občine za krepitev gospodarstva oziroma 
možnosti za skupna vlaganja. 

Vodja kitajske delegacije Xu 
JIanhua, direktor gospo-
darske zbornice iz mesta 

Ningbo, ki je znotraj velike Kitajske 
zadolžena za gospodarsko sodelova-
nje s srednjo Evropo, je v nagovoru 
povedal, da jih najbolj zanima sode-
lovanje na področju izobraževanja, 
prenosa tehnologij in v letalstvu. 

Direktor RRA SP Črtomir 
Špacapan je zatem predstavil ve-
like regijske projekte kot so ka-
ninska smučišča, logistični cen-
ter v Vrtojbi   in veriga desetih ho-
telov na severnem Primorskem, 
kamor bi lahko Kitajci vlaga-
li. Občina Ajdovščina za hotelsko 
verigo ponuja lokaciji na Predmeji 
in Vipavskem Križu. Priložnost za 
sodelovaje s kitajskim gospodarst-
vom in velikim trgom so nato pred-
stavila podjetja iz Vipavske doline 

- nekatera si želijo vstopiti na kita-
jski trg in tam iščejo partnerja, dru-
ga so odprta za skupna vlaganja … 

Enoop iz Vipave proizvaja 
tehnološko opremo za kemijsko, 
farmacevtsko in živilsko industri-
jo, VRC iz Vipave izdeluje vzme-
ti tudi za avtomobilsko industrijo, 
CEATM Ajdovščina pa ponuja pre-
vajalske in druge storitve pri sode-
lovanju med slovenskimi in kitajski-
mi podjetji, goriški Gostol želi s pe-
karsko opremo po Rusiji in Ukraji-
ni prodreti še v Azijo, medtem ko 
je TAF3 iz Nove Gorice je še en od 
proizvajalcev letal v dolini. Na uni-
verzi v Novi Gorici imajo že sedaj 
nekaj študentov s Kitajske, pa bi jih 
lahko imeli še več, odprti pa so tudi 
za druge oblike izmenjave znanja. 

Gostje iz Kitajske so si nato z za-
nimanjem ogledali še podjetje Pip-
istrel v Ajdovščini, ki na Kitajskem 
že gradi tovarno letal.                   ep

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

KORAK ZA PRIHODNOST

CPS AJDOVŠČINA
Občina Ajdovščina je z namenom uvajanja dolgoročnih in 
trajnostnih rešitev na področju urejanja  prometa pristopila 
k projektu izdelave Celostne prometne strategije (CPS). 

PROMETNI UKREPI
Cilj CPS je vzpostavitev trajnostnega prometnega 
sistema, ki bo izboljšal prometno varnost, zmanjšal 
onesnaževanje in povečal učinkovitost javnega 
potniškega prometa.

Celostno urejen promet prinaša izboljšanje 
kakovosti bivanja prebivalcev in boljše možnosti 
lokalni skupnosti za uspešen razvoj.

BOLJŠA KAKOVOST BIVANJA

VABLJENI K SODELOVANJU
V izdelavo CPS boste vključeni tudi občani,       
saj najbolje poznate izzive in potrebe na področju 
prometa. Več informacij in napovedi dogodkov 
najdete na občinski spletni strani.

ST
O

RI
TE

 K
O

RA
K 

ZA
 V

A
ŠO

 P
RI

HO
DN

O
ST

!

2. JAVNA RAZPRAVA bo potekala 

v četrtek 13. oktobra 2016, ob 17.00 
v prostorih Ljudske univerze, 
Stritarjeva 1a, Ajdovščina.

VLJUDNO VABLJENI!

DELAVNICA

“STORITE KORAK ZA 

PRIHODNOST”

bo 13. oktobra 2016, 

od 14.00 do 16.00 na 

Lavričevem trgu v 

Ajdovščini.

Celostna prometna 
strategija Občine
Ajdovščina
Vabljeni na delavnico 'Storite korak za prihodnost' in na 2. javno 
razpravo.

V okviru priprav Celostne 
prometne strategije (CPS) 
Občine Ajdovščina bosta v 

četrtek, 13. 10. 2016, potekala dva 
dogodka, katerih osrednji namen je 
intenzivno vključevanje javnosti v 
pripravo CPS. 

Od 14.00 do 16.00 bo na Lavriče-
vem trgu potekala delavnica z naslo-
vom 'Storite korak za prihodnost', 
kjer se boste lahko udeležili zabav-
nega in aktivnega sodelovanja pri 
načrtovanju prometa v občini. Spre-
hodili se boste po velikem letalskem 
posnetku Ajdovščine z okolico in na 
njem označili svojo najbolj pogosto 
pot glede na vrsto mobilnosti (pe-
šačenje, kolesarjenje, javni promet, 

osebni motorni promet). V primeru 
slabega vremena bo dogodek presta-
vljen na kasnejši termin.

Delavnici bo ob 17.00 sledila dru-
ga javna razprava, na kateri se boste 
občanke in občani seznanili z različ-
nimi možnimi scenariji razvoja pro-
meta v občini. Trije skrajni scena-
riji razvoja prometa bodo podlaga 
za oblikovanje usklajenega scenari-
ja. Skupaj s pripravljavci CPS boste 
pri oblikovanju končnega scenarija 
iskali in oblikovali različne cilje za 
dolgoročno trajnostno ureditev pro-
meta v občini. Javna razprava bo po-
tekala v prostorih Ljudske univerze 
na Stritarjevi 1a (1. nadstropje).

Veselo eko-druženje 
na placu 

Hkrati z delavnico 'Storite korak za prihodnost', na kateri boste občan-
ke in občani s svojimi mnenji in predlogi pomagali izdelovalcem Cestno 
prometne strategije občine Ajdovščina, bo na Lavričevem trgu potekalo 
veselo eko-druženje: 

Predstavili vam bomo: 
- Predelavo koles v električna: Stebana; 
- Električni avtomobil Smart; ŠC Nova Gorica; 
- Brezpilotno letalo za zgodnje odkrivanje požarov iz projekta Holistic; 

Občina Ajdovščina in C-astral; 
- Električno kolo in električni skuter – testne vožnje Golea. 
Veselo eko-druženje pripravlja Ljudska univerza Ajdovščina v sodelo-

vanju z Občino Ajdovščina. 
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Uvajanje novih kmetijskih kultur 

Plodovi občinske njive na ogled
Eksotična njiva, čudni plodovi, še bolj čudna in nenavadna imena – le kaj bo iz tega? Za vse dvomljivce, šaljivce in tiste, ki z zanimanjem spremljajo dogajanje v poskusnih 
nasadih Občine Ajdovščina, so bile letošnje vrtnine in plodovi razstavljeni in predstavljeni konec poletja, na višku svoje rastne dobe.

Podnebne spremembe, opu-
ščanje kmetijskih površin ter 
s tem slabšanje razvoja kme-

tijstva in dolge transportne poti ter 
spodbujanje lokalne samooskrbe so 
botrovali zamisli o uvajanju tujih 
kmetijskih kultur v našem okolju. 
Vzpostavitev drevesnega posku-
snega nasada in nasada vrtnin bo 

pokazala, kateri alternativni sade-
ži in zelenjadnice uspevajo v naših 
podnebnih posebnostih in so poleg 
tradicionalnih primerni za gojitev 
na naših tleh. Pridelki buč iz lan-
skega nasada in zanimanje zanje so 
že prepričali nekaj kmetovalcev, da 
so jih letos posadili na svoje njive. 
Okra, kraljica lanskega nasada, pa je 
letos dobila mesto v marsikaterem 
vrtičku. Projekt Zeleni izziv Obči-
ne Ajdovščina je s svojo domisel-
nostjo vzbudil nemalo pozornosti 

tako med domačimi prebivalci kot 
širom po Sloveniji. Pri sami zami-
sli in zasnovi pilotnega projekta je 
sodelovala tudi ajdovska Razvojna 
agencija ROD. 

Drugo leto uvajanja novih kme-
tijskih kultur je svoj epilog dobi-
lo na razstavi in predstavitvi vrtnin 
iz poskusnega nasada. V avli Mer-
cator centra v Ajdovščini so bili 8. 

septembra razstavljeni plodovi leto-
šnjih izbranih enoletnic, predstavil 
jih je strokovni sodelavec Kmetij-
sko svetovalne službe, Rajko Črv. Za 
uspešno vzgojo in rast sta med sezo-
no poskrbela Štefan Kobal s Plani-

ne in Igor Stopar iz občinske upra-
ve. Da so iz semen zrasle zdrave in 
močne sadike, pa je tudi letos zago-
tovilo Vrtnarstvo Vide Jejčič. 

Kljub letošnjemu neugodnemu 
vremenu z dolgotrajnim pomladan-
skim dežjem, nato poletno vročino, 
sušo in burjo, ki je še dodatno izsu-

šila tla, so se vrtnine iz poskusne-
ga nasada bolj ali manj dobro izka-
zale. To velja še posebej poudariti, 
saj se v letošnjem letu, po poroči-
lu Kmetijsko svetovalne službe Aj-
dovščina, kmetijstvo pri nas sooča 
s katastrofalno sušo, ki je v vrtnar-
stvu in poljščinah na njivah povzro-
čila zmanjšanje pridelka in kakovo-
sti za 40 – 80 %. Lubenice in melone 
so zaradi dobrega namakalnega sis-
tema dale zadovoljiv pridelek, sladki 

krompir ali batata tudi letos kaže na 
dobro letino. Okra, znana kot rastli-
na, ki dobro prenaša sušo, je že dru-
go leto pokazala, da ji naše okolje za 
rast ustreza. 

Med 1350 posajenimi sadikami 

različnih vrtnin na letošnji občinski 
njivi smo obirali plodove zelene in 
rdeče ali indijanske okre, momor-
dike, andske jagode, mehiškega ze-
lenega paradižnika, pepina ter dve 
sorti melon, lubenico in japonsko 
belo redkev daikon. Sladki krompir, 
zelena romanesco cvetača in vijola 
sicilijanska cvetača še čakajo na po-
biranje in obiranje.

Če je kdo podvomil o tem, ali so 
plodovi zaradi svojih nenavadnih 
oblik in barvnih kombinacij sploh 
užitni, se je o tem lahko prepričal 
v kulinaričnem kotičku na predsta-
vitvi. Da so vrtnine ne samo lepe in 
zanimive, ampak tudi užitne in oku-
sne, so z izbranimi jedmi dokazali 
ljubiteljska kuharska mojstra Miha 
Bratina in Peter Bajnoci ter resta-
vracija Gold Club Ajdovščina. Z ve-
seljem in zanimanjem so si razstavo 
ogledali tudi naši najmlajši iz vrtca 
in že malo večji, ki so si iz osnovno-
šolskih klopi prišli razširit obzorje o 
tujih in nenavadnih vrtninah. 

Predstavljamo vam nekaj inovativ-
nih receptov iz letošnjih eksotičnih 
vrtnin. Z jedmi, pripravljenimi po 
teh receptih, so obiskovalci razstave 
lahko spoznavali nove okuse.

Uživajte ob kulinarični eksotiki!
»Lokalna hrana ima več hranil kot 

uvožena, je okolju prijaznejša, po-
leg tega pa z nakupom neposredno 
podpiramo domače gospodarstvo.«

Ingrid Marc

Riževa solata z 
okro, tomatilom in 
melono (za 4 osebe)

Sestavine:
• 200 g dolgozrnatega riža
• zelena in rdeča okra
• tomatili
• četrtina melone
• limona (z užitno lupino)
• sol, poper, kurkuma
• olivno olje
Riž skuhamo in ohladimo. Okro, 
tomatile in melono zrežemo na 
drobne koščke in jih dodamo 
rižu. Začinimo s soljo, poprom, 
kurkumo ter dodamo še olivno 
olje, limonin sok in naribano 
limonino lupinico. Dobro 
premešamo in postrežemo 
ali pa jo pred serviranjem še 
postavimo v hladilnik.

(avtor: Miha Bratina)

Domača čokolada 
s karamelizirano 
rumeno melono
Sestavine:
• 226 g kokosovega masla
• 128 g kakava v prahu
• 3 žlice medu
• ½ vanilje oz. vaniljevega 
ekstrakta
• 100 g sladkorja
• rumena melona, narezana na 
koščke
Na srednjem ognju v kozici 
stopimo maslo, vmešamo 
kakav v prahu in mešamo 
toliko časa, da se enakomerno 
raztopi. Dodamo med in vaniljev 
ekstrakt. Kozico odstavimo. V 
ločeni kozici sladkor segrevamo 
toliko časa, da nekoliko porjavi. 
Paziti moramo, da je barva 
karamela svetlo rjava, saj lahko 
v nasprotnem primeru pogreni. 
Dodamo na koščke narezano 
melono in pomešamo, da sadje 
enakomerno prekrijemo s 
karamelom. Odstavimo. V ozek 
in visok model damo kakavovo 
mešanico in vanjo dodamo 
karamelizirano sadje. Mešanico 
damo v hladilnik za vsaj eno uro. 
Namesto sadja lahko v čokolado 
dodamo pražene lešnike ali 
druge oreščke in začimbe (čili, 
meta).

(avtor: Peter Bajnoci)

Piščanec s sladkim 
krompirjem in solato 
iz okre (za 4 osebe)
Sestavine: 
• 2 cela kosa piščančjih prsi
• 2 velika sladka krompirja
• pest češnjevih paradižnikov
• 4 stroke okre
• oljčno olje
• balzamični kis
• maslo, mleko
• sol
• poper
Piščančja prsa solimo in 
popopramo ter jih na maslu 
popečemo v ponvi. Krompir 
operemo in brez lupljenja 
in rezanja damo v pečico na 
približno 200 °C ter ga pečemo 
do mehkega. Nato ga olupimo in 
damo v posodo ter pretlačimo. 
Dodamo veliko žlico masla in 
med tlačenjem počasi dodajamo 
mleko, dokler ne dobimo 
gladkega in voljnega pireja. 
Solimo in popramo po okusu.
Češnjeve paradižnike 
narežemo na manjše koščke, 
okri odstranimo semena in jo 
prav tako narežemo. V posodi 
zmešamo zelenjavo, dodamo 
oljčno olje in balzamični kis. 
Solimo po okusu.
Ko je piščanec pečen, ga 
narežemo na 4 kose. Na krožnik 
najprej naložimo pire, nanj 
položimo kos mesa in na vrh 
damo žlico okrine solate. 

(avtor: Peter Bajnoci)

Kmečka tržnica 
v Ajdovščini

sobota, 
8. oktober

Trg 1. slovenske vlade
info TIC Ajdovščina 05 365 91 40
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Vaja Glinščica
Člani postaje Gorske reševalne službe Tolmin, skupina Ajdovščina, 
so se v soboto, 24. septembra, udeležili skupne vaje z Italijani v 
Glinščici. Tržaška postaja (Soccorso alpino Trieste) je namreč za 
proslavitev 60. obletnice delovanja organizirala dvodnevno vajo 
v dolini Glinščice, na katero je povabila tudi nas, ter postajo iz 
Sappade v Karnijskih Alpah.

Ajdovska skupina se je udele-
žila samo sobotnega doga-
janja. Scenarij je predvide-

val ponesrečeno osebo v zgornjem 
delu 40 metrskega slapu. Najprej je 
bilo potrebno opraviti spust pone-
srečenca z nosili do vznožja slapu 
ter izvesti preusmeritev spusta na 
breg potoka. Nato je sledil štafetni 
dvig ponesrečenca do poti. Vsaka 
postaja je bila odgovorna za določen 
del reševanja, nekaj članov pa smo 
pomešali med ekipe, da smo lahko 
dobro spoznali in primerjali različ-
ne tehnike reševanja. Na koncu smo 
izvedli še analizo in sklenili uspešno 
vajo ob dobri hrani in pijači. Trža-
čani so se zares potrudili. 

Z uspešno vajo smo še utrdi-
li dobre odnose in se že dogovor-
ili za nadaljnje sodelovanje, tudi s 
kolegi iz Sappade. Tržačanom se 

zahvaljujemo za gostoljubje in jim 
čestitamo za uspešnih 60 let postaje. 

Tadej Slokar
Poletavci  odleteli
‘Poletavci’ so bili poletni bralci, ki so med počitnicami 30 dni brali vsaj pol ure na dan. Gre za bralni 
projekt, ki se mu je pridružila tudi Lavričeva knjižnica kot ena od desetih splošnih knjižnic v Sloveniji 
in zaenkrat še edina na Primorskem. Odzvalo se je okoli 250 otrok.

Namen projekta, ki ga vodi 
Mestna knjižnica Lju-
bljana, je bil vzpodbuditi 

mlade med 5. in 12. letom, da med 
počitnicami vsaj mesec dni berejo 
po pol ure na dan, kar s podpisom 
na posebni zloženki potrdijo njiho-
vi starši ali skrbniki. Na zaključni 
prireditvi konec septembra se je na 
vrtu ajdovske knjižnice zbralo dobri 
dve stotniji ‘poletavcev’, pa še za ka-
kšno stotnijo staršev in drugih obi-
skovalcev. Bralo je nekaj več deklet, 
kot fantov, projektu so se pridružili 
tudi otroci iz CIRIUS Vipava, pa 
celo taki, ki so bili na Vipavskem na 
počitnicah, kot denimo Tine iz Ma-
ribora. Nekateri so prebrali kar 30 
knjig, brali so vse mogoče žanre, pa 
enciklopedije, časopisje, revije, celo 
čtivo v tujih jezikih.  

Bralce Poletavce ja na zaključku 
projekta pohvalil podžupan Alo-
jzij Klemenčič, projekt se mu zdi 

pomemben tudi zaradi utrjevan-
ja slovenskega jezika in poznavan-
ja slovenskih pisateljev. Program 
je v znane songe zavila Damjana 
Golavšek. Zanimiva je bila pred-
stavitev podjetja Pipistrel, ki je pod-
prl dogodek. Taja in Marko sta na 
simpatičen način predstavila leta-
la in visoko tehnološko podjetje ter 
navdušila radovedneže.   

Prav vsi ‘poletavci’ so poleg lepe 
navade dobili majico z napisom in 
sodelovali v žrebanju za glavno na-
grado – pohodniški nahrbtnik. Na-
grade pa so prispevali še Mlinotest, 
Pez in Čupa Čups, podjetje Svetlob-
ni sij in Lavričeva knjižnica.       sh

Začetek novega evropskega 
projekta
Na sedežu Razvojne agencije ROD v Ajdovščini je bilo v ponedeljek uvodno srečanje projekta LIFE 
ViVaCCAdapt. Namen projekta je oblikovati ukrepe, s katerimi bi se izognili negativnim ekonomskim 
učinkom podnebnih sprememb. V sklopu projekta je načrtovan razvoj strategije prilagajanja 
podnebnim spremembam, razvoj in testiranje operativnega sistema podpore odločanja o namakanju 
ter zasaditev in preizkušanje novih protivetrnih pasov.

Kmetijstvo Vipavske doline 
je ena izmed pomembnej-
ših gospodarskih aktivnosti 

našega območja. Prizadevanja za 
samooskrbnost območja, kot tudi 
aktivnosti za pospeševanje gospo-
darskega razvoja doline mu dajejo 
dodatni pomen. 

Suše, poplave, pozebe in močni 
vetrovi so pomembni dejavniki, ki 
ovirajo razvoj kmetijstva v Vipavski 

dolini. Pričakovati je, da se bo s pri-
hodnjimi podnebnimi spremem-
bami škodni potencial naštetih 
okoljskih dejavnikov v Vipavski 

dolini še povečal. 
Zato je Razvojna agencija ROD 

Ajdovščina v letu 2015 kandidira-
la na programu LIFE s projektom 
Prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb v Vipavski dolini (LIFE 
ViVaCCAdapt). RR Rod je vodil-
ni partner, sodelujejo pa še Občina 
Ajdovščina, Inštitut za vode RS, 
Biotehniška fakulteta Univerze v 
Ljubljani ter podjetji Hidrotehnik 
d.d. in BO-MO d.o.o. 

Vrednost pet letnega projekta je 
869.028 evrov, pri čemer bo Ev-
ropska Komisija prispevala 60 % 
upravičenih stroškov projekta. Raz-
vojna agencija ROD pa je v času pri-
prave projekta uspešno pridobila še 
nacionalno financiranje, ki ga bo za-
gotavljalo Ministrstvo za okolje in 
prostor, v vrednosti 173.506 EUR 
oz. 20 % upravičenih stroškov pro-
jekta.

bhš

Kurilna sezona je 
pred vrati
Jesen je tu, z njo pa nizke temperature in priprave na kurilno 
sezono. Koncesijo za dimnikarske storitve na območju naše 
občine ima še do konca letošnjega leta podjetje Ekoenergetika 
dimnikarstvo d.o.o. iz Ormoža.

Zakonodaja določa, da mora 
enkrat letno naše kurilne 
naprave pregledati dimnikar 

koncesionar. Za pregled se mora 
dimnikar najaviti vnaprej, ob obi-
sku pa naj se vam predstavi z izka-
znico podjetja. Potrdilo o opravlje-
nem pregledu vaše kurilne naprave 
je namreč pomemben dokument v 
primeru kakršnikoli nesreč v pove-
zavi z vašimi kurilnimi napravami. 
Zato je zelo pomembno, da vaše 

naprave pregleda izbrani koncesio-
nar. Koncesijo za čiščenje ajdovskih 
dimnikov ima podjetje Ekoenerge-
tika dimnikarstvo d.o.o. iz Ormoža, 
dosegljivo na telefon 02/740-04-00.  

Trenutno pa se pripravlja spre-
memba zakonodaje na področju 
dimnikarskih storitev, v obravna-
vi je zakon, ki bo med drugim pre-
pustil izbiro dimnikarja uporab-
nikom. 

sh

Foto Gregor Humar
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Določite si svoje poslanstvo, v katero verjamete z 
vsem srcem in temu sledite

Učni center Brje
Ljudska univerza Ajdovščina je v mesecu maju začela z izvajanjem 
brezplačnih predavanj in praktičnih delavnic iz področja predelave 
lokalnega sadja v različne izdelke. Program, ki ga sofinancira 
Občina Ajdovščina, poteka v Učnem centru na Brjah.  

Začeli smo z nabiranjem te-
oretičnih znanj iz področja 
sistema HACCP, označe-

vanja izdelkov in promocije ter tr-
ženja izdelkov iz sadja. Udeleženci 
so spoznali, da le dosledno upo-
števanje sistemskih zakonitosti od 
pridelave preko proizvodnje do 
prodaje zagotavlja varna živila. 

Trženje predstavlja eno izmed 
osrednjih funkcij poslovanja, ki 
je v zadnjih letih zelo pridobila 
na veljavi. Udeležencem smo iz-
postavili: »Določite si svoje po-
slanstvo, v katero verjamete z 
vsem srcem in temu sledite.« 

Pri izvedbi praktičnih delavn-
ic smo se osredotočili na dve sku-
pini izdelkov, marmelade in so-
kove oziroma nektarje. Tako 
smo najprej iz marelic, pridela-
nih na Planini, naredili marelično 
marmelado. Ob tem smo spozna-
li osnovne zakonitosti prip-
rave domače marmelade ozi-
roma džema, tehnološki posto-
pek, proces želiranja in pravil-
nega označevanja izdelka. Bilo je 
kar nekaj ročnega dela, od pran-
ja sadja, ročnega razkoščičevanja 
in nato pasiranja s pomočjo pa-
sirke, do kuhanja v kotlu. Seveda 
pa so sledili tudi sladki zaključki 
ob izdelkih. Pohvalimo lahko vse 
udeležence. Prav posebej so se iz-
kazali moški udeleženci, ki so bili 
‘ročni’ tako pri razkoščičevanju 

kot tudi pri mešanju v kotlu in na-
livanju marmelade v kozarčke. 

Na eni od praktičnih delavn-
ic smo predelali breskve v kašo, 
iz katere smo naredili marmelado 
in nektar. Skupaj smo breskvam 
ročno odstranili kosti, po pasiran-
ju pa je del skupine iz kaše prip-
ravil breskovo marmelado. V dru-
gi skupini so kaši dodali sladkor in 
vodo in tako dobili nektar, ki smo 
ga po toplotni obdelavi vročega 
napolnili v steklenice. V sredini 
septembra smo izdelali tudi groz-
dni sok iz mešanice rebule, rizlin-
ga in muškata. 

Udeleženci delavnic smo se 
že dodobra spoznali, saj se med 
ustvarjanjem najde tudi čas za 
deljenje izkušenj in postavljan-
je vprašanj, na katera z veseljem 
odgovarjam. Seveda brez našega 
glavnega mojstra Roberta, ki se 
najbolje znajde z upravljanjem 
strojev, ne bi šlo. 

Želimo si, da se nam vsi, ki to 
berete in imate željo po učenju, 
izdelavi, spoznavanju izdelkov 
in druženju z nami, pridružite. 
Naslednje srečanje bo v oktob-
ru, ko bomo spoznavali predela-
vo jabolk in na praktični delavnici 
izdelali jabolčni sok. Prosta mesta 
so še na voljo, zato se čim prej pri-
javite na spletni strani www.lu-aj-
dovscina.si. 

Blanka Samec, vodja programa

Mini koncertni cikel v Vipavskem Križu 

Zven grajskih sten 
Vipavski Križ je konec avgusta postal prizorišče dveh glasbenih dogodkov, ki sta potekala na odprtem. 
Grajsko dvorišče in trg sta se izkazala, da sta več kot primerni koncertni prizorišči za posebna glasbena 
doživetja pod milim nebom. Sugestivne ulice Vipavskega Križa in dolga zgodovina, ki je ujeta v 
zidove tega zanimivega srednjeveškega mesteca, so kot nalašč za kuliso prireditvam, prežetim z 
umetnostjo. Poleg tega sama lega Vipavskega Križa ponuja še druge prednosti, ki se prilegajo takim 
edinstvenim dogodkom, in to so vrhunska vina. Preplet vsega tega je ustvaril mini koncertni cikel 
Zven grajskih sten.

Prvi dogodek tega glasbene-
ga niza je zazvenel v mehkih 
tonih violončela, drugi je bil 

odet v jazz barve. Koncertna po-
nudbo je kot primer dobre prakse 
medobčinskega sodelovanja. Kot 
glavni organizator tega cikla je bilo 
Glasbeno društvo NOVA iz Nove 
Gorice, ki je zamisel izpeljala s pod-
poro Občine Ajdovščina in v sode-
lovanju s Krajevno skupnostjo Vi-
pavski Križ in Zavodom za turizem 
Vipavski Križ. Občina Ajdovščina je 
v kakovostnih koncertih videla nad-
gradnjo kulturnih vsebin kraja. Po-
letni glasbeni veter, za katerega je v 
Vipavskem Križu poskrbela NOVA, 
je vključeval mlade nadarjene pri-
morske glasbenike, ki so bodisi ak-
tivni bodisi nekdanji člani društva 

in so z društvom v tesnih prijatelj-
skih odnosih. 

Večer z glasbo violončela je 
pričarala skupina Cellostrike, ki jo 
sestavlja sedem violončelistov iz 
Brd, Goriške, Krasa in z ajdovskega, 
sicer članov simfoničnega orkestra 
NOVA filharmonija. Skupino od-
likuje želja po skupnem ustvarjan-
ju in smisel za ekipno delo, posveča 
se klasični glasbi, mladostniško 
srce članov pa jih vodi k odrivanju 
drugačnih zvrsti, kot so plesne sklad-
be, nežne pop melodije in popularne 
rock pesmi. Vse to smo lahko slišali 
na koncertu v Vipavskem Križu, ki 
je potekal v čarobnem vzdušju gra-
jskega dvorišča. Krajevna skupnost 
je pripravila romantično prizorišče, 
ki je še olepšalo glasbeno doživetje. 

Za vzpostavitev prijetnega 
razpoloženja se je krajevna skup-
nost potrudila tudi pri drugem kon-
certu. Jazz večer je potekal na trgu s 
skupino Jazzberry. V sedemčlanski 
skupin muzicirajo glasbeniki s Kra-
sa, Postojne in drugih koncev Slo-
venije, ki so večidel dijaki ljubljan-
skega glasbenega konservatorija in 
študenti. Jazzberry-ji posegajo po 
dobrih jazz skladbah, ki zahtevajo 
pretkane glasbenike. Z veliko mero 
navdiha, spretnih interpretativnih 
prijemov in kreativnega naboja, 
pa se mladi jazzisti odlično spopri-
jemajo z izbranimi mojstrovinami. 
Suveren in navdušujoče dober kon-
cert je pokazal, da so kljub mladosti 
nadarjeni muziki, ki jim jazz ponuja 

širok prostor ustvarjalnosti, v kater-
em se dobro znajdejo. 

Obisk poslušalcev obeh koncertov 
je bil velik. Njihov topel odziv pa 
je željo vseh organizatorjev okrepil 
tudi za nadaljnja sodelovanja. 

Metka Sulič

Foto Mateja Pelikan

Foto Mateja Pelikan

Prenovljen vrtec na Colu

Letošnjega 1. septembra so se 
nadvse veselili tudi najmlaj-
ši Colčani, saj so vstopili v 

popolnoma prenovljen vrtec, po 
novem z dvema oddelkoma – ob 
obstoječem, za drugo starostno sku-
pino, se v colskem vrtcu varujejo 
tudi najmlajši, v novem jasličnem 
oddelku.

Čez poletje so v bivšem zadru-
žnem domu na Colu odmevali stro-
ji. Nove so betonske plošče med 
nadstropji, nove instalacije, preno-
vljena notranjost, urejena okolica z 

novima pokrito teraso in zunanjim 
igriščem. Iz enega oddelka - sobice 
s termoakumulacijsko pečjo v pri-
tličju - je nastal sodoben vrtec. Obi-
skuje ga 33 otrok – 12 v jasličnem 
oddelku, 21 pa v oddelku za drugo 
starostno obdobje. 

Vrednost investicije je v celoti kril 
proračun Občine Ajdovščina. Cena 
gradbenih del, ki jih je opravilo 
podjetje Zidgrad, je bila 226.000 
evrov, še okoli 40.000 evrov pa je 
stala oprema za igralnice, garderobe, 
razdelilno kuhinjo, pralnico in igral 
za zunanje igrišče. 

sh
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Strokovno o ajdovski burji 

Drugo delovno srečanje Wind 
Risk projekta v Ajdovščini
V okviru mednarodnega projekta Wind Risk (2015 - 2016), sofinanciranega iz finančnega mehanizma 
za civilno zaščito Evropske Komisije, se bo v Ajdovščini 6. in 7. oktobra 2016 odvijalo drugo delovno 
srečanje projektnih partnerjev Wind Risk projekta.

Projekt Wind Risk, vreden 
400.000 evrov, obravnava 
problematiko močnega vetra 

na območju občine Ajdovščina, se-
vernega Porenja - Vestfalije in osre-
dnje Dalmacije. Ajdovska burja je 
glavna tema analiz slovenskih par-
tnerjev v projektu - Občine Ajdo-
vščina in Fakultete za gradbeništvo 
in geodezijo Univerze v Ljubljani. 
Ostala dva partnerja sta Univerza 
v Splitu (Fakulteta za elektroteh-
niko, strojništvo in ladjedelništvo) 
in Tehnična Univerza Dortmund 
(Inštitut za prostorsko planiranje). 
Wind Risk projekt prispeva k bolj-
šemu razumevanju problematike 
hudega vetra in vetrnih sunkov in 
izboljšanju pripravljenosti nacional-
nih in lokalnih civilnih zaščit, s po-
sebnim poudarkom na nenavadnih 
pojavnih oblikah hudega vetra za-
radi klimatskih sprememb. Visoko-
frekvenčne (neuradne) meritve ve-
tra tudi v Ajdovščini (https://www.
windrisk.eu/index.php/2015/09/21/

measurements-in-ajdovscina/) na-
mreč opozarjajo, da veter, še po-
sebno burja, dosega večje hitrosti 
od pričakovanih in da je potreba po 
natančnejši obravnavi tega fenome-
na nujna. 

V Ajdovščini bo 6. in 7. oktobra 
2016 potekalo drugo srečanje pro-
jekta Wind Risk. V četrtek bodo 
omenjeni projektni partnerji eval-
virali že zaključena poročila o oce-
nah ogroženosti pred hudim ve-
trom http://www.windrisk.eu/in-
dex.php/2016/07/15/reports/ , 
dorekli napredek načrtov zaščite in 
reševanja v primeru hudega vetra 
in načrtovali prihodnje aktivnos-
ti ter si ogledali ajdovski meril-
ni sistem vetra na stadionu. V pe-
tek bo potekala delavnica odprtega 
tipa, ki predvideva v dopoldanskih 

urah nagovore zunanjih in notran-
jih strokovnjakov, ki se ukvarja-
jo s problematiko močnega vetra 
v Vipavski dolini. V popoldanskih 
urah pa bo potekal terenski ogled 
lokalnega okolja, prilagojenega na 
veter, in njegovih značilnosti, ki jih 
Wind Risk še posebej obravnava: in-
frastrukture, tranzita, zgradb, goz-
dov in nenazadnje vplivov na pre-
bivalstvo. V kolikor bi se nam želeli 
pridružiti, nas prosim obvestite na 
tel. (05) 365 91 44. 

V Ajdovščini si tako obetamo 
uspešno predstavitev pojava hude-
ga vetra lokalni in mednarodni ja-
vnosti za boljše razumevanje hude-
ga vetra in posledične boljše prip-
ravljenost tudi ajdovskega lokalne-
ga okolja! 
Wind Risk delovna skupina iz Ajdovščine

Britanski novinar James McKnight 
kolesaril po Vipavski dolini
Na povabilo TIC Ajdovščina se je 23. in 24. septembra 2016 v Vipavski dolini mudil vrhunski fotograf 
in novinar James McKnight iz Velike Britanije. Priznani novinar, specializiran za področje gorskega 
kolesarjenja, se je s svojo ekipo udeležil turneje po najboljših gorsko kolesarskih središčih v Sloveniji, 
med katerimi je tudi Vipavsko dolina.

Vipavska dolina se z vključi-
tvijo v mednarodne projek-
te s področja kolesarjenja 

v zadnjih letih uspešno postavlja 
na evropski zemljevid kolesarskih 

destinacij, prisotno je močno anga-
žiranje lokalnih klubov in društev, 
še posebej kolesarskega kluba Črn 
trn iz Ajdovščine, katerega član je 
prav pred kratkim postal svetovni 

prvak v 4 krosu. Zato ni naključje, 
da so pomembne goste po najbolj 
atraktivnih predelih Vipavske do-
line vodili izkušeni kolesarji iz Čr-
nega trna, ki so Britance navdušili z 
adrenalinskim spustom s Čavna, pa 
tudi nekoliko bolj umirjenim kole-
sarjenjem po vinorodnih vipavskih 
gričih. Ob zaključku ture po Vipa-
vski dolini so si ogledali še progo v 
športnem parku Pale v Ajdovščini 
ter se srečali z aktualnim svetovnim 
prvakom Miho Ergaverjem. Poleg 
kolesarskih užitkov se je ekipa bri-
tanskih novinarjev spoznala tudi z 
odlično vipavsko kulinariko, vrhun-
skimi vini in lokalnim pivom. 

Verjamemo, da bodo objave v revi-
jah Mountain Biking UK Magazine 
in preko socialnih omrežij Bike Ra-
dar pripomogle k ugledu Vipavske 
doline kot športno-turistične desti-
nacije. 

TIC Ajdovščina

Kolesarstvo je ajdovski paradni šport

Sprejem(a) za 
Mitjo Ergaverja 

Ko je Mitja Ergaver postal 
svetovni prvak v 4krosu, 
župana Tadeja Beočanina 

ni bilo doma, da bi se lahko udele-
žil slavja v Palah. V imenu občine 
je nosilcu mavrične majice tedaj 
čestital podžupan Alojzij Klemen-
čič in mu za spomin izročil Pilo-
novo jedkanico. Za tako imeniten 
dosežek pa se je želel tudi župan 
Mitji osebno zahvaliti, zato je to 

21. septembra storil kar na kole-
sarskem poligonu v Palah. 

Kolesarstvo (ne glede na pano-
go) je očitno paradni šport v ob-
čini – na mednarodni ravni mu 
noben drugi ne pride niti blizu – 
Polona Batagelj je bila edina slo-

venska predstavnica na olimpijadi, 
na pravkar končanem evropskem 
prvenstvu je bila najbolje uvršče-
na Slovenka, pripravlja se tudi za 
svetovno prvenstvo v Katarju. Da-
vid Koren je denimo odpeljal kar 
sedem francoskih pentelj. Tudi še 
dva olimpijca iz občine izhajajo 
prav iz kolesarstva – Primož Štran-
car (Sidney 2000) in Alojz Bajc 

(Rim 1960). Njegov vnuk Andi 
vozi za profesionalno avstrijsko 
ekipo, Matej Kravos za Tuš team, 
ki je zmagala na svetovnem klub-
skem prvenstvu amaterjev v Av-
straliji (v začetku septembra), po-
samič je bil peti …

»Krona vsega je seveda naslov 
svetovnega prvaka v 4 krosu,« je 
dejal župan Beočanin. »Mitja je s 
tem dosegel še večjo prepoznav-

nost občine doma in v svetu in zato 
se mu iskreno zahvaljujem. Mitjev 
dosežek je še povečal zanimanje 
med mladino za kolesarski šport in 
to je seveda zelo pomembno za ob-
čino, da imajo otroci dober zgled, 
da se s športom (katerimkoli) spla-
ča ukvarjati. Mitja je tudi dokaz, da 
gresta vrhunski šport in šola lahko 
z roko v roki, saj je zlati maturant.« 

Skupaj še s starim in novim pred-
sednikom kluba Črn trn Klavdijem 
Blažkom in Aljažem Kodričem ter 
tekmovalcem Matijo Stuparjem si 
je župan nato ogledal novo BMX 
progo, ki so jo člani kluba ob pod-
pori občine zelo lepo uredili in 
na kateri je treniralo skoraj tride-
set mladih kolesarjev. Predstav-
niki Črnega trna so ob tem župa-
nu razkrili načrte in ideje, kako še 
bolje izkoristiti obe progi v Palah. 
Kolesarjenje je namreč ena od pri-
oritet občine in sicer v adrenalin-
skem stebru razvoja turizma. Kot 
lepa priložnost se ponuja vseslo-
venska kolesarska transverzala, ki 
so jo pred kratkim odprli in obi-
šče tudi občino Ajdovščina – gre 
mimo Golaka skozi Tiho dolino 
in po Ressljevi cesti čez Gorenje 
v Pale, kjer so kolesarjem na voljo 
prenočišča v hostlu in za posladek 
še obe progi. 

ep
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Projekt se poslavlja, rezultati ostajajo

Zaključni dogodek projekta Holistic

Sredi septembra, na pragu je-
seni, ko na Vipavskem obi-
čajno pobiramo plodove dela 

pridnih rok, je ekipa projekta Ho-
listic pregledala in ocenila sadove 
triletnega dela. Občina Ajdovščina 
je bila ena od 20 partnerjev, ki so 
razporejeni vzdolž obal Jadranskega 
morja. 

Skupni imenovalec jadranske regi-
je niso zgolj lepe plaže in blago sre-
dozemsko podnebje z oljkami in po-
dobnim rastjem, pač pa tudi dolga 
sušna obdobja (letos še posebej izra-
zita) na praviloma apnenčastih tleh 
–– ob značilnih močnih vetrovih 
oziroma burji je za otoke in zaled-
je obale značilna visoka ogroženost 
zaradi požarov. Zmanjšati število in 
omiliti posledice požarov v naravi, 

zaščititi prebivalce, njihovo premo-
ženje in okolje ter izboljšati ozave-
ščenost o požarni varnosti na ob-
močju jadranske regije pa je bil tudi 
glavni namen projekta Holistic. 

Ajdovska občina je zelo dobro iz-
koristila svojo priložnost sodelo-
vanja v tem projektu. Na področje 
požarne varnosti je uvedla števil-
ne sodobne rešitve, ki temeljijo na 
napredni tehnologiji. Za občino 
je pomembno tudi, da je bil del te 
tehnologije razvit in izdelan prav 
v Ajdovščini. Nekatere rešitve so 
edinstvene – ne samo v Sloveniji, 

tudi širše. Ob tem pa je projekt na-
nesel še nekaj čisto praktičnih za-
dev, kot je sledilni sistem za gasilska 
intervencijska vozila, nenazadnje pa 
tudi kotlovnico na lesne sekance v 
Lokavcu, ki že deluje in prinaša več 
kot polovične prihranke. 

»Če se bo ta dober zgled prijel in 
bo spodbudil zasebno pobudo tako 
pri izkoriščanju biomase kot pri 
uporabi sekancev za kurjavo, prine-
sel nova delovna mesta in ob tem pa 
zmanjšal zaraščanje površin in s tem 
požarno ogroženost, bomo o pro-
jektu Holistic lahko še leta govorili v 
superlativih,« je v nagovoru pouda-
ril župan Tadej Beočanin. 

To so tudi temeljni nameni evrop-
skih projektov – namreč nove dejav-
nosti in nova delovna mesta v dolo-
čenem okolju. Projekt Holistic je še 
eden zadnjih evropskih projektov, 
ki je omogočal investicije in verje-
tno bo tako investicijsko naravnan 
mednarodni projekt težko še kdaj 

ponoviti. Nova perspektiva namreč 
financira zgolj 'mehke' prijeme, obi-
čajno kot nadgradnjo prejšnjih pro-
jektov.

S finančnega vidika je za občino 
projekt ugoden, saj je kar 85 % vseh 
sredstev iz Jadranskega čezmejne-
ga programa IPA nepovratnih, 10 
% zagotavlja Služba vlade RS za ra-
zvoj in evropsko kohezijsko politi-
ko, le 5 % od skupno 623.000 evrov 
pa je morala zgotoviti občina iz pro-
računa. Ob tem je občina poskrbela 
še za gradbena dela za kotlovnico in 
povezavo do šole. Celotna vrednost 

projekta Holistic znaša dobrih 9 mi-
lijonov evrov, niso pa vsi partnerji 
dobili enako, občina Ajdovščina je 
iz njega potegnila le malo manj kot 
vodilni partner - Splitsko dalmatin-
ska županija. 

Ekipa projekta Holistic iz Ajdo-
vščine je prepričana, da bi lahko ne-
katere pridobitve projekta Holistic 
služile kot primer dobre prakse tudi 
za druga primerljiva območja. To je 
poudaril tudi 

mag. Miloš Bizjak, državni sekre-
tar v Ministrstvu za obrambo in pri 
tem omenil nedavni požar na Kra-
škem robu. 

Prve izkušnje o nadzornem siste-
mu varstva pred požari iz projek-
ta Holistic je zbranim zaupal Miha 
Ergaver, direktor - poveljnik Gasil-
sko reševalnega centra Ajdovščina. 
Prof. dr. Borut Žalik, dekan Fakul-
tete za elektrotehniko, računalni-
štvo in informatiko Univerze v Ma-
riboru, je nanizal sodobne rešitve, 

temelječe na najnaprednejši infor-
macijsko-komunikacijski tehno-
logiji in predstavil aplikacijo za si-
muliranje požarov v naravi, ki so jo 
razvili v laboratoriju Gemma v Ma-
riboru. Igor Benko pa je podrobneje 

predstavil sledilni sistem za gasilska 
intervencijska vozila.

Triletni projekt Holistic je bil ura-
dno sklenjen na zaključni konferen-
ci v Splitu med 20. in 22. septem-
brom. V dalmatinski prestolnici so 

se partnerji še zadnjič sešli in pred-
stavili svoje glavne pridobitve in re-
zultate širši javnosti. Podrobno so 
bila predstavljena priporočila za 
čezmejne intervencije v primerih 

požarov v naravi in skupni jadran-
ski geografsko informacijski sistem. 
Projekt je bil ocenjen več kot uspe-
šen, saj so bili zastavljeni cilji dose-
ženi in celo preseženi – vzpostavlje-
nih je bilo kar 10 lokalnih nadzornih 

sistemov za zgodnje odkrivanje po-
žarov, 10 sledilnih sistemov za gasil-
ska intervencijska vozila, 15 opozo-
rilnih tabel za obveščanje javnosti, 
6 kotlovnic na lesno biomaso in še 
veliko več. Največ zanimanja pa so 

poželi ajdovsko brezpilotno letalo in 
splitski kvadrokopter za odkrivanje 
žarišč v popožarnih aktivnostih. 
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Polonca Vodopivec, Ana Furlan in Igor Benko na zaključni konferenci v Splitu

mag. Miloš Bizjak

Vipavska dolina bogatejša za nov turistični zemljevid
Konec septembra 2016 je izšel nov turistični zemljevid Vipavske doline. To je prvi turistični zemljevid, ki zajema Vipavsko dolino kot enotno turistično destinacijo. Karta v 
merilu 1 : 50 000 obsega območje od Razdrtega in Hrušice na vzhodu pa vse do Gorice v Italiji na zahodu, večji del Krasa in Trnovsko-Banjške planote in tudi delček morja.

Na zemljevidu je označe-
na nastanitvena, gostin-
ska in muzejska ponudba, 

pomembnejše naravne in kulturne 
znamenitosti, vinorodna obmo-
čja, info točke ter ostala turistična 

infrastruktura. Obiskovalci naše do-
line se bodo gotovo razveselili pre-
dlaganih pohodnih in kolesarskih 
poti, na hrbtni strani zemljevida pa 
povabilo v drugačno destinacijo z 
različnimi namigi za aktivno preži-
vljanje prostega časa čez celo leto. 

Zemljevid je natisnjen v slovensko-
angleški različici, ki pa ji bo kmalu 
sledila še nemško-italijanska. Izšel je 
v nakladi 10.000 izvodov, v celoti ga 
je založila občina Ajdovščina. Tako 
za obiskovalce kot za turistične po-
nudnike je brezplačno na voljo v 
TIC-u Ajdovščina. 

TIC Ajdovščina
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Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina na podlagi 14. člena Pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov 
(Uradni list RS, št. 70/14 – v nadaljevanju Pravilnik) in Sklepa o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev v letu 2016 z dne 14. 1. 2016, objavlja

Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom vključenim v srednješolsko izobraževanje, študentom vključenim v programe višješolskega ali 
visokošolskega izobraževanja ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov.
I. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je:
- štipendiranje dijakov in študen-
tov z namenom spodbujanja izo-
braževanja dijakov in študentov za 
lokalno pomembne ali deficitarne 
poklice ter vzpostavljanja enakih 
možnosti za izobraževanje in 
- podelitev nagrad za izjemne do-
sežke in uspehe dijakov in študen-
tov na področju znanosti, kulture, 
umetnosti ter uspehov na podro-
čju izobraževanja.
Občina Ajdovščina v letu 2016 
razpisuje:
1.) 2 štipendiji za lokalno po-
membne ali deficitarne poklice in 
sicer prednostno:
- 1 štipendijo za poklic inženirja 
strojništva (I. in II. bolonjska sto-
pnja),
- 1 štipendijo za poklic inženirja 
elektrotehnike (I. in II. bolonjska 
stopnja).
V kolikor ni ustreznih prijav za 
podelitev štipendij po prvi oz. dru-
gi alineji te točke, se lahko štipen-
dija podeli tudi za poklic inženir-
ja računalništva (I. in II. bolonjska 
stopnja). 
Štipendije za lokalno pomemb-
ne ali deficitarne poklice se lahko 
dodelijo v vsakem letniku izobra-
ževanja in sicer do izteka izobra-
ževalnega programa. Štipendist 
lahko prejema štipendijo le eno 
leto za posamezni letnik na isti 
ravni izobraževanja.
2.) 10 občinskih štipendij za dija-
ke oziroma študente iz socialno in 
ekonomsko šibkih družin
Občinske štipendije se dodelijo za 
šolsko leto 2016/2017. Štipendist 
lahko prejema štipendijo le eno 
leto za posamezni letnik na isti 
ravni izobraževanja.
3.) nagrade za izjemne dosežke in 
uspehe dijakov in študentov na 
področju znanosti, kulture, ume-
tnosti ter uspehov na področju iz-
obraževanja.
Ob zadostnem številu prijav vla-
gateljev se praviloma podeli enako 
število nagrad za:
- izjemne dosežke na državnem 
oz. mednarodnem tekmovanju iz 
znanja, raziskovanja, razvojne de-
javnosti in 
- izjemne dosežke oz. uspehe na 
kulturno/umetniškem področju. 
II. UPRAVIČENCI: 
Splošni pogoji za upravičenost do 
štipendije in nagrade:
Na podlagi 5. člena Pravilnika so 
do štipendiranja in nagrad za izje-
mne dosežke upravičeni kandida-
ti, ki izpolnjujejo naslednje splo-
šne pogoje:
- so državljani Republike Slovenije 
z bivališčem v občini Ajdovščina,
- imajo status dijaka in so pred 22. 
letom starosti prvič vpisani v pro-
gram nižjega poklicnega izobraže-
vanja, srednjega poklicnega izo-
braževanja, srednjega tehniškega 
ali drugega strokovnega ter splo-
šnega izobraževanja ali 
- imajo status študenta in so pred 
dopolnjenim 27. letom starosti pr-
vič vpisani v program višjega ali 
visokošolskega izobraževanja prve 
ali druge stopnje. 
Posebni pogoji za upravičenost do 

štipendije:
- Do štipendije za lokalno po-
membne ali deficitarne poklice 
je upravičen dijak oziroma štu-
dent, ki se izobražuje za lokalno 
pomembne ali deficitarne poklice 
opredeljene v tem razpisu. Ob iz-
polnjevanju pogojev imajo pred-
nost pri dodelitvi štipendije kandi-
dati z boljšim uspehom. Upošteva 
se doseženo povprečje ocen v pre-
teklem šolskem ali študijskem letu. 
Študent mora imeti opravljenih 80 
% obveznosti za šolsko leto za ka-
tero se upošteva povprečna ocena.
- Do občinske štipendije je upravi-
čen dijak oziroma študent, ki ima 
pridobljeno pravico do državne 
štipendije. Ob izpolnjevanju po-
gojev imajo prednost pri dodeli-
tvi občinske štipendije kandidati 
z ugotovljenim nižjim dohodkom 
na družinskega člana. Upošte-
va se podatek o dohodku na dru-
žinskega člana iz trenutno veljav-
ne odločbe o pridobitvi pravice 
do državne štipendije. Ob enakem 
dohodku na družinskega člana 
se upošteva doseženo povprečje 
ocen v preteklem šolskem ali štu-
dijskem letu. Študent mora ime-
ti opravljenih 80 % obveznosti za 
šolsko leto za katero se upošteva 
povprečna ocena.
Štipendije ni možno dodeliti:
- za vpis v letnik, v katerega je di-
jak oziroma študent ponovno vpi-
san, ali v času podaljšanega štu-
dentskega statusa, 
- za izobraževalni program na rav-
ni izobraževanja, ki je enaka ali 
nižja ravni, ki jo je dijak oziroma 
študent že dosegel,
- osebam, ki prejemajo eno izmed 
štipendij iz Pravilnika,
- osebam, ki prejemajo drugo ka-
drovsko štipendijo,
- osebam, ki so v delovnem raz-
merju ali opravljajo samostojno 
registrirano dejavnost,
- osebam, vpisanim v evidenco 
brezposelnih oseb pri pristojnem 
organu,
- poslovodnim osebam gospodar-
ske družbe.
Posebni pogoji za upravičenost do 
nagrade:
- Do nagrade za izjemne dosežke 
na državnem oziroma mednaro-
dnem tekmovanju iz znanja, raz-
iskovanja, razvojne dejavnosti je 
upravičen dijak oziroma študent, 
ki je dosegel izjemen dosežek na 
državnem oziroma mednarodnem 
tekmovanju iz znanja, raziskova-
nja, razvojne dejavnosti, pod po-
gojem, da ima organizator tek-
movanja javno objavljen akt o 
organizaciji ali izvedbi tekmova-
nja, da so tekmovanja organizira-
na najmanj v dveh stopnjah (re-
gijsko - državno oziroma državno 
-mednarodno) in da je uvrstitev 
tekmovalcev na višji nivo tekmo-
vanja možna le na podlagi rezulta-
ta na predhodni stopnji.
- Do nagrade za izjemne dosežke 
na kulturno/umetniškem podro-
čju je upravičen dijak oziroma štu-
dent, ki je dosegel izjemen dosežek 
oziroma uspeh na kulturno/ume-
tniškem področju, pod pogojem 
da je izvedel 5 avtorskih razstav, 

nastopov, oziroma predstavitev, 
in da sta bili o dosežku oziroma 
uspehu objavljeni najmanj dve pi-
sni pozitivni strokovni kritiki v ti-
skani ali elektronski publikaciji.
Za dokazovanje dosežkov za upra-
vičenost do nagrad za izjemne do-
sežke se upošteva obdobje zadnjih 
dveh šolskih oziroma študijskih 
let. V primeru večjega števila pri-
jav od razpoložljivih sredstev, se 
denarna nagrada za izjemne do-
sežke dodeli kandidatom z boljšim 
uspehom. Upošteva se doseženo 
povprečje ocen v preteklem šol-
skem ali študijskem letu. Študent 
mora imeti opravljenih 80 % ob-
veznosti za šolsko leto za katero se 
upošteva povprečna ocena.
III. VIŠINA ŠTIPENDIJ IN NA-
GRAD
Višina štipendije za lokalno po-
membne ali deficitarne poklice 
mesečno znaša: 
- za dijaka 12 % minimalne plače, 
to je 94,89 €,
- za študenta 25 % minimalne pla-
če, to je 197,68 €.
Višina občinske štipendije meseč-
no znaša:
- za dijaka 3,5 % minimalne plače, 
to je 27,68 €
- za študenta 7 % minimalne plače, 
to je 55,35 €. 
Štipendist je upravičen tudi do do-
datka za dosežen uspeh, v kolikor 
izpolnjuje pogoje, določene v 13. 
členu Pravilnika, in sicer:
- 10 €/mesečno za povprečno 
oceno dijaka od vključno 4,0 do 
vključno 4,25 oziroma povprečno 
oceno študenta od vključno 8,0 do 
vključno 8,5;
- 15 €/mesečno za povprečno oce-
no dijaka nad 4,25 do vključno 4,5 
oziroma povprečno oceno študen-
ta nad 8,5 do vključno 9,0;
- 20 €/mesečno za povprečno oce-
no dijaka nad 4,5 oziroma pov-
prečno oceno študenta nad 9,0. 
Študent mora imeti opravljenih 80 
% obveznosti za šolsko leto, za ka-
tero se upošteva povprečna ocena. 
Do dodatka za uspeh ni upravičen 
štipendist v 1. letniku izobraževal-
nega programa. 
Višina letne nagrade za izjemne 
dosežke in uspehe dijakov in štu-
dentov znaša od 50 % do 60 % mi-
nimalne plače in se izplača v en-
kratnem znesku. 
IV. PRIJAVA NA RAZPIS IN 
ROK ZA ODDAJO VLOG
Prijava na javni razpis mora biti 
oddana na obrazcu, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije. Vlo-
ga, ki ni vložena na predpisanem 
obrazcu, se šteje kot nepopolna. 
Prijava mora vsebovati vse zahte-
vane priloge oziroma dokazila, ki 
so navedena v razpisnem obrazcu. 
Tako izdelana prijava bo obravna-
vana kot popolna. 
Razpisna dokumentacija je od 1. 
10. 2016 do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani Občine 
Ajdovščina: http://www.ajdovsci-
na.si. Razpisno dokumentacijo se 
lahko v razpisnem roku prevzame 
tudi v sprejemni pisarni Občine 
Ajdovščina. Pridržujemo si pra-
vico, da morebitne spremembe in 
dopolnitve razpisa objavimo kot 

popravek na spletnih straneh, naj-
več 15 dni pred zaključkom razpi-
sa.
K prijavi za štipendijo je potrebno 
priložiti:
1. dokazilo o vpisu v izobraževalni 
program za tekoče šolsko oziroma 
študijsko leto,
2. dokazilo o učnem uspehu ozi-
roma študijskem uspehu zadnjega 
leta izobraževanja,
3. dokazilo o opravljenih študij-
skih obveznostih (velja samo za 
študente),
4. življenjepis z opisom dosedanje-
ga izobraževanja ter kariernih ci-
ljev (priložijo kandidati, ki se pri-
javljajo na razpis za štipendijo za 
lokalno pomembne ali deficitarne 
poklice),
5. potrdilo o oddaji vloge za uve-
ljavljanje pravice do državne šti-
pendije (priložijo kandidati, ki se 
prijavljajo na razpis za občinsko 
štipendijo)
6. odločbo o pridobljeni državni 
štipendiji (priložijo kandidati, ki 
se prijavljajo na razpis za občinsko 
štipendijo).
Odločbo o pridobljeni pravici do 
državne štipendije je potrebno do-
staviti v roku 21 dni od dneva od-
preme odločbe, ki je odtisnjen na 
odločbi. Pridržujemo si pravico do 
določitve skrajnega roka za dosta-
vo odločb o pravici do državne šti-
pendije. Vlagatelji bodo o tem ob-
veščeni na spletni strani občine.
K prijavi za nagrado za izje-
mne dosežke na državnem oziro-
ma mednarodnem tekmovanju iz 
znanja, raziskovanja, razvojne de-
javnosti je potrebno priložiti:
1. dokazilo o objavi akta o organi-
zaciji ali izvedbi tekmovanja, 
2. dokazilo/potrdilo, da je tek-
movanje organizirano najmanj v 
dveh stopnjah (regijsko – držav-
no, državno – mednarodno), 
3. dokazilo o doseženem rezultatu 
na obeh stopnjah tekmovanja,
4. dokazilo o vpisu v izobraževalni 
program za tekoče šolsko oziroma 
študijsko leto,
5. dokazilo o učnem uspehu ozi-
roma študijskem uspehu zadnjega 
leta izobraževanja,
6. dokazilo o opravljenih študij-
skih obveznostih (velja samo za 
študente).
K prijavi za nagrado za izjemne 
dosežke na kulturno/umetniškem 
področju je potrebno priložiti:

1. dokazila o avtorskih razstavah, 
nastopih oziroma predstavitvah 
(najmanj 5),
2. dokazila o objavljenih pisnih 
pozitivnih strokovnih kritikah 
(najmanj 2),
3. dokazilo o vpisu v izobraževalni 
program za tekoče šolsko oziroma 
študijsko leto,
4. dokazilo o učnem uspehu ozi-
roma študijskem uspehu zadnjega 
leta izobraževanja,
5. dokazilo o opravljenih študij-
skih obveznostih (velja samo za 
študente).
Vloge morajo biti posredovane v 
zaprti ovojnici, označene z ustre-
znim pripisom:
- »JAVNI RAZPIS – ŠTIPENDIJA 
ZA LOKALNO POMEMBNE OZ. 
DEFICITARNE POKLICE« ali
- »JAVNI RAZPIS – OBČINSKA 
ŠTIPENDIJA« ali
- »JAVNI RAZPIS – NAGRADA 
ZA IZJEMNI DOSEŽEK«.
Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti naveden polni naslov vlagate-
lja. 
Rok za oddajo vlog je četrtek, 27. 
10. 2016. Šteje se, da je vloga pra-
vočasna, v kolikor je zadnji dan 
roka oddana na pošti priporoče-
no na naslov Občina Ajdovščina, 
Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovšči-
na ali osebno prinesena v spreje-
mno pisarno Občine Ajdovščina 
do 15.00 ure. 
Prepozno vložene vloge, vloge, ki 
ne bodo v roku dopolnjene ali vlo-
ge, ki jih je vložila neupravičena 
oseba, se s sklepom zavržejo. 
Vse dodatne informacije v zvezi z 
javnim razpisom dobijo zaintere-
sirani na Oddelku za družbene de-
javnosti Občine Ajdovščina, kon-
taktna oseba Jerica Stibilj, tel. št.: 
05/365-91-37, v času uradnih ur 
organa, ali po elektronski pošti je-
rica.stibilj@ajdovscina.si.
V. IZBIRNI POSTOPEK
Postopek javnega razpisa vodi ko-
misija, ki jo imenuje župan. O iz-
idu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni z odločbo. Občina 
in štipendist oziroma nagrajenec 
medsebojna razmerja glede preje-
manja štipendije oziroma nagrade 
uredita s pogodbo. 
Številka: 41031-1/2016

Občina Ajdovščina
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Posebna ponudba velja v maloprodajnih enotah Kalia po Sloveniji od 30.9. do 17.10. 2016 oziroma do prodaje zalog. Izdelki so iz naše redne ponudbe. Vsi izdelki, predstavljeni v oglasu, so na voljo v vseh vrtnih centrih tipa A, v ostalih vrtnih centrih in prodajalnah pa v okviru prostorskih zmožnosti. Nekateri artikli iz letaka so sezonski, 
zato so na voljo le v določenih mesecih. Pridržujemo si pravico do sprememb. Nekatere slike so simbolne, dekorativni material ni vključen v ceno. Popusti se ne seštevajo. Cene artiklov so v € in vključujejo DDV.  Semenarna Ljubljana d.d., Dolenjska cesta 242, Ljubljana, www.kalia.si, www.semenarna.si

Ponudba velja od 30. septembra do 17. oktobra  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

Odpiralni čas:
pon - pet:  800 - 1630

sob: 800 - 1200

VRTNI CENTER KALIA

Ciklame MIX
p. 10,5 cm
Art: 9402

Redna cena: 2,49
Cena klub Kalia:

1,99
Okrasne mačehe

Art: 38918

Redna cena: 0,49
Cena klub Kalia:

0,39

Japonski javorji
Več vrst
Art: več šifer

Redna cena: 19,99
Cena klub Kalia:

13,99

Zemlja za grobove
Valentin OPTIMUM, 20 l

Art: 45181

Redna cena: 4,09
Cena klub Kalia:

2,65

Sveča
Piramida velika

Art: 110499

Redna cena: 1,39
Cena klub Kalia:

0,99

Nagrobni kamnim, VEČ VRST
Art: več šifer

EKO organsko gnojilo
Valentin OPTIMUM, 20 kg

Art: 45171

Redna cena: 16,19
Cena klub Kalia:

11,33

Jesenska vresa
Calluna SP, p. 11 cm
Art: 37552

Redna cena: 1,99
Cena klub Kalia:

1,49

Ameriška borovnica
2 - letna
Art: 32716

Redna cena: 8,00
Cena klub Kalia:

6,40

Aronija
2 - letna
Art: 184678

Redna cena: 5,50
Cena klub Kalia:

4,40

Briketi za pse
BONAMI 
govedina, žitarice, 20 kg
Art: 67005

Redna cena: 23,59
Cena klub Kalia:

16,49

Zemlja za 
rododendrome
Valentim OPTIMUM, 45l
Art: 45182

Redna cena: 8,19
Cena klub Kalia:

5,73

-30%

-20%

Sveča
Cvet mali
Art: 159164

Redna cena: 1,29
Cena klub Kalia:

0,79
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Po 20. letih spet 
skupaj
V zadnjem vikendu avgusta smo se po dvajsetih letih ponovno 
odpravili skupaj na Triglav. Tokrat je pohod organiziralo društvo 
DEŠK. Vodja odprave Blaž Brecelj je izbral kar dolgo pot, ki je zah-
tevala precej kondicije, a je zajela večji del prelepega Triglavskega 
narodnega parka. 

Do Pokljuke nas je pripeljal 
avtobus. Od tam nas je v 
jasnem vremenu skupina 

38 planincev pričela z vzponom. 
Skupina je bila mešana in sicer od 
Špele z enajstimi leti do Slavka z 78. 
Pri Vodnikovem domu je bil prvi 
večji postanek za oddih ter okrepči-
lo. Ob straneh steze smo opazovali v 
soncu obsijane vršace, v zelenju pa 
Zojsove zvončnice ter drugo cvetje. 
Imeli smo srečo, da smo videli tudi 
dva planinska gada na višini 2000 

m, ki sta prečkala stezo. Pot smo na-
daljevali proti Planiki in si priskrbeli 
prenočišče ter se ponovno okrepča-
li. Ker je bilo popoldne še dolgo smo 
se odpravili na vrh. Glede na lep 
zadnji vikend počitnic nismo imeli 
pretirane gneče na stezi. Srečno smo 
prispeli na vrh do Aljaževega stol-
pa. Po oddihu je sledilo žigosanje in 

krst z vrvjo po zadnjici za 11 novin-
cev. Posneli smo gasilsko fotografijo 
v rdečih spominskih majicah. Po 
spustu v kočo je Matija Stibilj raz-
tegnil harmoniko. Pred zasluženim 
počitkom smo skupaj zapeli nekaj 
slovenskih pesmi. 

Po zajtrku smo se zbrali pred kočo 
in voščili Miri vse najboljše za roj-
stni dan. Čakala nas je še dolga pot 
proti dolini. Steza se je vila čez Hri-
barice preko Prehodavcev do koče 
pri sedmerih jezerih. Tu smo se 

osvežili v tekoči vodi in po postan-
ku je sledil spust preko Komarče. 
V spodnjem delu steze nas je ohla-
di dež.

Kljub mokroti smo se DEŠK-ovci 
iz Bohinja vrnili z avtobusom zado-
voljni nazaj v Žapuže na Damjano-
vo mineštro in kozarček.

Aleš Brecelj

10. obletnica otvoritve Športnega parka Budanje.

Tradicionalni 30. pohod 
Budanjcev na Kovk
Zadnjo nedeljo v Avgustu je bil letos že 30. tradicionalni pohod Budanjcev na Kovk. Ob enem smo 
praznovali tudi 10. obletnico otvoritve športnega parka Budanje. Pohod je namenjen vsem ljubite-
ljem pohodništva in tovrstnega načina druženja kar se je letos odrazilo v rekordni udeležbi. Naklo-
njeno nam je bilo tudi vreme.

Pohodnike je na vrhu Kovka 
pričakala brezplačna jota 
ter možnost osvežitve z 

pijačo. Program celodnevne pri-
reditve se je po 18h nadaljeval v 
Športnem paku Budanje kateri je 
s svojo lokacijo na vrhu Budanj, 
primeren kraj za druženje tudi ob 
glasbi za katero je letos poskrbel 
ansambel Spev. Program so po-
pestrili tudi stand up komiki Žan 
Papič, Matic Kokošar ter Marko 
Žerjal.

Športni park z brunarico, sani-
tarijami ter osvetljenim nogome-
tnim, košarkarskim ter odbojkar-
skim igriščem nudi celo leto obilo 

možnosti za športno udejstvova-
nje vseh zainteresiranih. Športni 
park Budanje ima tudi razsvetlje-
no balinarsko igrišče.  

Zahvaljujemo se vsem sponzor-
jem in donatorjem kateri so nam 
omogočili izvedbo prireditve z pe-
strim ter kvalitetnim programom.

Posebej se zahvaljujemo Tekstil-
ni tovarni Okroglica ter njenemu 
lastniku ter predsedniku uprave, 
g. Milanu Forštnerju za velikodu-
šni sponzorski prispevek. Podje-
tju ter osebno želimo veliko uspe-
ha tudi v prihodnje.

Prireditve nebi uspeli izpeljat 
brez podpore Občine Ajdovščina 

ter njenega župana g. Tadeja Be-
očanina ter brez volonterskega 
sodelovanje Budanjske mladine. 
Hvala tudi peku g. Silvanu Kom-
para.

Prireditev so sponzorsko pod-
prli še; Zidarstvo Stojan Kodele 
s.p.;Zidarstvo Aleksander Praček 
s.p.; Ukmar Helena; Storitve s tež-
ko gradbeno mehanizacijo Sluga 
Ivan s.p.; Vinogradništvo in kle-
tarstvo Franc Kodele; Kovinopro-
dukt Željko Kovač s.p.; Mizarstvo 
Meti Jordan Kodele s.p.; Almont 
Ivan Čermelj s.p.; Dekorativa 
Nada, Ajdovščina; Vrtnice Kode-
le; FEAL Dušan Ferjančič s.p.; Ko-
vinostrugarstvo Nikolaj Ferjančič 
s.p.; Avtoprevoznik Ivo Praček 
s.p.; Tehno sistemi Milan Hladnik 
s.p.; Avtokleparstvo Miran Fabjan 
s.p.; Stointasvulkanizerstvo Ajdo-
vščina; Timo d.o.o.; Slikopleskar-
stvo Miran Lavrenčičs.p.; Gute 
d.o.o. Vrtno pohištvo; Mlinotest 
d.d.; Jure Ferjančič; Fabi d.o.o.; 
Avto Almira; Curk Igor; Tigos 
d.o.o. ter Peter Ukmar.

Iskrena hvala vsem.
Predsednik KS Budanje, Aleš Gulič

Dobrodelno srečanje v podporo 
Dejanu Korenu - Dekotu
Čas, stari cigan, ali še ne boš 

obstal, ali ne boš postavil šo-
tora, vsaj za en dan. (Hod-

gson, Ralph, 1871-1962)
V nedeljo, 9. 10. 2016, bomo ple-

zalci imeli celodnevno druženje z 
dobrodelnim namenom pomaga-
ti pri okrevanju našega prijatelja 
Dejana Korena - Dekota. Čez dan 
ste vabljeni na plezanje v sektorje 
po Gradiški Turi. Plezalna tekma v 

sektorjih Gradiške ture s ciljem pre-
plezati čim več smeri v tem pleza-
lišču, bo s štartom ob 9.00 poteka-
la do 15.00. Štartnina za tekmo bo v 
celoti dobrodelna. Od 16h naprej se 
bo dogajanje preselilo v KampTu-
ra, kjer bo potekalo druženje, in ka-
mor ste seveda vljudno vabljeni vsi, 
ki Dejana podpirate. Ob 18h bomo 
druženje zaključili s predavanjem V 
iskanju neznanega na konec sveta, 

predavanje o 2 alpinističnih odpra-
vah v Patagonijo, katerih član je bil 
tudi Dejan Koren. Če bo slabo vre-
me, plezanje odpade, druženje ter 
predavanje ostaneta.

Kmalu na svidenje, ker to, kar bo-
ste vi, bi Deko naredil tudi za vas.

Za organizacijski odbor, 
Dejanovi prijatelji
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Aktiven Mladinski center Hiša 
mladih

Zabaven poletni teden 
angleščine z Danijelo 
Manoilov 

Poletje je bilo in počeli smo vse kar 
se ne sme; v Hiši Mladih v Ajdovšči-
ni smo od 8. do 12.  avgusta buljili v 
računalnike, v mobilne telefone, zu-
naj pa smo vabili poglede nič hudega 
slutečih natakarjev iz bližnjega bara, 
medtem ko smo vadili kakšen dialog. 

 A vse to z dobrim razlogom; klepe-
tali smo v angleščini in ustvarjali za-
nimive dejavnosti. 

Skozi ustvarjanje pesmi, skečev, 
foto zgodb smo utrjevali besedišče 
in slovnico. Predznanje udeležencev 
ni bilo pomembno, saj je poanta po-
letnega tečaja Fun Summer Week of 
English ravno to, da udeleženci začu-
tijo angleščino kot uporaben jezik, ki 
se ga da enostavno učiti oz. nadgra-
diti. Poanta je tudi, da ne čutijo ni-
kakršnih zadržkov pri izražanju svo-
jih misli v tujem jeziku in začutijo, da 
jezik v veliki meri že obvladajo (če-
prav se jim morda ne zdi), saj pogo-
sto doma gledajo filme v angleščini 

ter uporabljajo socialna omrežja z 
vsebino v angleščini. 

Zadnji dan druženja so bili tečajniki 
postavljeni pred največji izziv; pred-
staviti dejavnosti, ki so jih ustvarili 
čez teden, svoji družini, sorodnikom, 
prijateljem. Nastopanje v javnosti 
ni enostavna veščina, a jo je vredno 
osvojiti, saj v življenju pride še kako 
prav. Tinkara, udeleženka tečaja, je o 
zaključni čajanki zapisala naslednje: 

Začeli smo s temo družina in prija-
telji ter s pomočjo publike igrali za-
bavni spletni kviz Kahoot, predstavili 
miselni vzorec mindmap, foto zgod-
bo in uprizorili skeč. Naslednja tema 
je bila življenje v šoli. Jaz in Rene, 
udeleženec tečaja s katerim sva de-
lala v paru, sva na to temo naredi-
la skeč o pogovoru med ravnateljem 
in učencem. Nadaljevali smo s temo 
hobiji, zadnja tema pa so bili mediji. 
Ob koncu predstavitev smo se še po-
družili ob soku in piškotih. Na krat-
ko povedano, na tečaju smo se ime-
li ful fajn!:)
Dan proti mučenju živali

Že več let v Mladinskem centru 

Hiša mladih Ajdovščina pripravlja-
mo dogodke v okviru Tedna 4 no-
žnega prijatelja in obeležujemo Dan 
proti mučenju živali. Letos smo raz-
pisali otroški likovni natečaj na temo 
»Kako lahko pomagam zapuščeni ži-
vali?« 

Natečaj smo namenili izključno 
otrokom s posebnimi potrebami. Vsa 
prispela dela bodo na ogled v naši ga-
leriji med 6. in 20. oktobrom 2016. 

Bližajo se mrzli dnevi in to najbolj 
občutijo zapuščene živali. Zato vas 
vabimo, da pomagate in jim polep-
šajte dneve v zavetišču. Uporabne 
donacije kot so hrana, odeje, povod-
ci, ipd. bomo zbirali v soboto 8. ok-
tobra, med 9.00 in 20.00, v Baru Hiša 
mladih. 
Dnevni center MC Hiša 
mladih 

Da vam bo v Mladinskem centru 
Hiša mladih odslej še prijetnejše bo 
poskrbel MC Dnevni center, dru-
žabni prostor za mlade, ki bo s svo-
jimi aktivnosti poskrbel, da vam ne 
bo dolgčas. Vabljeni da nas obiščete, 
vsak delavnik med 10. in 20. uro. 

MC Dnevni center je nov projekt 
Mladinskega centra Hiša mladih Aj-
dovščina, namenjen prostočasnim 
aktivnostim za mlade. Na novo ure-
jen družabni prostor ponuja brez-
plačne aktivnosti, športne turnirje, 
turnirje v družabnih igrah, oglede fil-
mov, obiske bazena, ustvarjalne de-
lavnice, učno pomoč in še marsikaj.
MC Hiša mladih išče nove 
prostovoljce - ke! 

Če ste se pripravljeni učiti o sebi, o 
drugih ljudeh ter o svetu in če želi-
te biti v tej avanturi tudi voditelj/ica 
skupine najstnikov višjih razredov 
OŠ, STE DOBRODOŠLI! 

Če ste sposobni skupinskega dela 

Kamenjski planinci na izletu
Že več let zapored se kamenjski planinci konec avgusta ali v začetku septembra odpravimo na eno-
dnevni izlet, ki pa ni povsem planinski. Dan si zapolnimo s krajšim pohodom, ogledom kulturnih in 
drugih zanimivosti ter prijetnim druženjem, kjer si po »napornem« dnevu napolnimo želodčke in 
poplaknemo grlo. Tokrat smo bili na obisku pri velenjskih rudarjih in planincih PD Zabukovica

Letos smo obiskali velenjske 
rudarje z namenom, da spo-
znamo njihovo delo globoko 

pod zemeljskim površjem in da bi 
lažje ocenjevali katero delo je težko 
in nevarno. Pri vhodu v rudarski 
muzej so nas opremili s čelado in 

obleko, dobili pa smo tudi rudarsko 
malico. Z dvigalom smo se spustili 
globoko v podzemlje. Vodič nas je 
vodil po delu rudnika, ki je urejen 
za turistični obisk in nam predstavil 
opremo, način kopanja premoga v 
preteklosti kot tudi sodoben odkop. 

Seznanili smo se z nevarnostmi, ki 
spremljajo rudarje pri njihovem 
delu. Polni novih spoznanj smo se 
vrnili na površje. Nekaj lepih tre-
nutkov smo še doživeli ob lepo ure-
jenem Škalskem jezeru, ter se nato 
odpeljali do Šempetra v Savinjski 
dolini, kjer nas je pričakal vodnik 
Planinskega društva Zabukovica. 
Vodil nas je do parkirišča, kjer je iz-
hodišče za kočo na Homu. Slabo uro 
smo potrebovali do vrha tega nekaj 
več kot šesto metrov visokega, zelo 
razglednega hriba. Vodnik Fran-
ci nam je lepo predstavil Savinjsko 
dolino, ki se razprostira severno od 
vznožja Homa. Na vrhu je cerkev, 
poleg nje pa v nekdanji mežnariji, 
lepo urejena planinska koča. Prija-
zni oskrbniki so poskrbeli, da smo 
izpolnili še zadnji zastavljen cilj 
izleta. 

S planinci iz Zabukovice smo se 
spoznali lani, ko so taborili na Lo-
kvah in so si kar dvakrat izbrali našo 
Malo goro za cilj svojih pohodov. 

Planinska sekcija Kamnje

Mlade gasilke iz Sela 
uspešne
Gasilska zveza Nova Gorica - Šempeter je v začetku septembra 
gostila regijsko tekmovanje gasilske mladine v orientaciji. Gasilsko 
zvezo Ajdovščina je zastopalo 7 ekip, od tega dve iz PGD Selo. Pio-
nirke iz Sela so osvojile tretje, mladinske pa četrto mesto.

Ekipe sestavljajo trije tekmo-
valci in mentor. Tekmova-
nje je potekalo v Panovcu, s 

startom in ciljem na parkirišču pri 
bivšem MIP-u. Pionirke so imele na 
2.000 metrov dolgi progi štiri kon-
trolne točke, mladinke pa na progi, 
dolgi 3.000 m, šest. Izvajale so vaje 
iz gasilske tematike kot je zbijanje 

tarč oziroma igra z vedrovko, izde-
lava vozlov in spajanje in spravljanje 
gasilskih cevi, pa tudi vaje iz topo-
grafije kot je poznavanje kompasa in 
njegovo delovanje ter orientacija z 
njim in delo na karti ter poznavanje 
topografskih znakov, ki jih dobimo 
na kartah. 

sš

pod vodstvom strokovnega mentor-
ja in ste istočasno samoiniciativni in 
pripravljeni za ustvarjalno udejstvo-
vanje, STE DOBRODOŠLI! 

Če ste pripravljeni del svojega pro-
stega časa tekom enega šolskega leta 
nameniti prostovoljskemu delu … 
STE DOBRODOŠLI! 

Skratka, vse, ki ste zainteresirani za 
prostovoljsko delo z mladimi in izva-
janje preventivnega projekta   “Mla-
dinske delavnice”, VABIMO, DA SE 

NAM PRIDRUŽITE! 
INFORMATIVNI SESTANEK bo 

potekala 7.10. 2016 ob 15.00, v pisar-
ni mladinskega centra. 

Prijave za sodelovanje v projektu 
sprejemamo do vključno 7.10. 2016 
na tel. št. 05/368 93 83, po e-pošti 
info@mc-hisamladih.si ali osebno v 
prostorih Mladinskega centra Hiša 
mladih Ajdovščina, od pon. do pet., 
med 10. in 16. uro. 

rl
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Z ladjico po jezeru Most na Soči
Obetala se je lepa in topla druga septembrska nedelja, ko smo se v organizaciji društva psoriatikov 
Slovenije - podružnice Primorske odpravili na izlet v Soško dolino v naselje  Most na Soči in v Tolminska 
korita. Vabilu so se odzvali tudi člani iz bližnje okolice, kateri se drugače naših aktivnosti težko udeleži-
jo, člani s podružnice Obala, izleta pa so se udeležili še prijatelji in znanci naših članov,tudi iz Gorenjske 
in Dolenjske ter celo iz Rima. Izleta se je tako udeležilo 45 oseb, od tega 41 odraslih in 4 otroci.

Kot se spodobi smo se vsi 
skupaj zbrali na parkiri-
šču v vasi Most na Soči, se 

pozdravili in odpravili na vožnjo z 
ladjico Lucija. Vkrcali smo se na 
sredi plovnega dela akumulacij-
skega jezera in se najprej odpravili 
na južni del jezera. Dolgčas nam 
res ni bilo, saj nas je ves čas zaba-
val tudi kapitan Dean. Videli smo 
sotočje reke Idrijce in Soče in jez 
hidroelektrarne Doblar, izvede-
li pa smo tudi zakaj je po legendi 
reka Soča zelene barve. Med vo-
žnjo smo se v prijetnem ambien-
tu okrepčali in pošteno napolnili 
naše želodčke. Doživeli smo pravo 
mornarsko poroko in se odpravili 
na poročno potovanje še po zgor-
njem delu jezera vse do sotočja 
reke Soče in Tolminke. Zanimiva 
je bila vidna sprememba barve 
reke Soče, ko se je iz temno zelene 
barve spremenila v svetlo modro. 
Kapitan je razložil, da je take bar-
ve zaradi nižje temperature vode v 
zgornjem delu, kjer alge ne morejo 
preživeti. Zato je voda videti čista 
in je ob sotočju reke Soče in Tol-
minske skoraj prozorna, medtem 
ko je na južni strani zaradi manjše-
ga pritoka bolj topla in bolj temno 
zelene barve, zaradi razmnoženih 
alg, ki pa nudijo pravo bivališče 
in hrano raznim pticam in racam. 
Svoje navdušenje nad lepotami 
smaragdne reke Soče in čudovitih 
razgledov smo lahko podkrepili še 

s prevzemom kapitanske kape in 
obračanjem krmila. Tukaj so prišli 
na račun tudi otroci, saj so lahko 

trobili z ladijsko sireno in »pozira-
li« za nove slike v albumu. 

Po 3-urni vožnji z ladjico smo 
se v mornarskem slogu od kapita-
na tudi poslovili in se z avtomobi-
li odpravili v zgornjo Soško dolino 
na ogled Tolminskih korit, ki pa 
so tudi najpomembnejša narav-
na znamenitost tolminske občine. 
Divja korita so nastala z vrezova-
njem Tolminke v apnenec, za ka-
tera so značilni prelomi, ki jih vi-
dimo kot gladke navpične ploskve. 
Pešpot nas je vodila do termalnega 

izvira, mimo sotočja reke Tolmin-
ke in Zadlaščice. Zlitje obeh rek je 
še posebej zanimivo, saj je to edino 
sotočje v koritih na ozemlju Slove-
nije. Posebnost reke Zadlaščice je 
v tem, da se je v tej reki ohranila 
soška postrv v svoji prvotni obliki, 
saj so naravne ovire v koritih one-
mogočile naselitev potočne po-
strvi. Pot nas je vodila naprej do 
Medvedove glave. To je ime na-
ravnega mostu oz. skale, ki se je 
zagozdila med stene kanjona Za-
dlaščice in zaradi  poraščenosti z 
mahovi spominja na medvedovo 
glavo. Obiskali smo tudi Danteje-
vo jamo, kjer je pesnik Dante Ali-
ghieri našel navdih za Pekel v pe-
snitvi Božanska komedija. Od tod 
tudi izhaja ime jame. Po malo na-
porni hoji navzgor smo se po as-
faltu spustili še do železnega Hu-

dičevega mostu, ki vodi čez ozko 
in nevarno globel. 

Po prihodu nazaj na vstopno 
mesto Tolminskih korit smo se 
še malo družili in izmenjali vtise. 
Namen izleta je bil, da se v prijetni 
družbi in okolju aktivno družimo 
in zabavamo. Namen smo vseka-
kor dosegli, saj smo se udeležen-
ci izleta s širokimi nasmehi vrača-
li domov. 

Marjan Vidmar

Društvo Sožitje Ajdovščina - Vipava 

Izlet v Bohinj in 
Robinova zabava
V organizaciji Društva Sožitje Ajdovščina - Vipava smo se 30. av-
gusta 2016 veselo podali na izlet v Bohinj. Izleta se je udeležilo 54 
članov društva.

Po več kot uri vožnje smo iz 
avtobusa že lahko z zani-
manjem gledali mogočne in 

slikovite gorenjske vrhove, nakar 
smo se ustavili na Bledu. Ob kavi, 
sprehodu, vožnji s kočijo smo po 
dolgem času spet lahko gledali ču-
dovito blejsko jezero. Po naužitju 
prijetnega blejskega zraka in pri-
jetnega vonja jezera smo se z avto-
busom odpeljali naprej v Bohinj. Po 
kosilu se je ena skupina šla kopat v 
bazen v Aquapark, druga skupina 

pa na sprehod ob bohinjskem jeze-
ru. Pod organizacijskim vodstvom 
članice našega društva Martine Bevk 
smo se s turistično ladjico peljali po 
jezeru. Nato smo počakali, da si je 
lahko tudi ostala polovica članov na 
hitro ogledala bohinjsko jezero. 

Zvečer smo se srečni, veseli, pol-
ni radoživosti, poskočnosti pri-
šli vrnili domov. Z Gorenjske smo 
na Primorsko prinesli polno lepih 

doživetij. 
Z Mavrično druščino na Robino-

vi zabavi  
V soboto, 3. septembra 2016, se 

je Mavrična druščina v Novi Gori-
ci udeležila Robinove zabave. Letos 
se je prireditev odvijala na različnih 
prizoriščih. Na Bevkovem trgu se je 
odvijal operni koncert, na travniku 
pred mestno hišo pa še več različ-
nih dogodkov, od otroške predsta-
ve Maša in medo do festivala Mla-
di glas Goriške ... V nadaljevanju je 

sledil koncert različnih pevcev slo-
venske glasbe. Najbolj zanimivi so 
mi bili žonglerji, ki so hodili na vi-
sokih hoduljah. 

Prav vsak je lahko na Robinovi za-
bavi zagotovo nekaj le dobil za svo-
jo dušo. 

Katja Krkoč in Danijela Deferri, 
Društvo Sožitje Ajdovščina - Vipava, GEODELA

UGODNE geodetske�storitve

kontakt:�Marko�Breščak

tel.�(041)�28-38-29
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internet:

info@geodela.si
www.geodela.si
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Megaterm d.o.o.

Uspešno posluje že dobrih 21 let
Eno vodilnih primorskih trgovskih podjetij

Potrošnikom-malim mojstrom, 
obrtnikom, trgovskim in in-
stalacijskim podjetjem, ponuja 

najsodobnejše in najkvalitetnejše ma-
teriale in strokovno svetuje na podro-
čju ogrevanja, hlajenja in vseh termo-
instalacij za objekte in dom.

Z majhnimi koraki in skromnimi 
sredstvi je Megaterm rastel leto za le-
tom. Pogum, trdna volja, vztrajnost 
ter delavnost in jasna vizija lastnika 

podjetja g.Dorjana Birsa,  so Megater-
mu dali zalet in  pogoje, da se je raz-
vijal in širil.

Leta 2008 je Megaterm poleg uve-
ljavljene trgovine v Novi Gorici odprl 
poslovanico v Postojni, v letu 2014 pa 
tretjo v Kopru. Notranjsko-primorski 
trg je očitno potreboval tovrstno po-
nudbo in poslovanje je uspešno raslo.

Prostori so postali premajhni in ne-
primerni. Nujna je bila selitev v večje 

in svetlejše prostore. In ker je v ko-
lektivu Megaterma vsaka vizija ure-
sničljiva, so 22.08.2016 s ponosom na 
prodajne police v novi trgovini zložili 
zadnje artikle in končali selitev . Da-
nes Megaterm ponosno predstavlja 
svojo pestro ponudbo na Tržaški cesti 
84 v Postojni. Lokacija je v bližini iz-
voza iz avtoceste. V Postojni bi težko 
našli za stranke ugodnejšo in primer-
nejšo lokacijo. Zaposleni v Megater-
mu Postojna pa imajo odlične pogo-
je, da domačim kupcem predstavijo 
vse novosti in materiale, ki se danes 
uporabljajo v sodobnih sistemih pri 
novogradnjah in adaptacijah. Obi-
ščite poslovalnice Megaterma  v Novi 
Gorici, Postojni in Kopru, kjer vas bo 
pričakalo prijazno in strokovno ose-
bje in vam svetovalo pri izbiri in od-
ločitvah.

(PR)

DRUŠTVA

TOPLOTNA ČRPALKA

EVROPSKEGA PROIZVAJALCA!

INOVATIVNA�IN
EKOLOŠKA
TEHNOLOGIJA

ZRAK/VODA

(08) 205 65 37
726 21 96

Proaktivna kavarna v Ajdovščini

S skupnimi močmi do bolj 
kakovostnega življenja za vse
Proaktivna kavarna (Pro Action Café), ki bo potekala 21. oktobra 2016, ob 17:30, v MC Hiša mladih, je 
akcijsko naravnan proces, ki mobilizira moč skupnosti za razvijanje pobud in projektov, s katerimi po-
samezniki želijo prispevati k višji kakovosti življenja v skupnostih. Skozi proces proaktivne kavarne se 
prebudi in prikliče na površje kolektivno inteligenco katerekoli skupine ter opolnomoči posameznika 
za delovanje v dobrobit družbe. 

Dobrodošli ste vsi, ki: bodi-
si imate idejo, iniciativo ali 
projekt, ki lahko pripomore 

k višji kakovosti življenja (ter za kate-
rega želite dodatne podpore ali idej), 
bodisi želite kot podpornik podpreti 
druge pri razvijanju pobud.

Kaj pridobite? Navdih in (za)upanje 
– dragoceni valuti v teh intenzivnih 
časih, iskreče pogovore in nove per-
spektive, pomoč za vaše ideje ali radost 
ob pomoči drugim, izkušnjo akcijsko 
naravnane metode, prenosljive v dru-
ga (organizacijska, poslovna, skupno-
stna) okolja.

Program proaktivne kavarne:
17.30-18:00: Odprtje srečanja in 

predstavitev pobud
18.00-20:00: Trije cikli omizij za raz-

vijanje pobud (z vmesnim odmorom)

20.00-20:30: Skupna žetev rezultatov
20.30: Zaključek
Kako proaktivna kavarna poteka? 

Metoda proaktivne kavarne ustvarja 
prostor, kjer lahko posamezniki pred-
stavite projekte ali ideje, preostali pa 
vam jih skozi kreativne in k akciji na-
ravnane pogovore pomagamo razviti. 

PAK poteka v treh rundah omizij, 
vsako omizje razvija 1 idejo. Zasedba 
omizij se menja, kar pomeni, da vsak 
podpornik lahko prispeva k 3 različ-
nim projektnim idejam. Medtem ko 
se udeleženci v sproščenem vzduš-
ju selijo od mize do mize, se pogovo-
ri med seboj povezujejo, razvijajo in 
nadgrajujejo, ideje med seboj oplaja-
jo, udeleženci pa drug drugemu nudi-
jo nove poglede in uvide o vprašanjih 
in temah, ki so pomembne v njihovem 

življenju, delu, organizaciji ali skupno-
sti. 

Cel proces traja približno tri ure, šte-
vilo možnih idej, ki se na eni delavni-
ci lahko razvijajo in oplajajo, pa je od-
visno od števila udeležencev - več ko 
je udeležencev, več idej je možno raz-
vijati.

Proaktivno kavarno bo vodila ekipa 
izurjenih voditeljev skupinskih proce-
sov, zbranih v Društvu moderatorjev 
Slovenije.

PRIJAVE: Število mest je omejeno, 
zato se prosimo prijavite na: magdale-
na.fabcic@gmail.com

Dobrodošli v družbi ustvarjalnih lju-
di, ki nam ni vseeno!

Društvo moderatorjev Slovenije

Most pred novim 
študijskim letom
Most – univerza za tretje življenjsko obdobje že 19. leto povezuje 
ljudi v tretjem življenjskem obdobju, pa tudi mlajše, saj pogoj za 
članstvo nikakor ni status upokojenca, ampak želja in pripravlje-
nost za ustvarjanje, izobraževanje ali druženje.   

Društvo šteje več kot 300 
članov, ki prihajajo pred-
vsem iz ajdovske in vipa-

vske občine, pa tudi z goriškega in 
kraškega območja. Od ustanovitve 
pred 18-imi leti je Most rastel tako 
po številu članov kot po številu in 
obsegu dejavnosti. Dejavnosti se še 
vedno širijo, saj je društvo odprto za 
nove pobude in ideje, edini pogoj je, 
da se zbere zadostno število ljudi, ki 
jih zanima vključitev v novo dejav-
nost. Žal tu in tam kakšna skupina 
zaradi osipa tudi preneha delovati; 
to se dogaja predvsem pri jezikov-
nih tečajih. 

Za vsako študijsko leto vodstvo 
društva pripravi program, v kate-
rem naj bi vsakdo našel nekaj zase. 
Ponudba je pestra: od učenja jezi-
kov preko krožkov zgodovine, ume-
tnostne zgodovine, računalništva, 
astronomije do dramskega krožka 
in literarnega izražanja. Raznolika je 
ponudba ustvarjalnih delavnic. Čla-
ni lahko izberejo izražanje v kamnu, 
lesu ali pa kvačkanje, klekljanje in še 
druge ročne spretnosti. 

V duhu izreka ‘Zdrav duh v zdra-
vem telesu’ je poskrbljeno tudi za 
športno in plesno udejstvovanje. 
Folklorne skupine in plesne skupine 
Ajda ni treba posebej predstavljati, 
saj že leta bogatita številne priredi-
tve doma in v širšem okolju. Za letos 
je na področju športnih aktivnosti 

načrtovana nova dejavnost - rekrea-
tivno kolesarjenje. Več let že deluje-
ta telovadba in tai či. Najbolj prilju-
bljena in množična dejavnost pa je 
pohodništvo. Pohodi v vedno nove 
kraje po Sloveniji so organizirani 
enkrat mesečno in so po težavnosti 
prilagojeni pohodnikom v tretjem 
življenjskem obdobju in vedno po-
vezani tudi s spoznavanjem kultur-
no-zgodovinskih ali naravnih zna-
menitosti. 

Poleg rednih dejavnosti, ki veči-
noma potekajo od oktobra do maja, 
društvo organizira razstave, preda-
vanja, kulturne prireditve, ekskurzi-

je in srečanja. Pri tem se povezuje s 
sorodnimi društvi, predvsem z dru-
štvoma Lipa iz Domžal in Unitre iz 
Krmina v Italiji. 

Večina dejavnosti se bo začela v 
prvi polovici oktobra, ko se bodo na 
podlagi prijav oblikovale skupine in 
urnik dejavnosti. Še vedno je čas, da 
se nam pridružijo novi člani. Dru-
štvo Most ima sedež v stavbi Ljud-
ske univerze na Stritarjevi 1a v Aj-
dovščini, kjer je mogoče osebno ali 
po telefonu 05 99 21 444 v času ura-
dne ure ob ponedeljkih med 9. in 10. 
uro dobiti vse informacije. Kadar-
koli lahko pišete na el. naslov: most.
u3@gmail.com, društvo pa ima tudi 
svojo facebook stran. 

Marija Ceket

S srečanja Unitre iz Krmina in Mosta v Štanjelu 24. 9. 2016. Foto Dora Furlan

Pohod v dolino Radovne in sotesko Vintgar 3. 9. 2016. Foto arhiv društva Most
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Zavod Pelikan - Karitas 

Novice Informativno - svetovalne 
pisarne Ajdovščina
Leta 2006 je v Ajdovščini pod okriljem Zavoda Pelikan – Karitas pričela delovati Informativno-sve-
tovalna pisarna Ajdovščina, katere glavna dejavnost je bila izvajanje programa Pomoči odvisnikom 
in njihovim svojcem. Danes, po 10. letih, poleg omenjenega programa načrtujemo izvajanje še več 
različnih projektov in programov, namenjenih preventivnemu delu, mladim, povezovanju in sodelo-
vanju z različnimi službami, organizacijami.

Že v oktobru načrtujemo iz-
vedbo predavanj. Predavanja 
bodo potekala v Ajdovščini 

(natančen kraj, čas in naslov bodo 
še objavljeni): 14. 10. 2016 bosta 
predstavila svojo zgodbo bivša od-
visnika Brane Miličevič in Mišo 
Babič ter odgovorila na vprašanje: 
Kaj nas lahko nauči bivši odvisnik? 

28.10.2016 bo Katarina Kompan 
Erzar[1] (ali njena sodelavka dr. 
Tatjana Rožič[2]) predstavila svoje 
poglede na družino, vloge, naloge, 
kako ukrepati v primeru težav. 11. 
11. 2016 bo Sanja Rozman[3] pred-
stavila svoje poglede na vzgojo in 
odvisnosti. 

16. in 17. novembra 2016, v me-
secu boja proti odvisnostim, bomo 
skupaj s Centrom za socialno delo 
Ajdovščina, Zdravstvenim domom 
Ajdovščina, Klubom zdravljenih al-
koholikov Ajdovščina – Vipava, Di-
jaškim domom Ajdovščina in Sre-
dnjo šolo Veno Pilon Ajdovščina, 
Šentom, Mladinskim centrom in 
hotelom Ajdovščina, Medobčin-
skim društvom prijateljev mladi-
ne Ajdovščina, Vzgojnim zavodom 
Planina izvedli projekt Za mladost 
brez drog, kjer bomo skupaj sko-
zi predstavitev, predavanja, špor-
tni dogodek ter glasbenim gostom 

opozorili na problem odvisnosti ter 
vzpodbujali pozitivne plati življenja. 

18. novembra pa bomo na proslavi 
pregledali naše delo in rezultate dela 
skozi desetletje, se usmerili k novim 
načrtom ter ciljem in izzivom.  Še 
posebej vabljeni vsi, ki ste pred 10. 
leti omogočili delovanje pisarne, vsi, 
ki ste se udeležili različnih aktivno-
sti, obiskovali skupino za starše, da 
nam posredujete svoje mnenje, vti-
se, priporočila ter se udeležite sku-
pnega srečanja. 

Vabljeni tudi na predavanje pred-
stavnika Policije o novih psihoaktiv-
nih drogah, ki bo 1. 12. 2016 v Vi-
pavi. 

Vabljeni vsi, da se udeležite katero 
od načrtovanih aktivnosti, posredu-
jete vprašanja, mnenja, predloge na 
pelikan.ajdovscina@gmail.com.  

Informativno-svetovalna pisarna 
Ajdovščina (EK) 

Zavod Pelikan - Karitas
[1] Dr. Katarina Kompan Erzar je docentka za zakonsko in družinsko terapijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in predavateljica na 
Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. 
[2] Dr. Tatjana Rožič, specialistka zakonske in družinske terapije. 
[3] Sanja Rozman je zaključila specializacijo iz medicine dela, prometa in športa. Zaradi krize v družini, nastale ob razkritju takratnega 
soproga, da je zasvojen s hazardiranjem, se je zatekla po pomoč k dr. Janezu Ruglju kjer je v njegovi skupini ostala še tri leta ter se 
posvetila zdravljenju svoje odvisnosti od odnosov in učenju socialno-andragoške metode, ki jo je dr. Rugelj utemeljil in uporabljal. Sedaj 
uspešno deluje na področju zdravljenja nekemičnih zasvojenosti v Zavodu Sprememba v srcu 

Lavričev trg 3, Ajdovščina 
T: 08 20 56 820  
M: 051 246 061 
Info@lineaflex.si 
www.lineaflex.si 

Spalni studio 

 

Do 10 let garancije na ležišča! 
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 velikosti! 
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pon-pet 9-12h in 14-18h
Tovarniška 2b, 5270 Ajdovščina

Nova optika

v Ajdovščini!

Kompleks C3 
ob Agenciji Sonček
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Veno Pilon - Začetki
Ob 120. obletnici rojstva Vena Pilona je bilo v Pilonovi galeriji v četrtek,  22. septembra 2016, ob 19. 
uri, odprtje razstavo Veno Pilon - Začetki.

»V dokumentih sem razbral, da 
sem se rodil v Ajdovščini, in Hai-
denschaft, in Aidussina, ki leži na 
temeljih Castra Mutatio. Tam, kjer 
je vipavska burja zaobrnila rimskim 
vojščakom kopja, kakor pravi pri-
povedka; na meji med Vzhodom in 
Zahodom, na meji primorske pro-
vince in dežele Kranjske, na prelo-
mu dveh stoletij, ko se je človeški 
um začel motorizirati. Učeni horo-
skopeži so mi povedali, da je bila 
noč 22. septembra, ko sem zagledal 
svet, v znamenju Venere – Device, 
ki je zbledela pred Tehtnico. Tako 
sem začel živeti pod Čavnom, ko je 
nad njim in nad Nanosom še krožil 
dvoglavi orel.« 

S temi besedami se Veno Pilon 
v knjigi Na robu spominja svo-
jih začetkov. Sočnost izbora besed 
in bistroumno nizanje podatkov o 
tedanjih življenjskih razmerah v roj-
stnem kraju, v Ajdovščini, nakažejo 
stanje okolja, v katerem je preživljal 
otroška leta. Nadalje v poglavjih, ki 
sledijo, pripoveduje o šolanju na go-
riški realki in svojih prvih umetni-
ških poizkusih. 

Odločitev o predstavitvi zgodnje-
ga umetnikovega opusa, vse do leta 
1915, ko je bil mobiliziran v avstro-
-ogrsko vojsko, sovpada s 120. oble-
tnico rojstva Vena Pilona, rojenega 
22. septembra 1896. 

Pilonova zgodnja manira je bila že 
pred časom dodobra ovrednotena, a 
nikoli ni bilo priložnosti (predvsem 
prostorske) njegovih zgodnjih del 
razstaviti v primerjavi s približno 
sočasnimi stvaritvami na Goriškem. 

Razstava je razdeljena na tri dele. 
Osrednja pozornost je namenjena 

Venu Pilonu, njegovim prvim štu-
dijskim poskusom v oljni tehniki na 
karton in prvim risbam, ki so veči-
noma nastajale v času šolanja na go-
riški realki. Vena Pilona je v koncept 
širšega umetnostnega dogajanja do 
1. svetovne vojne v katalogu razsta-
ve z razpravo umestila dr. Irene Mi-
slej. Pilon je do odhoda na šolanje v 
Gorico tudi že v Ajdovščini trčil ob 
pomembne ustvarjalce, še posebej 
je občudoval svojega neformalnega 
učitelja Milana Klemenčiča in An-
tona Gvajca, ki ga je opazoval ob iz-
viru reke Vipave. Izbor motivov iz-
pričuje lokalno delovanje s pogledi 
na ajdovsko tekstilno tovarno in z 
detajlom iz bivalnega okolja slikar-
ja, lutkarja in fotografa Klemenči-
ča, ki je bil najemnik pri Schleglovih 
v Šturjah (Milan Klemenčič, Schle-
glova palma v Šturjah, 21. 12. 1907, 
olje/platno, Goriški muzej Krom-
berk) 

Predvsem krajinski motivi iz Aj-
dovščine in njene okolice, ustvarje-
ni v oljni tehniki na lepenko, so prvi 
študijski primeri, narejeni na gori-
ški realki. Tam se pri likovnem pou-
ku uri tudi v risbi – nastajajo žanrski 
prizori, pogledi na Gorico in pred-
vsem figure, ki jih izdela kot svoje 
šolske naloge v priljubljeni tehniki 
pastela, pogosto riše tudi svoje pri-
jatelje in sošolce. Mrakobno vzduš-
je bližajoče se 1. svetovne vojne upo-
dablja v zaprtih prizorih. 

Multikulturno in živahno oko-
lje v Gorici na prelomu stoletij in 
vse do velike vojne je močno zazna-
movalo Pilonovo zgodnjo ustvarjal-
no samozavest. Položaj slovenskega 
naroda v Gorici je bil močan in iz-
jemno spodbuden. Hitra porast pre-
bivalstva, novosti v tehnološkem in 
gospodarskem razvoju so spodbu-
dile tudi močno umetnostno doga-
janje, katerega glavni podpornik je 
bilo mnogoštevilno visoko meščan-
stvo, tudi iz vrst slovenskih pred-
stavnikov. 

V tretjem sklopu razstave smo gle-
de na prostorske omejitve poskuša-
li rekonstruirati ustvarjalnost časa, 
v katerem se je šolal Veno Pilon na 
goriški realki, v obdobju 1910–15. 

Pilonov zgodnji opus so soobliko-
vali protagonisti časa, ki so v takra-
tni Gorici ponujali na ogled dela v 
izložbah novo zgrajenega Trgovske-
ga doma arhitekta Maksa Fabiani-
ja ter v domovih slovenskih zaseb-
nih zbiralcev. Tako je bila 7. julija 
leta 1912 v prvem nadstropju doma 
odvetnika Antona Dermote, na hi-
šni številki 8 v ulici Treh kraljev, 

današnji ulici 24. maja,odprta raz-
stava, ki so jo takratni slovenski me-
diji enotno označili kot »intimno«. 
Pridevnik se najverjetneje nanaša na 
pobudnika dogodka in namiguje na 
zasebni, torej intimni in domačni 
značaj razstavnega prostora. 

Tam so razstavljali med drugimi 
tudi slovenski impresionisti, med 
njimi takrat že pokojni slikar Ivan 
Grohar, ki je z deli (kot npr. Pokra-
jina in Ajdovo polje) prislužil naj-
boljše kritike in Pavel Gustinčič s 
svojimi tipičnimi vedutami kraških 
vasic. Oba sta zastopana tudi na raz-
stavi Veno Pilon, začetki. 

Poskus rekonstrukcije t.i. »intimne 
razstave« smo pripravili tudi z deli 
družine Šantel, ki je predvsem z žen-
skimi predstavnicami (Avgusta ml. 
in Henrika Šantel) soustvarjala pot 
v moderno v Gorici. 

Posebno in ključno mesto na raz-
stavi imajo dela začetnika ekspresi-
onizma na Slovenskem, Frana Tra-
tnika. Iz goriških let je risba Delo na 
polju, nastala potem, ko se je slikar 
iz mesta preselil v bližnjo vas Bilje, 
verjetno leta 1913. 

Dramatičnost v risbah, kot je Delo 
na polju, je bilo mogoče v celoti ra-
zumeti šele po tragičnih dogodkih 
prve svetovne vojne, še zlasti pri ge-
neraciji mlajših slikarjev, kot so bili 
Veno Pilon, Ivan Čargo in pred-
vsem Lojze Spazzapan. 

Z razpravama v katalogu razsta-
ve sta umetniški krog na Goriškem 
do prve svetovne vojne povzela dr. 
Verena Koršič Zorn in Alessandro-
Quinzi iz Pokrajinskih muzejev v 
Gorici. 

Razstava ponuja seveda nepopoln 
pregled izjemno kakovostnih del 
starejših in mlajših Pilonovih »ko-
legov« ter zgodnja dela Pilona sa-
mega, ki v veliki večini prihajajo iz 
zbirke Pilonove galerije Ajdovščina. 
Mnogi eksponati so na ogled jav-
nosti prvič, nekateri med njimi pa 
ponovno po tridesetih letih (npr. 
Anton Gvajc, Vodnjak v Solkanu, 
Narodna galerija). 

Razstava Veno Pilon, začetki v Pi-
lonovi galeriji na ogled postavlja 54 

del v tehniki olja na platno ali kar-
ton ter risb in grafik. Največje števi-
lo razstavljenih del je v lasti Pilonove 
galerije Ajdovščina, 18 del  pa poso-
ja Goriški muzej Kromberk. Vrhun-
ska dela umetnikov, kot so Anton 
Gvajc, Fran Tratnik, Saša in Henri-
ka Šantel prihajajo iz nacionalnih 

Veno Pilon, Pogled na Ajdovscino, 1914, olje na lepenki, Pilonova galerija

Milan Klemenčič, Schleglova palma v 
Šturjah,1907, olje na platno, Goriški muzej 
Kromberk

Henrika Šantel, Portret sestre Danice, ok. 
1912, olje na platno, Goriški muzej Kromberk

Družina Daneu in Lozice
Društvo Zdravljica z Lozic in Lavričeva knjižnica Ajdovščina sta v 
soboto, 17. septembra na Lozicah predstavila knjigo Družina Da-
neu, starinarji.

Zgodba slovenske družine Da-
neu je ena tistih fascinantnih 
srednjeevropskih družinskih 

štorij, ki se vije čez več držav, skozi 
dve stoletji in obsegajo več dejav-
nosti. Pripoved o družini Daneu se 
začne ob koncu 19. stoletja na Op-
činah, delno tudi na Lozicah. Njen 
glavni protagonist je Vincenc, za ka-
terega zemljepisne razdalje ne pred-
stavljajo težav. Če ni dela v Trstu, ga 
najde v Palermu. Ko je postal veljak 
na Siciliji, odide na ‘neodkrito’ Sar-
dinijo. Temu pristopu potem sledijo 
tudi njegovi potomci, pri čemer jim 
jezik ni nikoli predstavljal ovire, saj 
so praviloma govorili šest, sedem 
jezikov. Poslujejo tudi drugod po 

Evropi in v času obeh svetovnih 
vojn. 

Vincenc se je na Sicilijo prese-
lil leta 1885, kmalu postal uspešen 
preprodajalec starin. S prihranki je 
kupil pohištvo propadle palermske 
plemiške družine in najel prodajne 
prostore nedaleč stran od mestne 
katedrale. Njegov izbor starin je pri-
tegnil pozornost lokalnih zbiralcev 
in imovitih kupcev, predvsem nem-
ških baronov in angleških lordov. 

Raznoliko družinsko preteklost 
in njeno dediščino je kot vešča 

starinarka zbirala Ančka Daneu, ki 
se je namenila napisati družinsko 
kroniko, vendar se je prej poslovila. 
Njeno nalogo je prevzela Alessandra 
Lavagnino, italijanska pisateljica in 
avtorica številnih literarnih del, ki 
živi v Palermu, in doživeto, spro-
ščeno in duhovito popisala prigode 
družine Daneu. Družina je bila te-
sno, tudi sorodstveno preko porok, 
povezana z ugledno loziško družino 
Žvanut (Gaucovimi) kot tudi s samo 
vasjo, od koder so praviloma priha-
jale pomočnice.    

Predstavitev v polnem Domu kra-
janov je povezoval domačin, jezuit 
Miran Žvanut, obogatil jo je kultur-
ni program zbora Matija Vrtovec iz 

Podnanosa. Miran Žvanut je z vpra-
šanji spretno povezal avtorico spre-
mne besede zgodovinarko, dr. Mar-
to Verginella (Filozofska fakulteta v 
Ljubljani) s prevajalskim dosežkom 
prevajalca Vasje Bratina (prevedel je 
večino del Umberta Eca in številna 
druga dela iz italijanščine, hrvašči-
ne in angleščine). Hiša Gaucovih še 
stoji tik za stavbo krajevne skupno-
sti. 

rl, foto KS Lozice

zbirk Narodne galerije, Moderne 
galerije, Narodnega muzeja Sloveni-
je in Umetnostne galerije Maribor. 
Dela Vena Pilona, Ivana Groharja, 
Pavla Gustinčiča in Avguste st. Šan-
tel pa so posodili zasebni lastniki iz 
Ljubljane in Trsta. 

Ob razstavi je izšel katalog na 74 
straneh z reprodukcijami razstavlje-
nih del in dokumentarnega gradiva 
ter s tremi razpravami: dr. Irene Mi-
slej, dr. Verene Koršič Zorn in Ales-
sandraQuinzija iz Pokrajinskih mu-
zejev  v Gorici. 

Kustosinja razstave in urednica 
razstavnega kataloga je Tina Poneb-
šek, direktorica Pilonove galerije Aj-
dovščina. 

Razstava je na ogled do nedelje, 20. 
novembra 2016. 

Vodeni ogledi za organizirane sku-
pine so mogoči po predhodni rezer-
vaciji termina. 

Razstavo si je mogoče ogledati po 
veljavnem ceniku vstopnin Pilono-
ve galerije Ajdovščina. 

Pilonova galerija Ajdovščina
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Beremo v naročju 
staršev
Konec septembra v Lavričevi knjižnici pričenjamo s študijskim 
krožkom Beremo v naročju staršev. Namenjen je mladim staršem 
na starševskem dopustu, v njem pa se boste seznanili, kako z 
otrokom narediti prve korake v svet pravljic in slikanic, v glasbeni, 
likovni in gledališki svet. 

V okviru desetih srečanj se 
bomo seznanili tudi s poj-
mom družinske pismeno-

sti. Spoznavali bomo, kako lahko 
otroku od najnežnejše starosti po-
magamo razvijati različne spretno-
sti, da bo kasneje branje, pisanje in 
računanje v šoli kar najlažje steklo. 
Z vsem tem vas bodo seznanile li-
kovna pedagoginja Silva Karim, 
glasbena pedagoginja Bernarda Pa-
škvan, likovnica Polona Kunaver 
Ličen, spec. sistemske psihoterapije 
Nina Baša in logopedinja Hermina 
Bavčar.

Srečevali se bomo enkrat tedensko. 
S seboj lahko pripeljete tudi dedka 
ali babico, ali koga drugega, ki je 
oziroma bo po izteku starševskega 
dopusta veliko skupaj z vašim otro-
kom.

Na srečanje kar pripeljite tudi vaše 
najmlajše. In kaj počnejo ta čas vaši 

otroci? Najmlajši spijo, večji se pla-
zijo naokrog in se igrajo z našimi 
igračami, tisti, ki poskušajo prve ko-
rake, se že sprehajajo po prostoru in 
družijo z drugimi otroki. Po potrebi 
lahko medtem svojega otroka tudi 
nahranite in previjete. Naš krožek je 
tudi priložnost za srečanja z drugi-
mi starši, s katerimi boste lahko iz-
menjali izkušnje in spoznanja. 

Srečevali se bomo ob četrtkih. 
Vabim vas, da v družbi otroka (ali 
sami) pridete na naše prvo sreča-
nje, ki bo v četrtek, 29. septembra 
2016, ob 10. uri v prostorih Lavriče-
ve knjižnice v Ajdovščini. Program 
srečanj v letošnjem letu je objavljen 
na spletni strani knjižnice.

Veselimo se srečanja z vami!
Zdenka Žigon

Zbiranje spominov o ajdovski industriji

Kam ste šle vse fabrke?

Od začetka 16 st. naprej so  
ob Hublju, tisti naravni 
danosti, ki je s svojo vodno 

silo omogočila razvoj mehanične 
proizvodnje v Ajdovščini in Šturjah, 
nastali številni obrati: od mlinov, fu-
žin pa do pivovarne in proizvodnje 
testenin. V prvi polovici 19. stoletja 
se je z ustanovitvijo prve bombažne 
tekstilne tovarne v slovenskem pro-
storu Ajdovščina srečala z masovno 
proizvodnjo in s pravili mednaro-
dnega kapitala. Industrija je posto-
poma zaznamovala celotno podobo 
mesta. Povzročila je urbanistični in 
demografski razvoj kraja, ki se je 
tako iz dokaj nepomembnega nase-
lja spremenilo  v enega izmed  sre-
dišč Vipavske doline.

Tudi po drugi svetovni vojni je bila 
Ajdovščina pomembno industrijsko 
središče. Velike tovarne in podjetja 
so dajala delo tisočim  družinam iz 
vse doline. V začetku devetdesetih 

let prejšnjega stoletja so imela najve-
čja podjetja (Fructal, Primorje, Te-
kstina, Lipa, Mlinotest) skupaj vsaj 
5.000 zaposlenih. Nekatera od njih 
so zrasla tako rekoč iz nič in so s po-
žrtvovalnostjo ter iznajdljivostjo za-
poslenih postala pomembni nosilci 
razvoja občine. Pretekla tri desetle-
tja so zaradi različnih vzrokov, vča-
sih počasi, včasih sunkovito, pripe-
ljala do propada ali vsaj precejšnjega 
krčenja večine teh tovarn in podje-
tij.  Splošno kovinsko podjetje, Lipa, 
IKA in Primorje so tako preneha-
li obstajati, druga podjetja so se bolj 
ali manj uspešno prestrukturira-
la. Nastajati je začelo nekaj novega. 
Tudi iz znanja bivših zaposlenih je 
zraslo veliko manjših podjetij, ki se 
razvijajo in uspešno delajo naprej.

Ne gre  pa pozabiti, da so »fabr-
ke« pripomogle k podobi in identi-
teti celotne zgornje Vipavske doli-
ne. To niso bili le prostori, kjer se je 

proizvajalo blago, ponujale  so veli-
ko več: sponzorirale so športne klu-
be, sooblikovale krajino, prispevale 
v dobrodelne namene, izdajale časo-
pise… Pogosto so pomenile več kot 
le delo in vir zaslužka. Svojim zapo-
slenim so nudile možnost letovanja 
v objektih, ki so jih zgradile, ponu-
jale so jim varnost, gradile njihovo 
identiteto in ponos. 

Zanima nas, kako so zaposleni gle-
dali na svoje delo in vsakdan v »fa-
brkah«, kako so se spoprijemali s 
spremembami in se nanje prilago-
dili. Arhivi, časopisni članki in letna 
poročila podjetij nam namreč nu-
dijo veliko materiala za preučeva-
nje tega dogajanja, vendar vsem tem 
»javnim« dokumentom manjkajo 

Ilustrator Damijan Stepančič 
v Lični hiši
Ob 13. obletnici Lične hiše vabljeni na odprtje Pregledne razstave ilustracij velikega formata slikarja 
in ilustratorja Damijana Stepančiča v soboto, 1. oktobra, ob 19. uri v galeriji Lična hiša v Ajdovščini.

Umetnika bo na odprtju raz-
stave predstavila mag. Po-
lona Kunaver Ličen. Večer 

bo z glasbo obogatil priznani glas-
beni umetnik Lado Jakša. V času 
trajanja razstave, v torek 11. oktobra 
ob 18.30, bo ilustrator Damijan Ste-
pančič gost večera v Lavričevi knji-
žnici v Ajdovščini. Spregovoril bo o 
ilustraciji, svojih ilustratorskih izku-
šnjah ter o svojem lastnem pogledu 
na ilustracijo.

V katalogu, ki bo na voljo obisko-
valcem razstave je mag. Polona Ku-
naver Ličen med drugim zapisa-
la: »Ilustrator Damijan Stepančič 

ilustrira stripe, verze, otroške pesmi, 
pravljice, resnične zgodbe, ... Eden 
njegovih največjih izzivov pa je bilo 
ilustrirati Prešernovo Zdravljico, 
za katero je prejel nagrado Kristi-
ne Brenkove za izvirno slikanico. Po 
njegovem mora biti ilustrator tudi 
dober bralec, ki zna pričarati vzdušje 
besedila. Pri svojem delu si prizade-
va, da literarni in likovni del deluje-
ta homogeno in kvalitetno ter tvori-
ta celoto in s tem zadovoljita vse bolj 
zahtevne mlade bralce.'Vrednotenje 
in merila za svoje delo moraš po-
staviti sam,' meni Stepančič, ki je v 
svojem ustvarjanju zelo svoboden 

in humoren v izrazu. Prav tako se 
njegova svoboda kaže v raznolikih 
tehnikah, ki jih uporablja za upo-
dabljanje svojih zgodb. Želi, da so 
rezultati njegovega ustvarjanja dela, 
ki so barvita, pozitivna, da je v njih 
mnogo svetlobe, da kompozicijsko 
dihajo. Do svojega dela je zelo kriti-
čen, ne mara površnosti in stvari, ki 
so narejene površno. Zato njegova 
dela lahko nastajajo več let, nekate-
re knjige ustvarja istočasno, zaklju-
či, ko začuti, da je dosegel nivo in ga 
ustvarjeno zadovolji. Ves čas pa gle-
da sebi čez ramo, ostri svoje kritično 
oko, se nadzoruje in ocenjuje, da ne 
bi zdrsnil v stereotipe. Njegov moto 
je: »Sem tu in me ni. Živim v para-
doksu.« Po njegovem je vloga do-
bre ilustracije, da gradi svojo vizual-
no zgodbo, ki ni nujno neposredno 
povezana z besedilom, je pa njegovo 
dopolnilo in enakovredna materija 
knjige. »Ob oblikovanju svoje vizu-
alne naracije ustvarjalec sledi lastni 
viziji, dopušča pot lastnim mislim, 
odnosu do knjižnega dela, zgodbe 
in likov.«

Za svoja dela je avtor prejel številne 
nagrade in priznanja. Lepo vabljeni 
na odprtje razstave, kjer se bomo  z 
ilustratorjem osebno srečali.

Niko Ličen

zgodbe posameznikov. Ravno oseb-
ne pripovedi, občutki  in spomini 
na delo, spomini na odnose, ki so se 
spletali, so tisti, ki se najhitreje izgu-
bijo. 

Želimo si, da  vaše izkušnje ne po-
niknejo v megli bližnje prihodnosti, 
zato vabimo k sodelovanju vse, ki bi 
želeli deliti spomine o ajdovskih to-
varnah in njihovem pomenu v na-
šem okolju. 

Vaše spomine bomo zbirali v La-
vričevi knjižnici Ajdovščina v 

sodelovanju z Goriškim muzejem in 
Goriško knjižnico Franceta Bevka.

KDO?: Vsi, ki ste bili ali ste še za-
posleni v katerem izmed ajdovskih 
velikih podjetij in tovarn, in vsi, ki 
bi radi z nami delili svoje spomine 
ali spomine svojih staršev, dedkov 
in babic. Vsak spomin je dragocen.

KDAJ?: V četrtek 13. in v petek  14. 
oktobra 2016 od 10.00 do 18.00

KJE?: LAVRIČEVA KNJIŽNICA 
AJDOVŠČINA

KAJ?: Zanimajo nas vaše izkušnje, 
vtisi, spomini, anekdote, fotografije, 
dokumenti, predmeti …, ki se nana-
šajo na tovarno ali podjetje, v kate-
rem ste delali. Vaše pripovedi bomo 
zapisali, fotografije, dokumente in 
predmete pa fotografirali oz. skeni-
rali ter vam jih takoj vrnili.  Na po-
sebno željo bomo lahko shranili tudi 
originalne predmete ali fotografije.

ZAKAJ?: Vse, kar nam boste po-
vedali in pokazali, je dragocen vir 
vedenja za današnjo in bodoče ge-
neracije. Tako bomo poskrbeli, da 
industrijska dediščina našega mesta 
ne gre v pozabo. Zbrano gradivo bo 
na voljo vsem, ki se bodo iz njega že-
leli kaj novega naučiti, ga raziskati, 
razstaviti …  

Matjaž Stibilj
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Dušan Krečič

Smo taki? 

Vsak zase, edinstven primerek 
prirojenega, privzgojenega in 
priučenega. Rojeni, ne po svo-

ji krivdi, staršem, ki si jih nismo sami 
izbrali in smo veliko tega prinesli že s 
seboj. Vsi »enaki in enakopravni«,

ne samo zaradi razlike v spolu, veliko-
sti, teži, barvi, tudi komu in kam smo 
se rodili.

Potem so nas vzgajali in »vzgajali«, so 
nas in smo se sami učili in »učili«. Iz vi-
denega, slišanega in izkušenj ter iz dne-
va v dan spoznavali pravila igre življenja 
in učinke takih in drugačnih vrednot in 
»samoumevnih« razlik. 

Skozi tisočletja smo »pozabljali«, da 
so vse zapovedi, vrednote in pravila 
igre od človeka - prednikov izmišljene 
in samo zaradi »teže« bogovom pripi-
sane. Iz očitno slabih izkušenj predni-
kov, da bi se, za razliko od živali, sploh 
lahko obvladali, vladali ali si podrejali. 
Ker nas ob vsem privzgojenem in pri-
učenem še vedno pesti tudi od teh po-
dedovano ter vse posledice (ne)srečne-
ga naključja, sposobnosti zavedanja in 
skozi desettisočletja razvoja in »napred-
ka«, izmišljenega.

Podedovali smo tudi planet. Ime Ze-
mlja smo si tako kot za vse ostalo izmi-
slili. Vse kar nas obdaja in je delo člove-
ških rok, vključno z že hudo prizadetim 
okoljem je plod samo naše človeške do-
mišljije …

Še vedno »pozabljamo« in kot, da se 
tega ne zavedamo. 

Vztrajno in nepopravljivo izčrpavamo 
in osiramo planet  in se še kar naprej iz 
stoletja v stoletje, iz generacije v genera-
cijo in vse hitreje ter pravilom navkljub, 
za to vzgajamo in učimo. Od trenut-
ka zavedanja in danosti (?) kreativne-
ga razmišljanja ter s tem (nad)moči nad 
okoljem, smo kreatorji, izvajalci in žrtve 
»usmerjene« vzgoje in učenja za: višje, 
hitreje, močneje, več , vse in takoj ... Od 

trenutka, ko je šibkejši (poraženec) iz 
strahu pred neznanim in dokončnim – 
smrtjo, izbral življenje, ki se ga je zave-
dal in se podredil zmagovalcu, smo vsi 
v vlogi učiteljev, učencev in sredstev za 
uresničitev le še idej zmagovalca. Tudi 
ko uresničujemo »svoje«.

Početje, ki se na razvojni poti člove-
štva v »za vse« svetlo bodočnost  kaže 
»za vse«, vse večjo katastrofo. 

V milijonih so in še umirajo že podre-
jeni izvajalci in trmasti, uporni ali pre-
počasni učenci. Dobesedno med sabo 
so se pobijali in se še uničujejo tudi 
idejni očetje, načrtovalci in nenasitne-
ži, ki jim ni nikoli dovolj. Kljub naše-
mu zavedanju o neprecenljivosti lastne-
ga in tujega  življenja že tisočletja teče 
vse bolj prefinjen proces vzgoje za su-
žnje in tlačane nekoč in od moči (Ka-
pitala) odvisne delojemalce, prekarce in 
marginalce, danes. Smo že tako razvi-
ti, da ubijamo, da bi več prodali, cene-
je kupili ali si preprosto vzeli. Dodana 
vrednost, profiti v miru so premajhni. 
Orožje je v miru ničvredno, v vojni, ko 
lahko jemlje ali ohranja življenja, ki da 
so neprecenljiva (samo naša?) so cene 
vrtoglave. Temu primerna je doda-
na vrednost vojn, profiti kapitala. Med 
nami so, ki to dobro vedo.

Nasilne procese podrejanja in usmer-
janja nadgrajujemo z vedno novimi 
tudi večini prijetnimi in dobrodošli-
mi prijemi. Za to se iz dneva v dan bolj 
zlorabljene vse institucije izobraževanja 
od vrtca do univerze, vse tehnologije in 
sredstva informiranja. Vse za vzgojo in 
izobraževanje vse več brezglavih proi-
zvajalcev in potrošnikov, ki so za ceno 
preživetja v vse večji blaginji nepotreb-
nega, pripravljeni za neprizadeto spre-
mljanje izvoza »demokracije po naše« 
in procesa podrejanja, ki smo ga še ve-
dno dnevno deležni. Dovolj krat pono-
vljena laž postane resnica, dovolj krat 
neposredno predvajano ubijanje »v 
imenu svobode in napredka« postane 
nujno in samoumevno, žrtve postanejo 
krivci, in hitro smo pri tem pripravlje-
ni sodelovat. Če že ne izkoriščati in ubi-
jati pa vsaj učiti tega in se zadovoljiti z 
drobtinami. 

Živali živijo kot živijo, izumirajo ali 
se prilagajajo, ubijajo in se jedo izključ-
no zaradi preživetja, ohranjanja vrste in 
vzdrževanja ravnotežja z okoljem. Ne-
zavedno!

Ljudje smo jih, zavedno in z domišlji-
jo, v vsem že davno presegli, jih zde-
setkali, iztrebili, podredili in jih še kar 
naprej ogrožamo kot to počenemo s po-
samezniki, narodi, državami,ki se noče-
jo podrediti.

Bomo kdaj spregledali? Kdaj bomo, 
(če) sestopili s poti takega » razvoja« –
uničenja in samouničenja?

Smo ob tako razviti domišljiji in zavi-
danja vredni stopnji razvitosti tudi že 
tako dobro vzgojeni egoisti (ego centri-
ki), da si žagamo vejo na kateri sedimo, 
stiske bližnjih  sosedov kaj šele daljnih 
ljudstev »ne vidimo« in nam je vseeno ?

Smo se kot vrsta že tako izrodili in iz-
pridili, da nam je že vseeno, da bi naši 
otroci, sploh lahko še imeli otroke in, 
če, v kakšno okolje jih bodo rodili? Smo 
že tako prizadeti, da za svoj in svojih 
otrok, boljši danes od včeraj, onemogo-
čamo vsaj znosno jutri?

Zmagovalci so s surovo močjo, po-
močjo z bogovi uveljavljenih vrednot in 
prefinjenih metod vzgoje ukrotili moč 
nasprotovanja večine.

»Daj bogu kar je…….«, Vse za vero, 
dom….«, »Za domovino s….«, »Samo 
prvi je zmagovalec, drugi je le še prvi 
poraženec«…….Do absurda.

Z njimi nam dvigajo »narodove sa-
mozavest« in zagotavljajo »iger«. Za 
»kruh« že dobro vzgojeni poskrbimo 
sami. Vajam kako to gre in minut na-
menjenih vzgojno –izobraževalnim re-
klamam ( šovom in nadaljevankam) ni 
nikoli dovolj in ne škoda.

Če ni objavljeno se ni zgodilo in kar 
je objavljeno je zagotovo » res«. Kaj, že 
odloča izključno kapitala.

Proces vzgoje teče naprej. 
Ker »ni denarja« zbiramo pokrovčke 

za pomoči potrebne otroke, na sloven-
ski univerzi bi v imenu

»več znanja« predavali in poslušali v 
angleščini, ko smo poslušno zasuli ban-
čne luknje je za milijon 

»naša« Banka Slovenije z marmorjem 
sanirala vhodno avlo …

P.s.: Zaradi »varnost« smo se svobo-
dni, samostojni in suvereni spajdašili s 
psi vojne, da nas je za 

bodečo žico na meji iz dneva v dan 
bolj strah.

Upravičeno. Prihajajo brezdomci, ki 
jim psi vojne zaradi »obrambe« lastnih 
interesov rušijo domove. 

Jožica Ličen

Šiba novo mašo poje ...

V letošnjem poletju je Ministr-
stvo za delo, družino in soci-
alne zadeve pripravilo zakon, 

ki vsebuje prepoved telesnega kazno-
vanja otrok. Pripravljali so ga približno 
eno leto, konec julija je bil potrjen tudi 
na Vladi. Jeseni bo zakon pred poslanci 
DZ. Na neprimerno dosedanjo zako-
nodajo, ki izrecno ne prepoveduje te-
lesnega kaznovanja otrok v domačem 
in tujem okolju nas je opozoril tudi 
Evropski odbor za socialne pravice pri 
Svetu Evrope. Seveda Vladi ni preo-
stalo drugega, kot da zagrize tudi v to 
kislo jabolko. 

Strinjam se, da je telesno kaznova-
nje nesprejemljivo in izraža premoč 
nad otrokom in resnično krši njego-
vo dostojanstvo. Je pa določba preven-
tivne narave in napotek staršem, kako 
naj pri vzgoji ravnajo. Pa kljub temu, 
vsak otrok je drugačen, drugačni so 
tudi starši. Sama verjamem, da mar-
sikatero neprimerno obnašanje otro-
ka klic po sprejetosti, kakor tudi, da je 
nepremišljena reakcija staršev posledi-
ca preutrujenosti in lastne nemoči. V 
vsakem primeru tu ne sme biti posre-
di hudobija.  

In kar naenkrat je, tako kot pri pre-
dlogih katerekoli zakonodaje, nastal 
problem. Ne toliko problem v vsebini, 
kot v zmoti ali pravičnosti političnih 
akterjev. Morda je bilo v teh poletnih 

mesecih na to temo največkrat slišati: 
»Tudi jaz sem jih kdaj dobil/a okrog 
ušes, pa sem zaradi tega povsem nor-
malen/na.« Če se spustiš v avanturo 
biti oče ali mati že s tem prepričanjem, 
potem ne pomaga noben zakon. Je pa 
res, da ni pomembno samo dostojan-
stvo otroka, temveč tudi dostojanstvo 
staršev. 

Verjetno se je tudi vam že zgodilo, 
da je v trgovini otrok do onemoglosti 
izsiljeval starše, da mu kupijo kakšno 
igračo. Si predstavljate kako se počuti-
ta mati ali oče, utrujena od dela v službi 
in doma, ko ju mali paglavec pred vse-
mi brca in kriči kaj bi rad. Za opazoval-
ce je to zanimiv šport, vseh zanima ali 
bosta popustila ali bosta ostala trdna, 
zanju pa.. odgovorite si sami.

Vrnila se bom k staremu ljudskemu 
reku »Šiba novo mašo poje«, ki  je bil 
že leta 1848 v zvezi z vzgojo otrok obja-
vil v Drobtinicah. Seveda, če poznamo 
samo ta stavek, smo upravičeni, da ne 
rečem celo nagovorjeni k strogi vzgoji, 
ki vsebuje tudi tepež otrok, vendar tudi 
tu govori o potrpljenju in spoštovanju. 
Z vsem spoštovanjem do zapisanega, 
vendar naši predniki so znali povedati, 
da je bila doma in v šoli vedno na 'ča-
stnem' mestu šiba. S kakšno grenkobo 
so o takih kaznih govorili pa da misliti. 
Za tako 'novo mašo' hvala lepa. 

Verjamem, da bo zakon o prepovedi 
telesnega kaznovanja otrok sprejet. O 
tem bo še veliko govora. Naj gre naše 
razmišljanje v smer »lepa beseda, lepo 
mesto najde«, pa naj bo to v odnosu z 
otroki ali med odraslimi. 

Če pa se bo v Miklavževem košu še 
vedno našla kakšna šiba, ne mislite, da 
je Miklavž kršil zakon temveč, da je s 
tem spomnil na neke drugačne vzgoj-
ne prijeme. 

Marijan Božič

Informativna služba

Informacija je življenje. Še najmanj-
ši organizem ima nekakšne senzor-
je, ki mu sporočajo informacije iz 

okolja. Se po njih ravna in tako ohra-
ni svoje življenje. Kaj šele človek. Ta 
v informacijskem centru, (možganih) 
informacije predela in nato uporabi ne 
samo za svoj obstoj, temveč tudi za vse 
tisto kar je izdelala človeška roka. Tudi 
pri zasnovi zapletenih računalnikov se 
preprosto zgleduje po svojih možganih. 
Kadar je človeško telo zdravo in deluje 
brezhibno niti ne vemo da ga imamo. 
Bi lahko rekli da so vse informacije 
točne kot se predvideva v njeni zasno-
vi glede na namen. Enako velja za šir-
še družbene skupnosti ali narode ki so 
(smo) organizirani s sistemom države. 

Država je ena sama informacija. Da po-
teka vse po pričakovanju in brez težav 
ima tudi sleherna država »svoje vzdr-
ževalce«. Informativno službo torej. Pri 
nas se ta imenuje »Sova«.

Zakaj to pišem? Nekaj dni nazaj naj 
bi prišlo zopet do nekakšne zamenjave 
na vrhu »Sove«. In potem se je zopet po 
časopisi mlelo in mlelo. Da je predlaga-
ni kandidat takšen in takšen, druga po-
litična opcija je trdila da je spet druga-
čen. Potem se je vmešala celo njegova 
soproga in izjavila o svojem možu kan-
didatu, da je tako pošten da niti cen-
ta ne bi vzel, itd. Pa sem se vprašal, ali 
nam je nam državljanom tega treba? 
Potem slišiš v veseli družbi glasnega ve-
seljaka: »Centa tudi jaz ne bi vzel, mi-
lijone, o tem bi se pa že pogovarjal«. 
Potem spet malo o Zemljariču in tako 
naprej. No in tako iz upravljanja države 
naredimo »primorske zdrahe«. Vsi vse 
najbolje vemo kako bi bilo treba voziti 
državo. Si zamislite kako bi vozil avto-
bus če bi vsak potnik imel svoj volan? 
Takšna se mi včasih zdi naša država. 

Tudi ne vem zakaj ime Sova. »Orel« bi 
bila primernejša. Menda ta žival z ne-
kaj sto metrov višine opazi miš na ze-
mlji. Kako bi ta ptica opazila šele »tolste 
podgane« ki se redijo na tuj račun. Pa še 
leti podnevi ko je vse vidno in razvidno. 
Sova pa takrat spi.
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SVEŽA
FAMA

PIŠČANČJE PLESKAVICE
400 g, Pivka

REDNA CENA 

6,39 €

- 35%
4,15 €

1,49 €

2,99 €
11,49 €

7,49 €
6,99 €

0,99 €0,79 €

od 30.09. do 15.10. 2016
OZIROMA DO RAZPRODAJE ZALOG PO P.E.

ČRNI HLEBEC HRUST
800g, Mlinotest

SIR EMENTALER
1 kg, uvoz Nemčija

PIŠČANČJI FILE
500 g, Pivka

SIR TOLMINC
1 kg, Planika

PREŠANA MESNA SLANINA
1 kg, Kras

PEČEN PRŠUT
1 kg, Kras

MANDARINI
1 kg, Polavi

BRKINSKA JABOLKA
1 kg, letošnja

1,99 €
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Primorska hranilnica Vipava

Letošnji državni praznik Dan 
vrnitve Primorcev k matični 
domovini je bil za Primorce, 

Vipavce in tudi za mene osebno, prav 
poseben dan. Dan, ko se s ponosom 
obrneš nazaj v preteklost in ko se nekje 
daleč na obzorju zazreš v prihodnost. 
Ko telo preplavi tista tako redka in 
prav zato tako neverjetna spokojnost, 
mir in ponos. Ko veš, da si majhen 
delček ene res velike zgodbe in si pov-
sem prepričan, da ima ta zgodba pred 
seboj še lepo prihodnost. Skoraj ne-
gibno sediš v veliki dvorani Lanthie-
rijevega dvorca in spremljaš čudovito 
slovesnost ob častitljivi 120 obletnici 
naše vipavske hranilnice. Prepustiš se 
čustvom in uživaš v velikosti trenutka. 
Če kdaj, potem je tokrat režiserka slo-
vesnosti, zadela bistvo celotne zgodbe 
naše hranilnice. Pet, celo šest gene-
racij se je v tem času zamenjalo, a v 
vsaki so se našli kleni Vipavci, ki niso 
za nobeno ceno dopustili, da bi naša 
domača finančna ustanova propadla. 
In tako je iz generacije v generacijo 

preživela in bila vedno ob strani in v 
pomoč tistim, ki so jo potrebovali. Iz 
ene generacije v drugo, iz ene države v 
drugo in iz enega družbenega sistema 
v drugi. Mnogokrat je hranilnica vise-
la na nitki, bili so težki trenutki, ko jo 
je rešil pravzaprav samo čudež. 

Prepričan sem, da se v tej naši, mla-
di državi, ne zavedamo, kaj pomeni 
imeti svoje finančne ustanove, svoje 
banke in svoje hranilnice. Kraljestva 
nastajajo in propadajo, države nasta-
jajo in propadajo. Tudi naše evrop-
sko Kraljestvo že kaže znake, da ne bo 
večno in da bo razpadlo še prej, kot si 
mislimo in si želimo. In kaj bo tedaj? 
Mi pa smo in bomo ostali tu v Vipa-
vi, Vipavski dolini, na Primorskem in 
v Sloveniji! Bomo tedaj ostali »nagi in 
bosi«? Ne razumem in ne bom niko-
li razumel, zakaj moramo vse prodati. 
Kaj prodati, praktično »šenkati«. In to 
dobičkonosna in zdrava podjetja! Le 
zakaj? Veliko jih je, ki mi dokazuje-
jo, da tudi naša Fama nima možnosti 
in ekonomskih zakonitosti za prežive-
tje na slovenskem trgovskem trgu. Naj 
prodamo, dokler še lahko, mi svetuje-
jo. Pa ne bomo! Če trdo in pošteno 
delaš, če se boriš, po mojem ne mo-
reš propasti. Enako so govorili tudi za 
hranilnico, prodajmo dokler še lah-
ko, Italijanom, res pa da tistim sloven-
skih korenin. Hvala bogu, da nekate-
ri vidijo v preteklost in v prihodnost 
istočasno. In bilo nas je dovolj, da je 
hranilnica ostala tu, naša vipavska, 
primorska. Poglejte jo danes, po samo 
nekaj letih. To lepo, mladostno, vitko 
in odločno lepotico, ki se je povzpe-
la v sam vrh najboljših bank v državi. 
In to nam je prišel na slovesnost pove-
dati sam guverner Banke Slovenije dr. 

Boštjan Jazbec.
V četrtek smo praznovali vsi Pri-

morci in prav na ta praznik je pote-
kala tudi slovesnost ob 120 obletnici 
naše hranilnice. Simbolično in zave-
stno! Da pokažemo vsem našo novo 
celostno podobo in novo ime: Pri-
morska hranilnica Vipava d.d.! Pred-
vsem pa da pokažemo odločenost, da 
gre hranilnica naprej in da postane 
vse primorska finančna ustanova! Po 
svetlem vzoru zelo uspešnih švicar-
skih kantonalnih bank, ki so finančni 
in gospodarski steber občin v posame-
znem kantonu – pokrajini. Kdor zna, 
pač zna in Švicarji niso sami od sebe 
postali tako bogati in uspešni. Primor-
ci smo zanesljivo nekaj posebnega v 
tej državi in to nam priznavajo tudi vsi 
naši sodržavljani. Smo veliko bolj na-
rodno zavedni in domoljubni. To ne-
nazadnje dokazuje tudi sobotna »pri-
morska« proslava v Postojni, ko se je 
kljub slabemu vremenu zbralo 10.000 
ljudi. Res impozantni pogled na mno-
žico, ki prepeva našo »primorsko hi-
mno« Vstajenje Primorske. In to je 
potencial, ki ga moramo in ga bomo, 
izkoristili za rast naše Primorske hra-
nilnice. Če nam le ne bodo »politi-
ki« ponovno in spet nastavili kakšne 
»mine«. Nisem povsem prepričan, da 
vsi našo vipavsko zgodbo gledajo z 
odobravanjem. Tu predvsem mislim 
na vse »brutalne« centraliste v pre-
stolnici, ki jim tako uspešne zgodbe še 
zdaleč niso povšeči.

Resnična hvala vsem generacijam 
lastnikov in zaposlenim v hranilnici, 
ki ste nam omogočili, da lahko nada-
ljujemo vaše delo za še lepši jutri Pri-
morske hranilnice Vipava. Naše po-
krajinske banke!

Ivana Slamič,
upokojena profesorica slovenščine 

Grem po stezi, čez 
polje zeleno,

... in se pripeljem do ajdovskega 
MERCATORJEVEGA nakupoval-
nega središča. Parkiram, vstopim, na 
vrhu stopnišča me pozdravi ugasli 
vir žive vode, na levo mamljiva po-
nudba, na desno mamljiva ponud-
ba, pred mano mamljiva ponudba. 
Če gledaš le vrata, za njimi police, 
ne vidiš. Treba je dvigniti glavo, zre-
ti navzgor, da se ti razkrije »žalostna, 
komu neznana [je] resnica«.

Mercator Modiana, Clark, Inter-
sport, Simple, vmes nekaj v razumlji-
vem jeziku, Zlatarna Celje, Mana (je 
tisti, ki je »padala Izraelcem v pušča-
vi«), DZS, še kaj in nazadnje La scar-
pa, La scarpa, La scarpa.

Poiščem ZAKON O JAVNI RABI 
SLOVENŠČINE (ZJRS), sprejet 15. 
julija 2004, podpisan dr. Janez Drno-
všek. Kasneje je bil zakon popravljen, 
a popravki ne vplivajo na vsebino 
prepisanih členov. Prvi člen je vedno 
najpomembnejši: slovenščina je ura-
dni jezik Republike Slovenije, poleg 
nje tudi madžarščina in italijanščina 
na točno določenem ozemlju. Zno-
traj tega zemljepisno določenega po-
dročja ni mesta Ajdovščina z okoli-
co.   

1. člen
(uvodna določba)
(1) Slovenski jezik (v nadaljnjem 

besedilu: slovenščina) je uradni je-
zik Republike Slovenije. V njem pote-
ka govorno in pisno sporazumevanje 
na vseh področjih javnega življenja 
v Republiki Sloveniji, razen kadar je 
v skladu z Ustavo Republike Sloveni-
je poleg slovenščine uradni jezik tudi 
italijanščina in madžarščina in kadar 
določbe mednarodnih pogodb, ki za-
vezujejo Republiko Slovenijo, posebej 
dopuščajo tudi rabo drugih jezikov.

(2) S slovenščino, ki je eden od ura-
dnih jezikov Evropske unije, se Repu-
blika Slovenija predstavlja v medna-
rodnih stikih.

Če je vsebina 1. člena skladna z 
Ustavo, če je cel ZAKON O JAVNI 
RABI SLOVENŠČINE skladen z njo, 
potem je treba upoštevati vse člene 
zakona, tudi sedemnajstega, ki dolo-
ča pogoje za vpis dejavnosti v sodni 
register oziroma drugo uradno evi-
denco.

17. člen
(poimenovanje pravnih oseb zaseb-

nega prava)
(1) Firma oziroma ime pravnih oseb 

zasebnega prava in fizičnih oseb, ki 
opravljajo registrirano dejavnost, se 
vpiše v sodni register oziroma drugo 
uradno evidenco, če je, skladno s po-
dročnimi zakoni, v slovenščini.

(2) Prevod firme oziroma imena v 
tuji jezik se lahko na območju Repu-
blike Slovenije uporablja samo skupaj 
s firmo oziroma imenom v slovenšči-
ni. Prevod pri tem v zapisu ne sme biti 
grafično bolj poudarjen kot firma ozi-
roma ime v slovenščini.

Ko so določbe zakona, kateregako-
li, kršene, je treba sprejeti inšpekcij-
ske ukrepe.

31. člen
(posebni inšpekcijski ukrepi)
(2) Če pravna oseba zasebnega 

prava ali fizična oseba, ki opravlja 

registrirano dejavnost na zahtevo pri-
stojne inšpekcije ne odstrani svoje-
ga javnega napisa ali drugega javno-
sti dostopnega besedila, ki ni skladno 
z določbami tega zakona, lahko tako 
odstranitev po inšpektorjevem naro-
čilu takoj opravi ustrezna javna služ-
ba, stroški odstranitve pa bremenijo 
kršitelja.

(3) Pritožba zoper odločitve inšpek-
torja ali inšpektorice iz prvega in dru-
gega odstavka tega člena ne zadrži 
njihove izvršitve. 

Zato bi od vsega začetka trgovsko 
podjetje La scarpa moralo biti Čevlji; 
v skladu z drugim odstavkom 17. čle-
na je možno Čevlji, La scarpa. V na-
pisu nad trgovino pa bi bil zapis Če-
vlji večji, La scarpa manjši in manj 
opazen.

Iz tega sledi: La scarpa, pa tudi 
Mercator, kljub temu, da je najboljši 
sosed, Clark, Simple, ... kršijo dolo-
čila zakona. Kdaj bo inšpekcija ukre-
pala, kdo bo ukrepal proti uradniku, 
ki je dovolil vpis podjetja s čudnim 
imenom v seznam podjetij in v so-
dni register? Kdo bo TAKOJ odstra-
nil sporne napise? Sta žalost in jeza le 
moji ali bi morala država poskrbeti, 
da jeze in žalosti ne bi bilo? 

Pazila sem, ne popolnoma zado-
voljna s sabo, ker sem premalo ostra, 
da zapis izraža samo mojo žalost, ker 
ni tako, kot bi moralo biti, ker nam je 
vseeno, kdo smo, ker vedno bolj velja 
verz J. V. Koseskega: Kdor zaničuje 
se sam, podlaga je tujčevi peti.

Jasmina Seražin

Pustila je spomine
Šola v Šmarjah, ki prvega sep-

tembra po mnogih letih ni več 
odprla svojih vrat, mi je pustila 

najlepše spomine. 
Ko razmišljam o svojem otroštvu, 

me spomin vedno popelje v tiste dni, 
ko sem se zjutraj odpravila v šolo, ki 
je le nekaj metrov stran od doma mo-
jih staršev. Kako malo časa sem po-
rabila za pot v šolo, kako prijetno je 
bilo zjutraj steči skupaj s prijatelji, ki 
so prišli po klancu navzdol, za tistim 
rumenim avtomobilom, ki ga je vo-
zila tovarišica Milojka in je iz Zavina 
pripeljal sošolce in prijatelje. Ja, po-
hiteti je bilo treba, tovarišica Albin-
ca je že zdavnaj pripešačila iz Ajdo-
vščine. Milojka in Albinca sta bili naši 
učiteljici, ki sta poučevali vsaka svoja 
dva razreda, bili sta prijazniin prijetni 
učiteljici ter nam otrokom kot dru-
gi mami. Ko je bilo potrebno sta bili 
strogi do nas, ko smo si zaslužili po-
hvalo, sta nas pohvalili. Vodili sta nas 
na sprehode, hodili smo plezat, imeli 
smo športne dneve, ko je zapadel prvi 
sneg, smo se odpravili sankat. Od nas 
sta vedno zahtevali, da smo se trudi-
li, četudi kdaj ni šlo po načrtih. Nju-
na pomoč pa je prišla prav, vsak korak 
k cilju je bil lažji, ker smo otroci ime-
li toliko spodbude. Spodbujala pa nas 
je tudi naša Tetka, ki nam je včasih, ko 

ni bilo Jolande, kuhala, večinoma pa 
nas učila klekljati. Še nekateri fantje so 
se z veseljem udeleževali klekljarskega 
krožka, se spomnim. Po krožku pa je 
sledila še obvezna sprostitev v telova-
dnici šole. Tetka in Milojka sta brez, 
da bi nas preganjali, počakali, da smo 
se odpravili domov, razumeli sta, da 
otroci potrebujemo po napornem šol-
skem dnevu tudi čas za igro. Ko pobr-
skam po spominu, nekje v daljavi za-
gledam Nadjo; tisto lepo blond gospo, 
ki nas je vodila na dolge sprehode, nas 
učila prvih šolskih korakov, veliko je 
pripomogla k temu, da prehod iz do-
mačega okolja v šolsko ni bil preveč 
»tragičen«. Otroci smo jo takoj spre-
jeli medse in velikokrat se spomnim 
nanjo, kako dobra in srčna je bila. In 
prav zaradi nje hranim tako lep spo-
min na prve šolske korake. Spomin 
pa me opomni tudi na  tistega dobre-
ga strica, ki nas je iz Dobravelj priha-
jal obiskovat. Bil je preprost in nič kaj 
strog. Prijazen in vedno dobre volje. 
Anton Žagar mu je bilo ime. Bil je rav-
natelj osnovne šole Dobravlje kar ne-
kaj let in otroci smo ga imeli zelo radi. 
Kako ga ne bi imeli, ko pa je vsakega 
izmed nas vedno ogovoril, mu posve-
til svoj čas. Na nas ni nikoli gledal zvi-
ška. Trudil se je za nas, za šolo, za uči-
telje, za starše, za vse. In predvsem se 

je vsa leta trudil, da bi ohranili našo 
šolo – šmrnsko šolo. Že zdavnaj bi jo 
lahko zaprli, če ga ne bi bilo. Boril se 
je zanjo, kot bi se boril zase. A ta bor-
ba se je na koncu, po letih njegovega 
truda, po trudu sedanje ravnateljice 
Mirjan Kalin, sedaj nesrečno konča-
la. Zaprli smo vrata, poslovili smo se, 
a ohranjamo spomine. Tiste lepe spo-
mine, ki jih vsak izmed nas nosi v 
srcu. A sprašujem se, zakaj je morala 
ta stavba, ki smo jo vsi imeli tako radi, 
zapreti vrata. Zakaj bodo morale ge-
neracije naših otrok hoditi v šolo dru-
gam in ne bodo imeli priložnosti steči 
skozi vas do šole, tako kot smo to sto-
rili mi? Zakaj ne bodo imeli priložno-
sti, da bi se družili z vrstniki iz svoje 
vasi? Zakaj bodo morali poiskati pri-
jatelje drugje, če pa jih imajo pri sose-
dovih? Bo lepše hoditi v šolo v mesto, 
kot je bilo nam v domači vasi, pred 
domačim pragom? Bo res enostavne-
je vstati uro prej? Mogoče. To bo po-
kazal čas. Želim pa si, da bi čas poka-
zal tudi željo, da se kdaj spet srečamo 
na pragu naše šole in začnemo pisa-
ti nove zgodbe, nove spomine, izkusi-
mo nova doživetja. Letošnjega prvega 
septembra so ostala vrata zaprta, želja 
nekaterih nas mladih pa ostaja, da bi 
se našel ključ in še kdaj odklenil vrata 
šole naše mladosti. 

Foto Leo Caharija
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NAŠA ŠPORTNA JUNAKA

ZA VAS ... 

Iskrene čestitke Jessici Marka, ki je na evropskem prvenstvu v ko-
talkanju osvojila 1. mesto ter tako postala evropska prvakinja v  kom-
binaciji v kategoriji mlajših mladink. Navdušuje nas tudi vrhunski 
rezultat našega zlatega maturanta Mitja Ergaverja, ki je postal sve-
tovni prvak v gorskem kolesarstvu v kategoriji 4x ELITE MEN.

MITJA ERGAVER

JESSICA MARKA

Jessica, za teboj so ure in ure 
treningov. Ali so bile zate šolske 
počitnice sploh čas počitka?

Šolske počitnice zame že vrsto let, 
pravzaprav že od prvega razreda 
dalje, niso čas počitka. Vsa leta mo-
jega aktivnega treniranja jih vedno 
izkoristim za intenzivne treninge. 
Tako sem tudi med letošnjimi 
počitnicami trenirala šest dni v ted-
nu in sicer dva krat na dan po 3 ure, 
v zadnjem tednu pred evropskim 
prvenstvom pa dve uri zjutraj in 
popoldan. Med šolskim letom  imam 
prav tako vsakodnevne treninge, 
vendar le enkrat dnevno 2 do 3 ure. 
V sklopu rednega vsakodnevnega 
treninga običajno vključimo vaje za 
kondicijsko pripravljenost, ponav-
ljanje obveznih likov ter učenje in 
utrjevanje številnih elementov bodi-
si skokov ali piruet ali izvedbo ce-
lotnih prostih programov po glasbi 
(kratki in dolgi program). V pretek-
li sezoni sta me vseskozi spremljala 
trenerja Marko Pelicon in Sara Pre-
gelj, dva tedna pred odhodom na 
Evropsko prvenstvo pa smo v klu-
bu imeli intenzivne treninge tudi s 
trenerjem svetovnega slovesa Rub-
nom Omar Genchijem, ki prihaja k 
nam občasno iz Italije. 

Kdo te je navdušil za kotalkanje? 
Za umetnostno kotalkanje me je 

leta 2003 navdušila moja najboljša 
prijateljica v vrtcu, Lana Pregelj. Ker 
je ona že takrat kotalkala, kotalkar-
ji in kotalkarice kotalkarskega klu-
ba Renče pa so imeli predstavitev za 
vrtec, sem si tudi sama želela poiz-
kusiti, kako to gre in tako sem v 
mesecu septembru začela obisko-
vati tečaj umetnostnega kotalkan-
ja. Po štirimesečnem tečaju sem 
se odločila za nadaljevanje in tako 

postala članica Kotalkarskega kluba 
Renče, ki danes šteje okoli šestdeset 
članov. Je največji in najuspešnejši 
klub v Sloveniji, prav tako je tudi 
med vodilnimi v Evropi. 

Prvih osnov kotalkanja me je 
naučila trenerka Marina Prodan, 
kasneje sta se ji pridružila Marko 
Pelicon in Ruben Omar Genchi. 
V zadnjih štirih letih pa mi veliko 
znanja posredujeta tudi Sara Pre-
gelj in Lucija Mlinarič, bivši tek-
movalki kotalkarskega kluba Renče, 
ki sta tako za klub kot za sloven-
sko reprezentanco osvojili največ 
medalj. 

Ali bo ta športna zvrst krojila 
tudi tvojo prihodnost? Kakšni so 
tvoji načrti?

S tem sem odrasla in vsekakor bo 
kotalkanje krojilo tudi mojo pri-
hodnost. V naslednjem letu presto-
pam v kategorijo starejših mladink, 
ki že lahko tekmujejo na svetovnem 
prvenstvu in tega se zelo veselim. 
Moje misli in načrti so že usmerje-
ni k doseganju tega cilja – udeležbi 
na svetovnem prvenstvu. Glede na 
vse dosedanje dosežke (na zadnjih 
treh evropskih prvenstvih sem ved-
no osvojila kolajno) in na zelo do-
bre rezultate testiranj mojih telesnih 
zmožnosti, so moji nadaljni cilji zelo 
visoki. Tako si tudi v naslednij sezo-
ni želim ponovitev uvrstitve med 
dobitnice kolajn evropskega prven-
stva (tokrat v višji starostni kate-
goriji), predvsem pa doseči uvrstitev 
med prvih pet na svetovnem prven-
stvu starejših mladink. Seveda nad 
vsem prevlada želja ostati zdrava in 
nepoškodovana, saj bom le tako la-
hko uresničila svoje želje.

Kako uspeš usklajevati šolo in vr-
hunski šport?

Tako kot vsak vrhunski športnik 
se moram potruditi, da razpore-
dim svoj čas med šolske obveznos-
ti, treninge in obvezni počitek. Pros-
tega časa tako nimam, za kar pa mi 
ni žal, saj se treningov veselim in jih 
z lahkoto izvajam. Tam se srečujem 
tudi s svojimi najboljšimi prijatelji-
cami. Moj vsakdanjik je zelo racio-
nalno organiziran, pri čemer mi je 
ob vsem tem v veliko oporo moja 
družina, ki vedno poskrbi za logis-
tiko – pravočasne  prevoze, ureje-
no prehrano, udeležbo na fiziotera-
pijah, ko je to potrebno. Tako starši 
kot trenerji in ostali člani kluba so 
mi vedno v oporo, ko to potrebu-
jem, še posebej, ko se  pojavi kakšna 
poškodba ali pa neželjeni, nekoliko 
slabši rezultat. 

PROJEKT LJUBLJANA

V sredo, 13. septembra, smo z dijaki 3. letnikov predšolske vzgoje v 
okviru predmeta družboslovje izvedli projekt Ljubljana. Ogledali smo 
si Državni zbor, spoznali njegovo poslanstvo, organiziranost, sestavo in 

delovanje. V Cankarjevem domu 
smo spoznavali delo Nikole Tes-
le, izjemnega človeka, izumitelja 
in misleca. Na Ljubljanskem gra-
du nas je »Časovni stroj« popeljal 
skozi šest prelomnih obdobij, ki so 
zaznamovala zgodovino  gradu in 
razvoj našega glavnega mesta. Kos-
tumirani predstavniki različnih 
zgodovinskih obdobij so ustvari-
li prav posebno razpoloženje, ki je 
bilo poučno in zabavno hkrati.

Urška Kompara, prof.

Mitja, najprej iskrene čestitke ob 
tako vrhunskem rezultatu. Poleg 
tega si tudi letošnji zlati maturant. 
Kako ti je uspel tako »fantastičen 
finiš« v obeh »disciplinah«? 

Iskrena hvala za čestitke, tako za 
uspeh na šolskem kot tudi športnem 
področju. Niti sam ne vem, kako 
je vse skupaj uspelo. Začelo se je 
namreč z velikimi težavami. Teden 
dni pred maturo sem na dirki v 
Nemčiji padel in si zlomil desno 
roko. K sreči mi je zdravnik mavec 
postavil tako, da sem uspel pisa-
ti, čeprav zelo počasi. Zaradi zlo-
ma roke sem imel več časa na vol-
jo za učenje. Treningi so namreč 
začasno odpadli. Potrudil sem se 
po najboljših močeh in na koncu se 
je vse skupaj »poklopilo«. Po ma-
turi pa se je tudi roka zacelila, tako 
da sem lahko ponovno začel treni-
rati. Tedaj pa so se pojavile bolečine 
v hrbtu. Tri tedne pred svetovnim 
prvenstvom sem prvič ponovno sto-
pil na kolo po 3 mesecih prisiljene-
ga počitka. Že dejstvo, da sem sploh 

lahko tekmoval in vozil kolo, me 
je razveselilo, zato se z rezultatom 
nisem najbolj obremenjeval. 

Preseneča dejstvo, da se v srednji 
šoli pravzaprav nisi odločil za pri-
dobitev statusa športnika, ki bi ti 
dajal možnost večjega usklajevan-
ja šolskih in obšolskih dejavnosti. 
Zakaj?

Statusa športnika v srednji šoli 
nisem koristil, saj sem menil, da se 
z dovolj volje lahko obe dejavnosti 
časovno uskladi. Imel sem nekakšno 
rutino, kdaj trenirati, kdaj se učiti. 
Občasno je bilo sicer potrebno spre-
meniti čas treninga oz. učenja, ven-
dar mi to ni delalo preglavic. Kljub 
temu da sem obiskoval program 
predšolske vzgoje, ki je nekoliko 
lažji kot gimnazija, sem prepričan, 
da je tudi brez statusa mogoče treni-
rati in biti uspešen.

Velikokrat slišimo, da profesor 
vidi le svoj predmet. Se je tudi tebi 
tako zdelo? Ali pa so učitelji ime-
li posluh za tvoj konjiček ter videli 
profesionalnost, s katero si se mu 

posvečal?
Glede tega imam pozitivne 

izkušnje, nekako sem čutil, da me 
“podpirajo”, da jim je mar. Ve-
likokrat so me vprašali, kje sem bil 
na dirki ter kako mi je šlo.

Bi koga na tvoji dosedanji športni 
poti želel še posebej izpostaviti ter 
se mu morda tudi zahvaliti?

Najprej bi se rad zahvalil bratu 
Tadeju, ki me podpira že od samih 
začetkov. Tudi sestra Sabina mi je 
bila v veliko pomoč, predvsem na 
zdravstvenem področju, ko sem 
potreboval fizioterapijo. Na sploh 
so mi moji domači v veliko podpo-
ro, brez njih zagotovo ne bi dosegel 
tako vrhunskih rezultatov. Posebno 
zahvalo bi rad namenil predsedniku 
kluba Črn Trn Klavdiju Blažko, ki 
je vložil veliko truda v to, da se je ta 
šport v Ajdovščini sploh razvil, ob-
stal ter danes nekaj pomeni. V meni 
je videl potencial ter mi zaupal. To 
mi ogromno pomeni. Na dirkah je 
bil vedno kritičen do tega, kaj sem 
naredil narobe. Prav napake in kri-
tike so me veliko naučile. 

Laskava lovorika ti je dala dodat-
nega zagona in motivacije za delo 
v prihodnje. Kakšne so tvoje želje 
in cilji?

Zagotovo sem sedaj še bolj mo-
tiviran za delo. Treba si bo nared-
iti urnik in uskladiti treninge ter 
študijske obveznosti. Sam mislim, 
da lahko z veliko truda in predanos-
ti še naprej uspešno usklajujem obe 
dejavnosti. Na prvem mestu med 
cilji je ubranitev naslova – že takoj 
naslednjo sezono. Dal bom vse od 
sebe, da mi to uspe. Imam pa seveda 
še druge želje – pridobiti  več pod-
pore, da se bom lahko udeleževal 
tudi drugih mednarodnih dirk iz-
ven Evrope. Želim si tudi, da se v 
Ajdovščini ta športna zvrst še do-
datno razvije, da pritegne v kole-
sarstvo še več otrok, rekreativno ali 
tekmovalno.

Mitja in Jessica, najlepša hvala, 
da sta si vzela čas in nam pred-
stavila pomemben del vajinega 
življenja. Želimo vama še veliko 
vrhunskih dosežkov, predvsem 
pa zdravja, ki naj vama služi na 
poti do vrhunskih rezultatov.

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina 
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Za letošnji sprejem in krst 
prvošolčkov smo se predstavniki 
četrtih letnikov dobili že konec lan-
skega šolskega leta. Na sestankih 
smo si najprej zamislili potek spreje-
ma na prvi šolski dan, nato pa ob-
likovali program za krst, ki je po-
tekal nekaj dni kasneje. 

Sprejem prvega septembra je bil 
kratek. Fazančke smo pozdravili, 
jim predali paketke s plonki, kemiki, 
blokci, broško ter kape z logotipom 
naše šole. Ker pa k šoli sodi tudi 
domača naloga, smo jim naročili, 
naj rumeno kapo in broško nosijo 
ves čas do krsta. Seveda je v prim-
eru nenošenja kape in broške sledila 
kazen: prinašanje kave, prehitevanje 
prvošolčkov brez kap v vrsti za ma-
lico, sklece, počepi in drugo. Da smo 
jim prvi šolski dan vsaj malo po-
sladkali, je 4. b zadnji počitniški dan 
spekel goro palačink, ki smo jih raz-
delili med prvošolce. Nekaj palačink 
je ostalo tudi za nas četrtošolce.  

Program za krst, ki je potekal 
7. septembra pred šolo, je bil ses-

tavljen iz petih iger. Vsak raz-
red četrtošolcev je pripravil svojo 
igro. Prvošolci so morali premaga-
ti predšolsko obarvan poligon, na-
rediti najdaljšo vrv iz kosov blaga, 
iz plonkov razbrati pravilne odgov-
ore na vprašanja in po premaganem 
športnem poligonu počiti balon. Pri 
zadnji igri, ko so morali v paru med 
čeli prinesti mokro gobo ter napoln-
iti steklenico, pa so se tudi nekoliko 
osvežili. Za prijeten zaključek doga-
janja smo poskrbeli s hudomušno 
obarvanimi nagradami.

Krst je potekal gladko in brez 
večjih zapletov. Uživali smo vsi, tako 
prvošolci kot dijaki višjih letnikov 
in seveda profesorji. Prvošolčki so 
prišli domov nepopisani in z nas-
mehi na obrazu. 

Fazančki pilončki, uživajte v 
naslednjih štirih letih na naši šoli, 
saj ne bodo vedno tako sladka kot 
palačinke na vaš prvi šolski dan.

Barbara Bone, 4. a

SPREJEM IN KRST PRVOŠOLČKOV Sprejem ter prvi dnevi skozi oči prvošolcev

ŠPORTNI TABOR BOHINJ

Prvi vikend v novem šolskem 
letu smo za dijake 4. letnikov 
predšolske vzgoje v okviru izbirne-
ga predmeta šport za otroke izv-
edli športni tabor. Ta je potekal v 
neokrnjeni naravi Bohinja, kjer 
je izbira športnih vsebin skorajda 
neomejena.

Z dijaki smo že v zgodnjih jutran-
jih urah izvedli pohod do bližnje 
planine Vogar, kjer je zaletišče 
za padalce ter enkratna razgled-
na točka. V popoldanskem času 
je sledilo kolesarjenje po vznožju 
tamkajšnjih gora, med katerim smo 
se naužili svežega zraka in uživali 
v enkratnih razgledih. Istočasno 
smo z drugo skupino izvajali ple-
zanje Pod skalco v Ribčevem Lazu 
in že začutili hladen jesenski dotik 
naravne stene. Zvečer smo zakurili 
kres ter se v družbi kitare in petja 
greli ob prijetno toplih plamenih. 
Zadnje jutro, še preden so se meg-
lice nad Bohinjskim jezerom dvig-
nile in zbledele, smo s peščico neo-

majnih dijakov izvedli še tek oko-
li jezera. Po zasluženem zajtrku je 
sledila plovba s kanuji po jezeru, ki 
smo si jo popestrili s tekmovanjem 
med čolni in se pomerili v veslan-
ju. Tudi za kopanje v jezeru smo 
našli čas. In seveda smo se športno 
družili vse do prihoda avtobusa.

Kot vsak lep vikend se je tudi ta 
prehitro končal, zato pa nam bo 
toliko bolj ostal v spominu.  

Tadej Česnik, prof.

Moj največji strah pred prihodom na šolo je bil, da se ne bom znašla in da me bodo starejši dijaki zmerjali. Glede 
ostalega nisem imela velikih pričakovanj. Bila pa sem zelo presenečena, saj so nas sprejeli s palačinkami, ki so jih 
dan prej sami spekli, broškami ter kapami z logotipom šole, ki smo jih morali nositi ves teden. Po toplem sprejemu 
sem se seveda takoj počutila domače.

Ajla Ahmetovič, 1. č

Četudi me pred prihodom na šolo ni bilo strah, sem bila nad prijaznostjo profesorjev zelo presenečena. Tega 
nisem pričakovala. Prav tako sem se dobro vključila v razred. Moji prvi srednješolski dnevi mi bodo zagotovo os-
tali v lepem spominu.

Ana Porok, 1. č

Prvi šolski dan se je zavlekel v prvi šolski teden in se bo verjetno še v prvi šolski mesec, a obupal ne bom. Vstopam 
namreč v čas novih prijateljskih vezi in novih spoznanj. Kmalu se bom med sošolci počutil povsem domače in bom 
tudi pred njimi lahko pokazal svojo živahno plat. 

Leon Štrukelj, 1. a

Srednja šola je lahko eno najlepših obdobji v življenju, za to pa se moramo tudi sami potruditi. Vsem želim, da bi 
jo doživeli v čim lepši luči in jo tudi uspešno zaključili, potem svoje šolanje tudi nadaljevali ter sledili svojim ciljem 
in ambicijam. Kajti vsak človek mora imeti svoj cilj, ki mu služi kot motivacija, da vztraja do konca.

             Lara Jež, 1. a

Velikokrat se vprašam, če sem se odločila za pravo šolo. Prepričana sem, da sem sprejela pravilno odločitev, saj 
mi ta šola nudi znanje, ki ga bom potrebovala v nadaljnjem šolanju in vsakdanjem življenju. Verjamem, da bom 
imela po končani gimnaziji odprtih veliko poti, do takrat pa imam še kar nekaj časa, da premislim, kaj sploh želim 
v prihodnosti in česa ne.

Dana Rejc, 1. a 

22. septembra smo obeležili 120. letnico rojstva enega najpomembnejših Ajdovcev Vena Pilona, slikar-
ja, fotografa, pisatelja, po katerem je poimenovana naša šola.

Ob tem dogodku so predstavniki razredov, učitelji in ravnatelj Andrej Rutar obiskali njegov grob, nanj 
položili cvetje ter prebrali nekaj njegovih misli.

Ponosni smo, da se smemo imenovati pilonovci. Ob tem pa se zavezujemo, da bomo še naprej negovali 
kulturno dediščino, ki nam jo je zapustil ta veliki Ajdovec. 
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NAŠA ŠPORTNA JUNAKA

ZA VAS ... 

Iskrene čestitke Jessici Marka, ki je na evropskem prvenstvu v ko-
talkanju osvojila 1. mesto ter tako postala evropska prvakinja v  kom-
binaciji v kategoriji mlajših mladink. Navdušuje nas tudi vrhunski 
rezultat našega zlatega maturanta Mitja Ergaverja, ki je postal sve-
tovni prvak v gorskem kolesarstvu v kategoriji 4x ELITE MEN.

MITJA ERGAVER

JESSICA MARKA

Jessica, za teboj so ure in ure 
treningov. Ali so bile zate šolske 
počitnice sploh čas počitka?

Šolske počitnice zame že vrsto let, 
pravzaprav že od prvega razreda 
dalje, niso čas počitka. Vsa leta mo-
jega aktivnega treniranja jih vedno 
izkoristim za intenzivne treninge. 
Tako sem tudi med letošnjimi 
počitnicami trenirala šest dni v ted-
nu in sicer dva krat na dan po 3 ure, 
v zadnjem tednu pred evropskim 
prvenstvom pa dve uri zjutraj in 
popoldan. Med šolskim letom  imam 
prav tako vsakodnevne treninge, 
vendar le enkrat dnevno 2 do 3 ure. 
V sklopu rednega vsakodnevnega 
treninga običajno vključimo vaje za 
kondicijsko pripravljenost, ponav-
ljanje obveznih likov ter učenje in 
utrjevanje številnih elementov bodi-
si skokov ali piruet ali izvedbo ce-
lotnih prostih programov po glasbi 
(kratki in dolgi program). V pretek-
li sezoni sta me vseskozi spremljala 
trenerja Marko Pelicon in Sara Pre-
gelj, dva tedna pred odhodom na 
Evropsko prvenstvo pa smo v klu-
bu imeli intenzivne treninge tudi s 
trenerjem svetovnega slovesa Rub-
nom Omar Genchijem, ki prihaja k 
nam občasno iz Italije. 

Kdo te je navdušil za kotalkanje? 
Za umetnostno kotalkanje me je 

leta 2003 navdušila moja najboljša 
prijateljica v vrtcu, Lana Pregelj. Ker 
je ona že takrat kotalkala, kotalkar-
ji in kotalkarice kotalkarskega klu-
ba Renče pa so imeli predstavitev za 
vrtec, sem si tudi sama želela poiz-
kusiti, kako to gre in tako sem v 
mesecu septembru začela obisko-
vati tečaj umetnostnega kotalkan-
ja. Po štirimesečnem tečaju sem 
se odločila za nadaljevanje in tako 

postala članica Kotalkarskega kluba 
Renče, ki danes šteje okoli šestdeset 
članov. Je največji in najuspešnejši 
klub v Sloveniji, prav tako je tudi 
med vodilnimi v Evropi. 

Prvih osnov kotalkanja me je 
naučila trenerka Marina Prodan, 
kasneje sta se ji pridružila Marko 
Pelicon in Ruben Omar Genchi. 
V zadnjih štirih letih pa mi veliko 
znanja posredujeta tudi Sara Pre-
gelj in Lucija Mlinarič, bivši tek-
movalki kotalkarskega kluba Renče, 
ki sta tako za klub kot za sloven-
sko reprezentanco osvojili največ 
medalj. 

Ali bo ta športna zvrst krojila 
tudi tvojo prihodnost? Kakšni so 
tvoji načrti?

S tem sem odrasla in vsekakor bo 
kotalkanje krojilo tudi mojo pri-
hodnost. V naslednjem letu presto-
pam v kategorijo starejših mladink, 
ki že lahko tekmujejo na svetovnem 
prvenstvu in tega se zelo veselim. 
Moje misli in načrti so že usmerje-
ni k doseganju tega cilja – udeležbi 
na svetovnem prvenstvu. Glede na 
vse dosedanje dosežke (na zadnjih 
treh evropskih prvenstvih sem ved-
no osvojila kolajno) in na zelo do-
bre rezultate testiranj mojih telesnih 
zmožnosti, so moji nadaljni cilji zelo 
visoki. Tako si tudi v naslednij sezo-
ni želim ponovitev uvrstitve med 
dobitnice kolajn evropskega prven-
stva (tokrat v višji starostni kate-
goriji), predvsem pa doseči uvrstitev 
med prvih pet na svetovnem prven-
stvu starejših mladink. Seveda nad 
vsem prevlada želja ostati zdrava in 
nepoškodovana, saj bom le tako la-
hko uresničila svoje želje.

Kako uspeš usklajevati šolo in vr-
hunski šport?

Tako kot vsak vrhunski športnik 
se moram potruditi, da razpore-
dim svoj čas med šolske obveznos-
ti, treninge in obvezni počitek. Pros-
tega časa tako nimam, za kar pa mi 
ni žal, saj se treningov veselim in jih 
z lahkoto izvajam. Tam se srečujem 
tudi s svojimi najboljšimi prijatelji-
cami. Moj vsakdanjik je zelo racio-
nalno organiziran, pri čemer mi je 
ob vsem tem v veliko oporo moja 
družina, ki vedno poskrbi za logis-
tiko – pravočasne  prevoze, ureje-
no prehrano, udeležbo na fiziotera-
pijah, ko je to potrebno. Tako starši 
kot trenerji in ostali člani kluba so 
mi vedno v oporo, ko to potrebu-
jem, še posebej, ko se  pojavi kakšna 
poškodba ali pa neželjeni, nekoliko 
slabši rezultat. 

PROJEKT LJUBLJANA

V sredo, 13. septembra, smo z dijaki 3. letnikov predšolske vzgoje v 
okviru predmeta družboslovje izvedli projekt Ljubljana. Ogledali smo 
si Državni zbor, spoznali njegovo poslanstvo, organiziranost, sestavo in 

delovanje. V Cankarjevem domu 
smo spoznavali delo Nikole Tes-
le, izjemnega človeka, izumitelja 
in misleca. Na Ljubljanskem gra-
du nas je »Časovni stroj« popeljal 
skozi šest prelomnih obdobij, ki so 
zaznamovala zgodovino  gradu in 
razvoj našega glavnega mesta. Kos-
tumirani predstavniki različnih 
zgodovinskih obdobij so ustvari-
li prav posebno razpoloženje, ki je 
bilo poučno in zabavno hkrati.

Urška Kompara, prof.

Mitja, najprej iskrene čestitke ob 
tako vrhunskem rezultatu. Poleg 
tega si tudi letošnji zlati maturant. 
Kako ti je uspel tako »fantastičen 
finiš« v obeh »disciplinah«? 

Iskrena hvala za čestitke, tako za 
uspeh na šolskem kot tudi športnem 
področju. Niti sam ne vem, kako 
je vse skupaj uspelo. Začelo se je 
namreč z velikimi težavami. Teden 
dni pred maturo sem na dirki v 
Nemčiji padel in si zlomil desno 
roko. K sreči mi je zdravnik mavec 
postavil tako, da sem uspel pisa-
ti, čeprav zelo počasi. Zaradi zlo-
ma roke sem imel več časa na vol-
jo za učenje. Treningi so namreč 
začasno odpadli. Potrudil sem se 
po najboljših močeh in na koncu se 
je vse skupaj »poklopilo«. Po ma-
turi pa se je tudi roka zacelila, tako 
da sem lahko ponovno začel treni-
rati. Tedaj pa so se pojavile bolečine 
v hrbtu. Tri tedne pred svetovnim 
prvenstvom sem prvič ponovno sto-
pil na kolo po 3 mesecih prisiljene-
ga počitka. Že dejstvo, da sem sploh 

lahko tekmoval in vozil kolo, me 
je razveselilo, zato se z rezultatom 
nisem najbolj obremenjeval. 

Preseneča dejstvo, da se v srednji 
šoli pravzaprav nisi odločil za pri-
dobitev statusa športnika, ki bi ti 
dajal možnost večjega usklajevan-
ja šolskih in obšolskih dejavnosti. 
Zakaj?

Statusa športnika v srednji šoli 
nisem koristil, saj sem menil, da se 
z dovolj volje lahko obe dejavnosti 
časovno uskladi. Imel sem nekakšno 
rutino, kdaj trenirati, kdaj se učiti. 
Občasno je bilo sicer potrebno spre-
meniti čas treninga oz. učenja, ven-
dar mi to ni delalo preglavic. Kljub 
temu da sem obiskoval program 
predšolske vzgoje, ki je nekoliko 
lažji kot gimnazija, sem prepričan, 
da je tudi brez statusa mogoče treni-
rati in biti uspešen.

Velikokrat slišimo, da profesor 
vidi le svoj predmet. Se je tudi tebi 
tako zdelo? Ali pa so učitelji ime-
li posluh za tvoj konjiček ter videli 
profesionalnost, s katero si se mu 

posvečal?
Glede tega imam pozitivne 

izkušnje, nekako sem čutil, da me 
“podpirajo”, da jim je mar. Ve-
likokrat so me vprašali, kje sem bil 
na dirki ter kako mi je šlo.

Bi koga na tvoji dosedanji športni 
poti želel še posebej izpostaviti ter 
se mu morda tudi zahvaliti?

Najprej bi se rad zahvalil bratu 
Tadeju, ki me podpira že od samih 
začetkov. Tudi sestra Sabina mi je 
bila v veliko pomoč, predvsem na 
zdravstvenem področju, ko sem 
potreboval fizioterapijo. Na sploh 
so mi moji domači v veliko podpo-
ro, brez njih zagotovo ne bi dosegel 
tako vrhunskih rezultatov. Posebno 
zahvalo bi rad namenil predsedniku 
kluba Črn Trn Klavdiju Blažko, ki 
je vložil veliko truda v to, da se je ta 
šport v Ajdovščini sploh razvil, ob-
stal ter danes nekaj pomeni. V meni 
je videl potencial ter mi zaupal. To 
mi ogromno pomeni. Na dirkah je 
bil vedno kritičen do tega, kaj sem 
naredil narobe. Prav napake in kri-
tike so me veliko naučile. 

Laskava lovorika ti je dala dodat-
nega zagona in motivacije za delo 
v prihodnje. Kakšne so tvoje želje 
in cilji?

Zagotovo sem sedaj še bolj mo-
tiviran za delo. Treba si bo nared-
iti urnik in uskladiti treninge ter 
študijske obveznosti. Sam mislim, 
da lahko z veliko truda in predanos-
ti še naprej uspešno usklajujem obe 
dejavnosti. Na prvem mestu med 
cilji je ubranitev naslova – že takoj 
naslednjo sezono. Dal bom vse od 
sebe, da mi to uspe. Imam pa seveda 
še druge želje – pridobiti  več pod-
pore, da se bom lahko udeleževal 
tudi drugih mednarodnih dirk iz-
ven Evrope. Želim si tudi, da se v 
Ajdovščini ta športna zvrst še do-
datno razvije, da pritegne v kole-
sarstvo še več otrok, rekreativno ali 
tekmovalno.

Mitja in Jessica, najlepša hvala, 
da sta si vzela čas in nam pred-
stavila pomemben del vajinega 
življenja. Želimo vama še veliko 
vrhunskih dosežkov, predvsem 
pa zdravja, ki naj vama služi na 
poti do vrhunskih rezultatov.

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina 
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Igrajmo se po angleško
Hello, hello how are you today? I'm fine, thank you! Angleščina za najmlajše – zakaj? Malo za šalo, 
igro in hec, malo pa tudi za res. Igra je za otroke zelo pomembna, saj razvija samostojnost, motorične 
spretnosti, koordinacijo, radovednost in seveda tudi uči. 

Zakaj jo torej združujemo z 
angleščino? Ker je znanje 
angleščine v današnjem času 

pomembno – najpomembnejši do-
godki, srečanja in dokumenti so 
predstavljeni v angleščini. Ker nam 
poznavanje tujega jezika pomaga 
spoznavati tuji kulturo – medkul-
turnost, strpnost in poznavanje dru-
gačnega nas povezuje in razvija ena-
kost. Ker se z znanjem tujega jezika 
lažje znajdemo v tujini – z znanjem 
slovenščine so nam v Slovenji odpr-
ta vsa vrata, vendar se že v sosednjih 
državah naše možnosti zmanjšajo. Z 
znanjem angleščine, kot globalnim 
jezikom, pa se nam ponujajo mo-
žnosti sodelovanja in komunikacije 
skoraj povsod po svetu. Ker smo ob 
stiku s tujim jezikom, ki ga pozna-
mo bolj samozavestni – besedno in 
nebesedno odzivanje na tuj jezik, 
nam pomaga pri sporazumevanju in 
iskanju rešitve v težavah.

Cilji angleščine za najmlajše so šte-
vilni, najpomembnejše pa je, da an-
gleščino prepoznajo me drugimi tu-
jimi jeziki, kar krepi samozavest. Ob 
poznavanju tujega jezika se otrok 
počuti varnejše in bolj sproščeno. 
Na vprašanja sogovorca se lahko 
odzove besedno ali nebesedno ter s 
tem podaja informacije, ki mu po-
magajo rešiti stisko v kateri se je 
znašel. 

Zakaj torej učenje angleščine za 
najmlajše?

- Ker je učenje preko igre zabavno 
in zanimivo;

- ker se mlajši otroci lažje nauči-
jo tujega jezika, saj so pri izražanju 
bolj sproščeni in ne čutijo pritiska, 
če naredijo napako;

- ker se v zgodnjih otroških letih 
govorni organi še razvijajo in lah-
ko tako otroci ob primerni spodbu-
di osvojijo glasove tujih jezikov in se 
zato v kasnejših letih izražajo brez 
naglasa maternega jezika. 

Na Ljudski univerzi Ajdovščina 
pripravljamo nov program Igrajmo 
se po angleško, ki je namenjen otro-
kom od 4. do 7. leta starosti. Obliko-
van je tako, da omogoča optimalen 
razvoj, napredek in vključenost vseh 

sodelujočih. Otroci se v programu 
spoznavajo z jezikom na osnovnem 
nivoju, ki vključuje prepoznavanje 
besed in jezika, poslušanje prepro-
stih besedil, petje pesmi, ritmizaci-
jo, slikanje in risanje, igranje s pri-
pravljenim materialom, igre vlog, 
pantomimo … Poigrali se bomo z 
osnovnimi pozdravi, z živalmi, deli 
telesa, barvami, najbolj prepoznav-
nimi poklici, s hrano, z vremenom, 
oblačili in prostori.

Tečaj bo potekal od oktobra do ju-
nija enkrat tedensko po 1 šolsko uro 
v prostorih Ljudske univerze Ajdo-
vščina na Stritarjevi 1a.

Lepo vabljeni!
Ljudska univerza

Evropsko prvenstvo v 
Oslu
Od 2. do 6. julija 2016 smo se spremljevalec in štirje člani slovenske 
reprezentance v ARG-ju (“lovu na lisico”) z letalom odpravili na 
Norveško v Oslo. 

Na sporedu smo imeli tri 
tekme. Najbolje sem se 
odrezal na prvi, kjer sem 

zasedel 16. mesto, kar je bil tudi naj-
boljši rezultat za Slovenijo. Izmed 
držav so bili najboljši Rusi, ki so bili 
so zelo disciplinirani. V prostem 
času smo si ogledali center Osla 

ali igrali družabne ter športne igre. 
Na severu je dan zelo dolg, saj noči 
praktično ni. Ker nismo navajeni 
takega urnika, smo se temu težko 
privadili. Norveška je v meni pustila 
lep spomin.

Samo Vetrih, 8. razred, OŠ Dobravlje

Biserni petomajski 
spomin 

Spomladi leta 1956 sem bil kot 
bodoči ciciban popeljan k vpi-
su še v staro ajdovsko šolo. 

Spodnja učilnica ob Gregorčičevi 
ulici me je navdala z grozo: lipi, ki 
dandanes dajeta prijetno senco sla-
dolednemu vrtu, sta tedaj temnili 
mrakoben prostor, poln ogromnih, 
temnih, oguljenih, umazanih, »po-
graviranih« klopi, črna tabla. Pravo 
nasprotje slovenske osnovne šole v 
Trstu, kjer je vsak učenec imel svojo 
mizico… Ubogi jaz, kam bom moral 
hoditi drsat komolce in trgat hlače!

Toda zgodila se je petomajska pro-
slava, namenjena slovesnemu od-
prtju nove osnovne šole. Bil je lep, 
sončen dan. Od govorjenja in petja 
mi je ostalo v spominu le čudovito 
petje Zmage Jerkič, učenke 4. razre-
da; pela je »Star sem dvajset let…« 

in prerokovala, da bom nekoč mo-
ral postati vojak. In sledil je ogled 
nove šole: svetle učilnice, v njih ljub-
ke mizice za dva otroka, opremljene 

s črnilnikoma s pokrovčkom, prije-
tno oblikovane stoličke, velika zele-
na tabla, podobna viseči knjigi, pa 
manjša tabla, letvice za stenčas in 
flanelograf. Pa na hodnikih čudo-
vit tlak, kakršnega dotlej še nisem 
videl, in garderoba med hodniki in 
učilnicami. Zapomnil sem si pove-
dano, da je to šola, trenutno najlep-
ša v vsej Federativni ljudski republi-
ki Jugoslaviji.

V prvi razred sem torej hodil v 
novo šolo. Nad njo sem bil tako 
navdušen, da sem leto pozneje o 
tem napisal pisemce v Cicibanovo 

pošto. Ja, bilo je nekoč, pred šestde-
setimi leti!

Ajdovščina je letos spet dobi-
la novo šolo. Urednik »Latnika« 
je v članku o slovesnosti ob odpr-
tju najnovejše šolske stavbe (31. 8. 
2016) napisal, da je »z eno besedo 
– lepa«. Sam si upam dejati: navdu-
šujoče lepa! A ob tem bi pripomnil, 
da nisem navdušen nad labirintom 
hodnikov (za primer evakuacije) in 
škripajočimi stopnicami v amfitea-
tru ter da množica stopniščnih dvi-
gal na poti v telovadnico kaže na to, 
da projektant ni razmišljal najbolj 

optimalno.
Vodstvoma občine in osnovne šole 

pa toplo polagam na srce, naj stavbo 
iz leta 1956 ohranjata takšno, kot je. 
V njej je namreč šest učilnic, ki bi ob 
morebitni povečani nataliteti prišle 
zelo prav, in amfiteatrsko stopnišče 
z dvoranskim hodnikom v pritličju, 
ki tvorita krasen, zelo uporaben pri-
reditveni prostor. In ne nazadnje, z 
obstoječo kuhinjo bi ta stavba lahko 
bila samozadostna.

Marko Raztresen

Nova sezona ADC
Plesni center ADC je odprl vrata novi sezoni. V plesni hiši Dobravlje se formirajo skupine katere v 
Ajdovščini še niso bile ponujene.

Kvaliteto plesa potrjujejo z 
znanimi imeni slovenske 
plesne scene, z inovativni-

mi programi in zadovoljnimi ple-
salci ter rezultati,ki se kažejo na 
državnem nivoju. Letos so ponudili 

novosti, Salsa v paru, Ples 5 ritmov, 
Break dance, Electric boogie,... med 
drugim pa tudi program«Hip hop 
fantje« kateri ponuja skupino samo 
za fante saj ADC sledijo povpraše-
vanju na trgu kjer je bilo velikokrat 

slišati, da ja fantom nerodno saj so 
po večini punce in da bi plesali, če 
bi jih bilo več. Prav tako je novost 
Jazz balet katerega niso omejili po 
letih, torej se lahko vključi vsakdo 
ne glede na leta, ampak na stopnjo 
znanja in sicer začetna stopnja ter 
nadaljevalna.

Poudariti gre tudi za »paket za 
starše in otroke«, o katerem se ne 
sliši po vsej Sloveniji. Torej starši 
vadijo istočasno,ko imajo otroci od 
3 do 6 let plesno urico(v drugi dvo-
rani).

O ADC-ju je slišati veliko,če si že-
lite izvedeti več pa se lahko obrnete 
direktno na njih. V Ajdovščini se s 
plesom svet vrti.

ASS
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September na MDPM 
Ajdovščina
September se počasi izteka in čas je, da se ozremo na to, kaj vse 
smo lepega počeli v tem mesecu. 

Začetek septembra je minil 
ob pripravah na novo šolsko 
leto in razdeljevanju zadnjih 

paketov šolskih potrebščin, ki jih je 
prinesel Poštar Pavli.

Izobraževanje za mentorje Otro-
ških parlamentov; nacionalno iz-
obraževanje je potekalo 15. sep-
tembra v Ljubljani,regijsko pa29. 
septembra v prostorih Mladinske-
ga centra v Palah. Na regijskem iz-
obraževanju je 30 udeležencev o 
pozitivni revoluciji v šoli nagovo-
ril mag. Jani Prgić. Mentorji so do-
bili tudi koristne informacije o po-
teku parlamenta skozi šolsko leto, 
v popoldanskem delu programa pa 
so se preizkusili na različnih delav-
nicah znotraj naslovne teme izobra-
ževanja. 

Vodstvo društva se je sredi sep-
tembra udeležilo srečanja ZPMS v 
Zambratiji, kjer so obravnavali ak-
tualne teme o pridobitvi statusa 
društva v javnem interesu, prosto-
voljstvu ter družbeno odgovornem 
poslovnem projektu Pomežik son-
cu, manjkalo pa ni niti druženje ob 
športnih in družabnih igrah.

20. septembra smo se udeležili od-
mevnega strokovnega posveta o 
predlogu Družinskega zakonika na 
temo Posvojitve in urejanje razme-
rij med starši in otroki po razpadu 
življenjske skupnosti.

Kot člani Športne unije Sloveni-
je smo prisostvovali redni skupšči-
ni ŠUS, na kateri so delegati potrdili 
sklep o evidentiranju, kandidiranju 
in volitvah predsednika, podpred-
sednika in drugih organov ŠUS ter 

rokovnik za izvedbo kandidacijskih 
postopkov in volitev v organe ŠUS.

S 15. septembrom smo se pridru-
žili zbiranju sredstev za medicin-
sko-humanitarno odpravo na Pa-
puo Novo Gvinejo. Pomagate lahko 
tudi vi, in sicer tako, da pošljete SMS 
s ključno besedo PNG5 na številko 
1919. Več o akciji si lahko preberete 
na naši spletni strani www.mdpm-
-ajdovscina.si/koledar_dogodkov.

Ob koncu meseca smo vso ener-
gijo usmerili v program za bližajo-
či se Teden otroka na temo »Svet, v 
katerem želim živeti«,v okviru kate-
rega bomo letos ponudili predsta-
vo za otroke»Mehurčki«, glasbeno 
delavnico»Govorica tolkal«, tradi-
cionalni Extempore v Piranu, de-
lavnico »Sončni dan smo mi sami«, 

likovno delavnico »Svet, kot si ga že-
limo« ter likovno-ustvarjalno delav-
nico »Ovojnica želja«. Ob tej prilo-
žnosti želimo vse mentorje Otroških 
parlamentov z lokalnih osnovnih 
šol opomniti, da bo v okviru Tedna 
otroka (4. oktobra) organiziran tudi 
tradicionalni sestanek.

Besedne zveze Pomežik soncu®, 
Otroški parlament® in Teden otro-
ka® so registrirane blagovne znamke 
Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Nevenka,
MDPM Ajdovščina

Spakirani nahrbtniki in rutke 
okoli vratu
Ter ducat obližev s sabo. Tako se je 20. julija začel naš poletni potovalni tabor, ko smo se popotniki in 
popotnice (najstarejša skavtska veja) zbrali pred skavtskim prostorom.

Vsi nestrpni in z mislijo ali 
smo vzeli potni list s sabo 
in ali imamo dovolj hrane 

za na letalo. Ampak ni bilo več časa 
za zavlačevanje. Kombiji so prišli in 
odpeljali smo se na italijansko letali-
šče. Malo problemov smo imeli za-
radi prtljage in zatežene gospodične, 
ki z njo ni bila zadovoljna, češ da ni 
''lepo'' zložena za v letalo. Na koncu 
smo le zmontirali in vsi smo šli sko-
zi check-in in prilezli na letalo. Po 
slabem 2-urnem poletu smo zaspali 
kar na letališču ampak se je avantura 
že začela ob 4. uri zjutraj, ko so nas 
prišli zbuditi policaji s pištolami, 
saj tam ne bi smeli spati. Tako smo 
se odpravili spat na bližnji travnik 
v okolici letališča, kjer smo prvič 
okusili tradicionalno angleško ze-
lenico. Zbudili smo se okrog 8. ure 
in se odpravili na prvi pohod. Nihče 
si ni mislil, da bomo že prvega dne 
prehodili več kot 50km. Ja, tako 
je, 50km! Tako smo prispeli ob 11. 
uri zvečer v Gillwell park (Skavtski 
park, ki ga je zapustil ustanovitelj 
skavtov Baden-Powell), kjer je bila 
naša destinacija. Tam smo se ne-
kateri stuširali, drugi pa smo šli k 
dobrim skavtskim sosedom iz Nem-
čije, ki so nam pripravili pašto z ra-
gujem. Vsi smo zaspali v trenutku. 
Tako smo bili zmatrani, da nismo 
slišali niti Juretovega smrčanja.

Naslednji dan smo se s težavo zbu-
dili, a zagon za ogled parka nam je 
dalo sonce. Po kosilu smo se odpra-
vili na drugi želeni cilj, na Primrose 

Hill, kjer je bil čudovit razgled. Tisti 
dan je bil poseben, ker je imel eden 
izmed članov rojstni dan in tako 
smo mu tradicionalno zapeli vse 
najboljše in pojedli bogato oblože-
no čokoladno torto. Prenočišče smo 
našli pod košatim drevesom, zaprli 

oči in zaspali v nežnem vetriču.
Četrti dan smo si ogledali nekaj 

znamenitosti Londona, a so neka-
terim zagodle trebušne težave zara-
di najverjetneje slabe vode, ki smo 
jo pili v Gillwell parku. Vsake toli-
ko časa smo dobili novega kandida-
ta, ki je polnil prazne vrečke.

Peti dan smo imeli budnico oskrb-

nikov parka, češ da se moramo »od-
straniti« od tam, saj bi v drugem 
primeru imeli posledice s šefom. 
Preselili smo v drugi park, šli k maši 
in odšli na kosilo. Pot nas je vodi-
la na železniško postajo, od kjer nas 
je vlak odpeljal do mesta Hesleme-
re. V tem mestecu smo našli prija-
zne domačine, ki so nam ponudili 
prenočišče. 

Naslednja dva dneva smo preho-
dili dolgo pot čez travnike, polja in 
skozi gozdove. V grmu ob poti smo 
našli tudi zapuščen nakupovalni vo-
ziček, ki smo ga uporabili kot pre-
našalca nahrbtnikov. Po dolgi poti 
smo prispeli do morja. Blizu smo 
tudi prenočili in se naslednji dan 
odpravili proti Poolu. Na poti smo 
se tudi malce osvežili v mrzlem an-
gleškem morju. Odločili smo se da 
bomo do pristanišča v Poolu kar 
štopali. Hitro smo ugotovili, da to ni 
tako lahko kot v Sloveniji in je za to 
potrebno malce več časa (sploh pa 
če štopa 16 čudakov z velikimi na-
hrbtniki). Prišli smo do pristanišča 
in se z ladjico odpeljali do Brown-
sea Islanda, ki ga vsak skavt zelo do-
bro pozna. Tam se je namreč odvijal 

prvi skavtski tabor, kjer so nas pri-
čakovali tudi naši angleški skavt-
ski prijatelji iz programa Erasmus+. 
Postavili smo bivak in začeli kuhati 
večerjo. Po večerji so nam angleški 
skavti povedali, da jim hrane ostaja 
in zato smo se nasitili še s klobasi-
cami. Angleški skavtki so med dru-
gim pogumno, brez ozirov na razli-
ke v velikosti, izzvali še enkrat večje 
Slovence na nogometno tekmo. Vsi 
utrujeni smo nato šli spat.

Zbudili smo se v našem bivaku, ki 
je bil malce premajhen za 16 glav. Že 
zjutraj smo se z našimi tujimi prija-
telji zabavali in družili. Potem smo 
se odpravili na zanimivo aktivnost 
Geo-caching. Med raziskovanjem 
otoka smo se še bolj povezali. Pove-
čerjali smo in že smo ob ognjemetih 
peli drugemu članu, ki je imel roj-
stni dan. 

Čas je bil za odhod z otoka. Pot nas 
je nato vodila to Stonehangea, kjer 
smo naredili par selfijev in nekate-
ri celo nelegalno prišli prav do slav-

nih kamnov, kjer nas je varnostnik 
pogledal z ostrim pogledom in za-
čel kričati.

Predzadnji dan smo si šli ogledat 
še par znamenitosti in nato odšli do 
letališča, kjer smo si poiskali prije-
ten travnik in zaspali. Budnica je 
bila precej razburljiva, kajti osebno 
so prišli policaji z avtom in nas pro-
sili, naj se odselimo. Bili so zelo gen-
tlemanski, saj so nas zbudili šele na-
tanko ob 7h. Odpravili smo se proti 
parkirišču letališča in si tam privo-
ščili pravi tradicionalni angleški zaj-
trk z jajci, klobasami in ostalimi do-
brotami. 

Pred odhodom na letalo smo odšli 
v knjigarno na letališču, kjer je rav-
no prišla nova knjiga Harryja Pot-
terja in moramo reči, da se je njiho-
va zaloga hitro zmanjšala. :)

Letalo je vzletelo, še enkrat smo 
pogledali skozi okno in se ozrli po 
vseh prehojenih poteh, ki smo jih 
prehodili in nato zaspali.

Tadej Kosmač, Simpatični lev
Foto Anja Slemič
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Ajdovski taborniki ustvarjajo 
boljši svet

Taborniki smo neprofitno 
društvo, ki deluje le s simbo-
lično letno članarino. Večji 

del sredstev za naše delovanje pri-
dobivamo s strani Občine Ajdovšči-
na in Fundacije za šport, letos pa 

nam je del sredstev omogočila tudi 
Športna zveza Ajdovščina v sklopu 
projekta »Aktivni smo v vse smeri, 
migaj z nami tudi ti«, ki spodbuja 
udeleževanje otrok v različne inte-
resnih dejavnosti.

V septembru smo se udeležili mi-
niolimpijade, uspešno smo izpeljali 
vpis in pridobili kar nekaj novih čla-
nov. Odpravljamo pa se tudi na prvi 
izlet na Bled.

Vsi, ki si želite številnih taborni-
ških dogodivščin in novih podvi-
gov se nam še vedno lahko pridruži-
te. Za več informacij smo dosegljivi 
na številkah 041 429 262 (Ela) in 051 
321 785 (Ana).

Taborniki ustvarjamo boljši svet!
RMB

Dobrodelna akcija 
»podari svoj par«
Tovarna obutve Alpina je 21. septembra začela z dobrodelno ak-
cijo zbiranja rabljene, a še uporabne tople obutve. V njihove pro-
dajalne po Sloveniji lahko vse do 30. oktobra prinesete jesensko in 
zimsko obutev, ki vam je mogoče prevelika, premajhna ali pa vam 
preprosto ni všeč.

Tako zbrano obutev bodo v 
tovarni očistili ali popravili, 
če bo to potrebno. Poleg tega 

bo Alpina družinam v stiski podari-
la še 300 parov novih čevljev iz svo-
jega programa. Vso zbrano obutev 
bodo ob pomoči Zveze prijateljev 
mladine Slovenije predali članicam 
zveze iz celotne Slovenije, mi pa 
bomo poskrbeli, da bo obutev prišla 

v prave družine in k posameznikom, 
ki potrebujejo takšno pomoč.

Vabimo vas, da se akciji zbiranja 
rabljene obutve pridružite tudi vi in 
še danes pobrskate po omari s čevlji 
– mogoče boste našli kak par, ki ga 
ne potrebujete več . Več o akciji lah-
ko preberete na spletni strani www.
alpinashop.si.

MDPM Ajdovščina

LAP vadba – več kot telovadba

Sama od sebe ne pride (sko-
raj) nobena stvar v življenju 
– še najmanj zdravje, giblji-

vost telesa in dobro počutje, spro-
ščen in stabilen korak, moč in te-
lesna pripravljenost. Tem ciljem 
že četrto leto namenja pozornost 
telovadba, ki jo pod vodstvom 
kondicijskega trenerja, prof. Mar-
ka Lipovža poznamo pod ime-
nom LAP – Lipovž Active Pro-
gram. Vaje se izvaja predvsem z 
lastno težo in enostavnimi pri-
pomočki, kot so elastike in ročke. 
Glavni poudarek je na pravilni 
izvedbi vaj. 

LAP je zaščitni znak za sistem 
vadbe, ki se izvajajo predvsem z 
lastno težo – vaje vključujejo po-
čepe, potiske, potege … in upora-
bo pripomočkov kot so elastike in 
ročke, toda pomembno je, da lah-
ko vaje izvajamo tudi s tem, kar 
nam je pač pri roki v okolju. Naj-
bolj pomembna je pravilna izved-
ba vaj, ki ji LAP posveča najve-
čjo pozornost, temu je podrejeno 
tudi oblikovanje skupin.  

Tako je pri začetni skupini naj-
več časa namenjenega osvaja-
nju pravilnih vzorcev gibanja in 
»prebujanju« mišic, ki sodeluje-
jo pri stabilizaciji hrbtenice. Te-
žavnost vaj in intenzivnost se po-
stopoma dviguje, znotraj skupine 
pa je mogoče le-to tudi prilago-
diti posamezniku. Vadba poteka 
eno uro. Cilj je pripraviti sklepe 
na obremenitve, aktivirati miši-
ce, ki so najbolj pomembne pri 

izvedbi določenih vaj, in vplivati 
na samo amplitudo giba določe-
nega dela telesa. Tako se pripravi-
mo na glavni del, kjer je poudarek 
na relativni moči, gibljivosti, ko-
ordinaciji in kondiciji.

Naprednejša skupina je name-
njena tistim, ki so s podobnim 
načinom vadbe že seznanjeni in 
nimajo gibalnih omejitev (sla-
ba gibljivost, bolečine v sklepu). 
V tej skupini se nekoliko več kot 
v začetni skupini uporablja tudi 
uteži.

Zelo aktivna je tudi skupina za 
vadbo v zrelih letih. V tem ob-
dobju se namreč utegnejo poja-
vljati določene težave, ki so lahko 
različne, predvsem v gibljivosti. 
Skupina je nekoliko manjša, kar 
omogoča boljšo prilagoditev pri 
izboru in izvedbi vaj glede na te-
žave posameznika. S tem ohranja 
dobro kondicijo in sklope mišic 
ter povečuje telesno moč in spo-
sobnosti. Gibanje je seveda samo 
po sebi pomembno za sprostitev 
duha in osebnostno umirjenost, 
za socialne stike, posledično kre-
pi samozavest. Zato telesno aktiv-
nost priporočajo tudi zdravniki, 
saj sprošča občutek tesnobnosti. 

Največ udeležencev se vad-
bi LAP pridružuje, ker se zave-
da pomembnosti telesne vadbe 
za dobro počutje in blagodejne-
ga dolgoročnega učinka za zdrav-
je. Nekaterim vadba predsta-
vlja dopolnitev, s katero dosegajo 
boljšo pripravljenost pri svojem 

priljubljenem športu – tako so v 
pretekli sezoni na LAP-u trenirali 
v ločenih skupinah tudi triatlonci 
in kolesarji.

So tudi takšni, ki jim vadba v 
skupini ne odgovarja – ti se lah-
ko odločijo za individualen tre-
ning, povsem prilagojen lastnim 
željam. 

Vadbe potekajo v opremljeni te-
lovadnici nad Barom Barbera v 
nekdanjih Instalacijah v Ajdo-
vščini. Če je vreme primerno in 
dan dovolj dolg (spomladi in po-
leti, zgodnja jesen) pa se LAP-ove 
skupine selijo v Pale, na učno pot 
ali ob poligon Črnega trna, obča-
sno tudi drugam. 

Vadbe so začele s septembrom, 
potekajo v več skupinah, zaradi 
povpraševanja je bil dodan doda-
ten termin za začetnike. Na voljo 
je le še nekaj prostih mest. 

LAP v novi sezoni pripravlja 
tudi novost: ločeno skupino, kjer 
se bo izvajala miofascialna vadba 
z Blackroll pripomočki (valji, žo-
gice). Velik poudarek bo na od-
pravljanju slabe drže, izboljša-
nju gibljivosti in izvedbe gibov, 
zmanjšanju bolečin v mišicah in 
sklepih ter izboljšanju okrevanja 
mišic. Gre za vadbo, s katero vpli-
vamo na mišice in njihove fasci-
je (vezivno tkivo), ki so pogosto 
preveč napete, zategnjene, zato 
tudi pogost vzrok večini bolečin v 
sklepih. Vabljeni vsi, ki se soočajo 
s podobnimi tezavami. Vadbo bo 
vodila fizioterapevtka Sabina Er-
gaver. Vadba začne z oktobrom. 

Stik in urnik na 040 464 987 
ali na lap.telovadba@gmail.com. 
Dosegljivi smo tudi na FB stra-
ni (LAP – lipovž active program). 
Če imate do FB zadržke ali ga ni-
ste vešči, lahko do nas dostopite 
tako, da v Googlov iskalnik vtip-
kate LAP ali LAP lipovž active 
program ali Marko Lipovž in nato 
pokukate na FB ter si ogledate, kaj 
se počne pri vadbi. 

ML
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V TIC-u Vipava zabeležili nadvse 
uspešno turistično sezono
V okviru Zavoda za turizem TRG Vipava že več kot 10 let deluje turistično informacijski center Vipava oz. 
TIC Vipava, od leta 2007 pa tudi Vinoteka Vipava, kjer predstavljamo več kot 200 vin iz Vipavske doline.

Tako v TIC-u kot v Vinoteki 
Vipava smo v letošnji poletni 
sezoni zabeležili rekorden 

obisk s strani tujih obiskovalcev, ki 
prihajajo k nam iz cele Evrope pa 
tudi iz ZDA, Avstralije, Nove Zelan-
dije, celotne Azije, Rusije,… V me-
secih julij in avgust, na vrhuncu tu-
ristične sezone, nas je obiskalo 2.908 
obiskovalcev, ki so v TIC-u Vipava 
iskali informacije vezane na vinsko 

kulinarični produkt Vipavske do-
line (možnosti degustacij in obiska 
vinskih kleti v Vipavski dolini, na-
kup vipavskih vin, kolesarjenje in 
pohodništvo med vinogradi z ogle-
di kleti,…). Goste je zanimalo, kje 
lahko dobijo tipično vipavsko kosilo 
ipd. Porast spalnih kapacitet v Obči-
ni Vipava se izraža tudi v povpreč-
ni dobi bivanja gosta v sami občini 
ter na številu ustvarjenih nočitev. 

Zelo dober obisk beležita oba kam-
pa, Kamp Tura in Kamp Vrhpolje, 
katere goste prepričata predvsem 
s svojim individualnim prijaznim 
pristopom in mirnim okoljem.

Kljub temu, da se poletna turi-
stična sezona bliža koncu, prihaja 
k nam jesen in z njo številne orga-
nizirane skupine, ki bodo Vipavsko 
dolino obiskovale vse do konca leta. 
To so predvsem skupine iz različnih 
krajev Slovenije, za letošnjo jesen pa 
je veliko povpraševanja tudi s strani 
skupin iz Italije in Avstrije. Porast v 
turizmu pripisujemo predvsem ure-
jeni Vipavi, saj dvorec Lanthieri pri-
vabi na ogled številne obiskovalce. V 
TIC-u Vipava v veliki meri skrbimo 
za promocijo Vipavske doline tako 
na destinaciji, kot na terenu, saj se 
udeležujemo številnih promocijskih 
dogodkov. Do meseca septembra pa 
smo v Vipavski dolini, v organizaciji 
TIC-a Vipava gostili številne doma-
če in tuje skupine novinarjev. 

Verjamemo, da je turizem v Vi-
pavski dolini na pravi poti in s tem 
tudi prihodnost naše doline. 

Maja Hladnik

Japonci prvi v življenju v pravi 
vipavski b'ndimi (trgatvi)
Društvo Endivja, bolj znano pod imenom Winestronaut (Vinski astronavt) je prejšnji četrtek, 15. sep-
tembra 2016, pripravilo celodnevno čaščenje vinu in vinski kulturi Vipavske doline za dve japonski 
blogerki. Ker vino ni rado samo, so poleg gostili še goste iz Finske in Kanade.

Japonski pregovor pravi: Ko-
vino se spozna v ognju, člo-
veka v vinu. In ker pri nas 

v društvu verjamemo, da je za 
vsako delo potrebna ustvarjal-
nost in strast, bomo tukaj doda-
li in pregovor spremenili dnevu 
primerno: Kovino se spozna v 
ognju, človeka v vinu, sočloveka 
v b'ndimi. (japonsko-slovenski 
pregovor).

Japonsko imam sam v zelo le-
pem spominu, saj sem jo obiskal 
približno leto nazaj in to prav za-
radi promocije Vipavske doline 
in vrhunskih vipavskih vin. To je 
dežela nasprotij, kjer tehnologija 

in dediščina živita z roko v roki, 
kjer se kopajo v vinskih kopelih 
a skoraj nimajo svoje proizvo-
dnje vina. Ker Japonci nič ne pre-
puščajo naključju, so po letu do-
govorov sklenili, da za avtohtona 
Vipavska vina ne uspemo zago-
toviti konstantnih zadostnih ko-
ličin. Mi pa smo sklenili, da če 
resnično hočeš piti in doživeti 
Vipavska vina moraš priti v Vi-
pavsko dolino.

Ponosni smo, da nam je uspelo 
nekaj za kar smo se trudili veliko 
časa. Naše društvo, katerega glav-
ni cilj je promocija širše Vipa-
vske doline, predvsem pa lokalne 

vinske kulture je nedavno gostilo 
dve mladi japonski blogerki (no-
vinarki), ki bodo glas o izvrstnih 
vipavskih vinih, domači kulinari-
ki in dobrosrčnih ljudeh, ponesli 
daleč v deželo vzhajajočega son-
ca.  Poleg Japonskih blogerk, smo 
gostili še mlad par iz Finske in 
gospoda iz Kanade. 

Dan smo začeli z ogledom Aj-
dovščine, kjer smo iz Hublja pili 

izvirsko vodo, se ob fužinah spo-
minjali industrije nekoč in danes 
ter se za konec osvežili s Pašare-
to, pijačo, ki ima daljšo tradicijo 
od kokakole. Pot smo nadaljevali 
z ogledom dveh biserov Vipavske 
doline. V vasi Goče na Cejkotovi 
domačiji smo se ustavili na kosilu 

Ocenjevanje vin 
ponudnikov na 
vipavski vinski cesti
Kmetijska svetovalna služba iz Ajdovščine, ki deluje pri Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Nova Gorica in Zavod za turizeem TRG Vipava, 
smo letos že triindvajseto leto zapovrstjo zbrali in ocenili vina po-
nudnikov na Vipavski vinski cesti. Prvo ocenjevanje smo v okviru 
prireditve, Vipavska trgatev organizirali že leta 1994, ob praznova-
nju stoletnice obstoja kleti Agroind Vipava 1894.

Letos so pridelovalci iz Ob-
čin Ajdovščina in Vipava za 
ocenjevanje prispevali, v vseh 

letih doslej odkar organiziramo oce-
njevanja, največ vzorcev vin. Zbrali 
in oceniti smo 46 belih vin, 22 rde-
čih vin, 6 rose vin, 2 peneči vini in 2 
vini iz sušenega grozdja, skupno 78 
vin. Ocenjevanje smo organizirali 
teden dni pred glavno prireditvijo 
Vipavska trgatev, v petek, 2. sep-
tembra 2016 v Vinoteki v Vipavi. 
Ocenjevalno komisijo so sestavlja-
li uradno potrjeni degustatorji iz 
Kmetijsko gozdarskega zavoda v 
Novi Gorici v sestavi: Tamara Rus-
jan, Mojca Mavrič Štrukelj, Monika 
Kosmač, Mirjana Košuta, Andreja 
Škvarč in dr. Ivan Žežlina. Pohvalili 
so kakovost sauvignonov in zelenov 
navdušeni so bili tudi nad rose vini 
in rdečimi zvrstmi. Z najvišjo oceno 
(18,42) , je bilo nagrajeno vino iz su-
šenega grozdja barbere in cabernet 
sauvignona poimenovano Božični 
medun letnik 2007, pridelovalca 
Dušana Benčina iz Lož 18, Vipa-
va. Visoke ocene so poleg tega vina 
prejela še njihov zelen, sauvignon, 

modri pinot, merlot in rdeča zvrst 
Opus bonum letnik 2011. Visoke 
ocene so si za vina prislužili še: Po-
sestvo Ferjančič Planina73, Ajdo-
vščina za belo zvrst poimenovano 
Fino belo letnik 2012, chardonnay, 
rumeni muškat, rose in merlot le-
tnik 2013, Vinska klet Vipava 1894 
d.d., Vinarska cesta 5, Vipava za 
pinelo in cabernet sauvignon letnik 
2012. Tomasvin Tomaž Fabčič Po-
draga 52, Podnanos za malvazijo in 
zelen. Srečko Marc Slap 4/e, Vipava 
za zelen, Vinarstvo Štrancar, Plani-
na 20/a, Ajdovščina za chardonnay. 
Domačija Božič Planina 32, Ajdo-
vščina za sauvignon. Izidor Petrič 
Slap 54/a, Vipava za rumeni muškat. 
Marko Nabergoj Lozice 29, Podna-
nos za barbero in ekološka kmetija 
Jurij in Jernej Žorž s Slapa za vino 
sauvignon. Vsem naštetim pride-
lovalcem bodo v nedeljo,11. sep-
tembra 2016 na osrednji prireditvi 
Vipavske trgatve podeljene Listine 
odličnosti 2016. Kmetijska svetoval-
na služba Ajdovščina Darja Marc, 
terenska kmetijska svetovalka 

TRG Vipava

pri g. Davorinu, kjer smo poizku-
šali domača vina in vipavsko ku-
linariko. Vodič Ljubo pa nas je 
zapeljal po Vipavskem Križu, kjer 
smo uživali ob vinu in zgodbah. 
Dan smo zaključili tako kot se za 
ta čas spodobi: S pravo Vipavsko 
b'ndimo v družbi bandimačev in 

vinogradniške družine Žorž iz 
Slapa. Vsi gostje so se v trgatvi 
preizkusili prvič. Nam je mogoče 
samoumevno, da smo sladki do 
komolcev, da komaj čakamo tisti 
hladen špric na koncu vsake vrste 
ter vsega veselja in druženja. Po 
koncu je gospod iz Kanade prišel 
do mene in rekel nekaj, kar mi še 
danes pogreje srce: Matjaž, hva-
la ti za to iz srca. Mi ljudje smo 
popolnoma pozabili kdo smo, za-
kaj smo tukaj, da smo del narave. 
Danes sem to po dolgih letih spet 
začutil. Hvala.

Vsi glavni akterji iz članka so 
turizem. Ker turizem smo ljudje. 
Japonski blogerki smo vsi gostili 
brezplačno, za skupnost, za pro-
mocijo, za to, da bo glas o dobro-
srčnih ljudeh šel daleč po sve-
tu. Glavni akterji: Winestronaut, 
Hostel Ajdovščina, Cejkotova do-
mačija, Vipavski Križ, Vino Žorž.

Matjaž Zgonik
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Kanalizacijski sistemi in meteorne vode 
Kanalizacijski sistemi se delijo na mešane in ločene sisteme. Na območju občine Ajdovščina se po naseljih gradijo ločeni kanalizacijski sistem, le v samem naselju Ajdovščina 
je še večinoma mešan sistem.

V primeru mešanega sistema ima-
mo samo eno skupnocev za fekalne 
in padavinske(ali meteorne) odpa-
dne vode. 

Pri ločenem sistemu odvajamo 
vsako od voda po svojem kanaliza-
cijskim sistemu.Tako imamo sistem 
za fekalno vodo in sistem za pada-
vinsko vodo. Fekalni kanalizacijski 
sistem je sistem cevovodov, ki se za-
ključi s čistilno napravo. Sistem za 
padavinsko vodo poleg cevovodov 
vsebuje tudi odprte kanale, padavin-
ska voda pa se nadzorovano izliva v 
okolje, praviloma v vodotoke.

Največji problem ločenega siste-
ma je nenadzorovano dotekanje 
ali vdiranje padavinske vode, na 

nepravilno izvedenih hišnih kana-
lizacijskih priključkih in na slabo 
zgrajenih delihkanalizacijskega sis-
tema, predvsem starejšega datuma 
izgradnje.

Zavedati se moramo, da so fekal-
ni vodi precej manjših dimenzij, 
zato povzročajo neželenepadavin-
ske vode v deževnem času hidra-
vlično preobremenitev fekalnega 
sistema.Prihaja do dvigovanja po-
krovov jaškov in prelivanja vode 
čez pokrove na cestišče ter do pre-
obremenitve črpališč. Poleg tega so 
zaradi nemarnega odnosa nekate-
rih uporabnikovv kanalizaciji priso-
tni tudi različni odpadki in škodlji-
ve snovi.Zaradi vsega navedenega 

prihaja do zamašitev in okvar črpalk 
v črpališčih, do zaustavitve delova-
nja črpališč ter posledično do veli-
kih stroškov za popravila črpalk in 
porabljeno električno energijo.

Prisotnost padavinskih voda v fe-
kalni kanalizaciji tudi negativno 
vpliva na proces čiščenja odpadnih 
vod ter zniža učinkovitost čišče-
nja na čistilnih napravah.Čistilna 
naprava v takem primeru ne more 
normalno obratovati.

Priključki objektov na fekalno ka-
nalizacijomorajo biti obvezno iz-
delani tako, da v to kanalizacijo iz-
tekajo le fekalne odpadne vode, 
medtem ko morajo biti padavin-
ske vodes streh in utrjenih površin 

ter morebitne podtalne vode in pa-
davinska voda iz drenažnih vodi 

speljane posebej v ponikalna polja 
ali v kanalizacijski sistem za pada-
vinske vode (meteorni kanalizacij-
ski sistem), če ta obstaja.

Poleg tega je v fekalno kanalizaci-
jo prepovedano metatiodpadke, ra-
zne krpe, osvežilne robčke, palčke 
za ušesa, damske vložke, tampo-
ne, kondome, tekstilije in oblačila, 
jedilna in druga olje, ostanke hra-
ne, ostanke zdravil, razna čistila, 
strupe, ostanke škropiv in umetnih 
gnojil, ostanke živalskih trupel, po-
gonska goriva in odpadna motorna 
olja,gnojevko in gnojnico…

Zavedajmo se, da k nemotenemu 
delovanju kanalizacijskega sistema 
in čistilnih naprav lahkonajveč pri-
spevamo uporabniki sami.

Komunalno stanovanjska družba 
Ajdovščina

Hieronimu v spomin

Prosim vas, peljite Sinji vrh naprej….
Za ljudi, kakršen je bil Sinjevrški Hieronim bi lahko rekli, da živijo pokončno in umirajo stoje. Malo je takih mož, zato dovolite le prgišče misli in spoznanj, ki mi jih je bilo 
dano doživeti ob družini Vidmar na Sinjem vrhu in pridnem gospodarju Hieronimu. 

Če bi morala vse spraviti v en 
stavek bi rekla: »Pokončen, 
delaven, veren, Slovenec z 

veliko začetnico, ljubitelj umetnosti, 
mož beseda, predvsem pa gostolju-
ben in ustrežljiv.« Človek preprosto 
ne more sprejeti, da mu ni uspelo. 
Šele danes se zavedam, da je bilo v 
zadnjih mesecih veliko trpljenja, 
vendar ga je z gorjansko trmo po-
tlačil pod mejo mogočega ter bil na 
uslugo vsem, prijazen in nasmejan 
kot v najlepših časih. Ko smo izve-
deli za bolezen smo ga vsi vprašujo-
če gledali, on pa je modro ponavljal: 
»Boril se bom kakor lev, če pa ne bo 
uspelo bom sprejel Božjo voljo« in 
dodal »ni druge«. Ko nam je zaupal 

diagnozo ni dovolil pomilovanja, 
temveč je nadaljeval »Prosim, naj 
to ne vpliva na kolonijo, peljite Si-
nji vrh naprej.« O poti na Golnik 
in v Ljubljano je govoril, kot da gre 
tja obiskat prijatelje, ki se zanj kar 
preveč trudijo. Letošnja 24. delav-
nica Slovenija odprta za umetnost 
in 22. mednarodna likovna kolonija 
Umetniki za karitas je imela pridih 
bolezni, v očeh Irme in otrok smo 
videli skrb, v Hieronimovih pa sko-
raj posmeh, kot bi hotel reči: »Ne 
skrbite zame, vi peljite svoje delo 
naprej.« Ob umetnikih in umetnosti 
je vsa leta pozabil nase, saj je njego-
va duša vriskala ob vsaki novi sliki, 
ob vsaki novi koloniji. Res je bil 

vzgled pogumnega človeka, na vseh 
področjih, razen, ko je bilo potreb-
no kaj povedati v mikrofon. Takrat 
pa je prosil naj ga pustimo pri miru 
in če je že popustil je bil na koncu 
bolj poten, kot da bi požagal pol 
gozda. Mislim, da tudi zaradi tega ni 
prišel na podelitev letošnjega najviš-
jega priznanja občine Ajdovščina, 
čeprav mu je to veliko pomenilo. 
Danes razumem, da morda ni prišel 
tudi zato, ker je hotel pokazati, da je 
za njim družina, ki lahko Sinji vrh 
pelje enako dobro naprej. Pokazal 
pa je tudi dobroto, saj je finančni del 
nagrade 'ukazal' nakazati na Karitas. 

Hiša na Sinjem vrhu ni bila le go-
stišče, prenočišče in atelje, temveč 
dom za vse, ki so prihajali in se radi 
vračali. Ob pogledu na številne sli-
ke, ki krasijo Sinji vrh nam je vsem 
jasno, da so jih tam umetniki pusti-
li samo zato, da se bodo nekega dne 
vrnili. In veliko jih je bilo, iz vseh ce-
lin in na ta način se je Sinji vrh, naša 
dolina in celotna Slovenija zapisala 
med svetovne bisere narave, gosto-
ljubja in umetnosti. Tudi, če je bila 
še tako velika gužva, si je Hieronim 
za vsakega gosta vzel čas in povedal 
kaj prihaja iz Irmine kuhinje, zraven 
pa vsaj še trikrat vprašal, če je prav. 
V naših srcih bo ostala slika zna-
čajsko pokončnega in vedrega člo-
veka. V naših dlaneh bo ostal odtis 

njegovega krepkega stiska roke. Hi-
eronim hvala.

Še veliko se bomo pogovarjali o 
srečnih časih na Sinjem vrhu, kajti, 
ko smo z Umetniki za karitas začeli 
je imel Hieronim komaj 35 let, poln 
moči, idej in volje. Skupaj z Irmo 
sta omogočila razvoj Sinjega vrha in 
vzgojo otrok. Ni jima bilo lahko, ob 
vseh polenih je le zamahnil z roko in 
rekel: »Saj veste, da v domačem kra-
ju ni nihče prerok.« In prav vera v 
Boga in v dobro človeka je bila tista, 
ki si jo pri Hieronimu zaznal v mi-
slih, besedah in dejanjih. 

Sodelavci Karitas smo se z njim 
spoznali na različnih krajih, na Si-
njem vrhu smo pred leti doživeli 
skupno srečanje, ko je bilo srečanje 
Caritas Evropa na Bledu in Brez-
jah je bil z nami, njegovo gostolju-
bje smo skupaj doživeli ob obisku 
Dunaja, Rima in dvakrat Bruslja …
sedaj nam ostaja le 'nebeški Jeruza-
lem'. 

Bogu hvala zanj, trudili se bomo, 
da bo njegova 'duhovna oporoka' ži-
vela in peljala Sinji vrh naprej. Hie-
ronim želimo ti večni mir in pokoj v 
sinjih višavah, včasih pa poglej dol 
na nas in na tvoj vrh, ki si ga tako 
ljubil. 

Hieronim Vidmar je izhajal iz 
Kovka, kjer se je rodil pred 57. leti 
v verni družini, ki je imela spoštljiv 

odnos do Cerkve in vsega svetega. V 
rodovini  imajo več duhovnih po-
klicev. Po poklicu je sicer gozdar-
ski tehnik, vendar sta se pred 25 leti 
z ženo Irmo odločila, da na Sinjem 
vrhu, kraju, kjer pogled seže do be-
neških lagun, postavita turistično 
kmetijo. Trije otroci Polona, Kri-
stjan in Aljoša so z njima rasli in so-
ustvarjali Sinji vrh. Ob gostišču so 
postavili atelje, ki je zaradi gosto-
ljubne družine in čudovite okolice 
postal mednarodno prizorišče ume-
tnosti. Hieronim  je skrbel tudi za 
ohranjanje dediščine. Z repliko Šr-
galove domačije - še zanje tipične s 
slamo krite hiše na Gori- je ohra-
nil podobo nekdanje stavbne dedi-
ščine, v kateri je mogoče videti tudi 
etnološko zbirko starega orodja. Na 
Sinjem Vrhu so potekala tudi dru-
ga srečanja, delavnice, seminarji, 
sestanki in zborovanja, pa tudi šte-
vilna družinska in družabna sreča-
nja. Trudil se je, da je bila vsa hrana 
v gostišču pridelana na Gori. Pozi-
mi pa, ko je že pripravil skladovni-
co drv in zapadel sneg je skrbel za 
prevoznost poti. Takrat je v najbolj 
skritem kotičku doma vzel platno, 
čopič in barve ter naslikal številne 
odtenke Sinjega vrha. 

Jožica Ličen
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Zvonovi zvonite …

K molitvi vabite. Slovenski 
zvonovi so zelo staro in 
priljubljeno glasbilo in so 

naša duhovna, kulturna in mate-
rialna dediščina. Spremljajo nas 
skozi življenje v žalostnih in veselih 
dogodkih, spominjajo nas na naše 
rajne, vabijo nas skupaj k molitvi in 
ob naravnih nesrečah in so tako vez 
med našo preteklostjo, sedanjostjo 
in prihodnostjo. Cerkev je že v 8. 
stoletju poznala pontifikalni obred 
blagoslova zvonov, zato še danes 
blagoslavljamo zvonove. 

Tako je bilo tudi 4. septembra 
2016 na Gradišču pri Vipavi pred 
lepo cerkvico Sv. Križa. Gospod 
škof msgr. Metod Pirih je pred sve-
to mašo blagoslovil dva večja zvo-
nova in šest manjših. Večja zvonova 
z letnico 1972 sta prej visela v zvo-
niku cerkve sv. Štefana v Vipavi in 
bosta odslej zvonila na Gradišču pri 
Vipavi. Zvonova sta uglašena in ko-
vinsko obdelana. Eden je težak 720 
kg, imenovan Sv. Florjan, drugi pa 

tehta 472 kg, posvečen Sv. Križu. Is-
točasno so bili blagoslovljeni še tri-
je manjši zvonovi za preslico grajske 
kapele Lanthierijevega dvorca v Vi-
pavi. Dva sta nova, njun donator je 
vipavski rojak gospod Jožko Krapež. 
Eden pa je še originalen in nosi le-
tnico 1671. Na njem je še viden grb 
grofa Lanthierija. Zvon je bil močno 
poškodovan in je sedaj obnovljen. 
Ostali trije manjši zvonovi pa bodo 
spremljali naše pokojne  na pokopa-
liški kapeli sv. Jožefa v Vipavi. Pr-
votni zvon nosi letnico 1830, dva pa 
sta nova, tudi donacija gospoda Jož-
kota Krepeža. Domači kovač Ignac 
Česen je za vse zvonove skoval vso 
opremo na star način, Marko Česen 
pa je zvonove uglasil in materialno 
obdelal po zelo starih postopkih, ki 
so že pozabljeni. To je bil velik pra-
znik za majhno vasico med vinogra-
di in za vso vipavsko župnijo. Ob 
zaključku trgatve bo na Gradišču pri 
Vipavi že odmevala po dolini lepa 
melodija novih zvonov. Naj vsi lepo 
zvonijo nam v veselje in Božjo čast. 
Gospodu Jožkotu Krapežu pa pri-
srčna hvala, ker nikoli ne pozabi na 
svojo rodno Vipavo in nam dobro-
srčno ponudi roko. Hvaležni smo 
mu, ker nam je omogočil, da bo to-
liko zvonov v naši župniji spet opra-
vljalo svoje poslanstvo. Bog vidi in 
previdi.

Opravljeno je bilo veliko težkega 
in zahtevnega dela. Vsem, ki ste se 
trudili, da so zvonovi obnovljeni in 
uglašeni,  Bog povrni.

Magda Rodman

Oratorij na Planini 2016
Tudi letos smo mladi iz župnij Šmarje, Velike Žablje in Planina organizirali oratorij. Udeležilo se ga je 
približno 65 otrok in 27 animatorjev. Skupaj smo preživeli nepozaben teden.

Družili smo se ob petju, sku-
paj smo lovili sončne žarke 
na bazenu, se spuščali po 

toboganu pri Vipavi, se valjali po 
blatni njivi, spoznavali nove prijate-
lje, se zopet srečali s starimi, neka-
teri pa so tudi prespali in se zvečer 
zbrali ob ognju ter nad njim pekli 
penice. Svojo ustvarjalnost so otro-
ci pokazali pri različnih delavnicah, 
ki so si jih izbrali sami. Skupaj smo 
kuhali, izdelovali ptičje krmilnice, 

igrali bobne, sadili rože, igrali no-
gomet, postavljali skavtske bivake, 
brali in odigrali dele pravljic, nare-
dili deodorant in še marsikaj. 

Letošnja tema oratorija je bil Ostr-
žek. Skozi njegove dogodivščine, ki 
jih je zaigrala skupina animatorjev, 
smo se učili, da je znanje zaklad, do 
njega pa pridemo le s trdim delom. 
Ceniti moramo družino in vse, kar 
imamo. Laž nas nikoli ne bo rešila. 

Vsako leto nam priskočijo na 

pomoč pri organizaciji tudi spon-
zorji. Za podporo se zahvaljuje-
mo Mlinotestu, Fructalu in družbi 
Petrič d.o.o. Zahvaljujemo se tudi 
vsem, ki ste nas denarno podprli s 
prostovoljnimi prispevki in staršem, 
ki nam vsako leto znova v varstvo 
zaupate vaše otroke! Se vidimo na-
slednje leto!

Neža Štrancar

www.avtokrka.si

za vso družino
VIKEND PAKET

v Termah Tuhelj

TEHNIČNI PREGLEDI
AVTO KRKA

Splošni pogoji nagradne igre so na voljo na spletni strani www.avtokrka.si
*Enemu izžrebancu mesečno podarimo vikend paket za vso družino v Termah Tuhelj.
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Mlinarke tudi letos z visokimi cilji
Vodstvo Ženskega rokometnega kluba Mlinotest je pred novo sezono predstavilo ekipo, ki se bo v 
novi sezoni trudila ponoviti imenitne lanske dosežke. Spomnimo, Mlinotest je v prvenstvu osvojil 
tretje mesto in s tem ponovno vstopnico za evropska tekmovanja, v pokalu je klonil šele v finalu, v 
pokalu Challenge pa je po četrt stoletja spet okusil evropski utrip z ekipama iz Črne gore in Poljske.

Mlinotest stopa v novo se-
zono s pomlajeno in pre-
cej spremenjeno zasedbo. 

Izkušena Slavica Schuster je odšla 
na Slovaško, odlična strelka Teja 
Ferfolja pa je tudi poiskala nov izziv. 
Novi obrazi na predstavitvi v baru 
Hiše Mladih v Palah pripadajo Tjaši 
Rudman, ki prihaja iz Krke, Alessii 
Udovič in Mirjeti Bytyqi iz Kopra, 
iz Črne gore prihaja Nada Pejović, 
Nina Zulić pa je v dresu Mlinotesta 
že lani igrala kot posojena igralka 
Krima. Sicer se je v Palah zbralo 
kar 25 igralk, nekatere bodo igrale 
v mlajših kategorijah in pridobivale 
potrebne izkušnje. Trener članske 

ekipe Dušan Vidmar je sicer poto-
žil, da bo s tako mlado in neizkuše-
no ekipo težko držati priključek z 
vrhom, vendar se s srčnostjo lahko 
marsikaj nadoknadi. Ob Vidmarju 
bosta za mlajše selekcije skrbela še 
Jurko Pergar in Ana Žigon.

Predsednik kluba Ivan Vodopivec 
je igralkam zaželel uspešno sezono, 
predvsem pa sezono brez poškodb, 
ki znajo pogosto krojiti konkurenč-
nost zasedbe. Ponovitev lanske se-
zone je po njegovem dosegljiv cilj, 
sicer pa za gledalce štejejo tudi bor-
bene predstave in požrtvovalna igra 
v rdečem dresu. Želi si tudi, da bi ob 
Mlinotestu v mladi ekipi prepoznali 

priložnost za svojo promocijo tudi 
druga podjetja, kajti članice Mli-
notesta so edina ekipa iz občine, ki 
nastopa v najvišjem državnem tek-
movanju, se pravi v prvi ligi. Obči-
ni Ajdovščina in županu Tadeju Be-
očaninu se je Vodopivec zahvalil za 
dosedanjo podporo, predsedniku 
uprave Mlinotesta Davidu Naber-
goju pa za čut za družbeno odgo-
vornost v lokalnem okolju, saj Mli-
notest del dobička vlaga v šport in 
tako skrbi za dvig kvalitete bivanja 
ter zdravega načina življenja.

Toda žreb je bil za mlinarke ne-
izprosen, saj so v prvem krogu go-
stovale pri državnih prvakinjah v 
Zagorju in izgubile (22 : 17), takoj 
nato pa so na Policah gostile veliki 
Krim, ki je bil za prenovljeno zased-
bo Mlinotesta premočan (23 : 32). Je 
pa to šele začetek sezone in do kon-
ca se lahko še marsikaj obrne, mli-
narke pa imajo sedaj pred seboj tek-
mice, s katerimi naj bi se lažje kosale 
in s katerimi naj bi se še vedno lah-
ko borile za tretje mesto. Čeprav so 
na prvih dveh tekmah izgubile, pa 
so na trenutke pokazale dobro igro 
in pravšnjo mero borbenosti, pozna 
pa se jim še neuigranost ob začetku 
sezone. 

RL

Mladinci bodo 
nastopali v 1.B ligi
Sezona tekmovanj v mlajših kategorijah se je začela. Prvi so na par-
ket stopili fantje ekip U-13A in U-13B na medsebojni tekmi za Mini 
pokal Spar. Žreb se je namreč (že spet) poigral z našim klubom in 
že v prvem krogu tekmovanja sta se med seboj pomerili prav naši 
dve ekipi.

A vse oči so bile tisti dan upr-
te v nastop naše mladinske 
ekipe, ki si je spomladi z 

dobrimi nastopi v kvalifikacijah za 
nastop v 1.A mladinski ligi priborila 
še dodatno tekmo. Med počitnicami 
pa so se zgodile določene spremem-
be – nekateri fantje so se odločili 
prenehati z igranjem košarke, v me-
secu avgustu pa so predstavniki klu-
ba podpisali pogodbo o sodelovanju 
s podjetjem Fructal iz Ajdovščine, 
zato bo mladinska ekipa v sezoni 
2016/2017 nastopala tudi pod no-
vim imenom – KK Fructal Ajdovšči-
na. Tako so fantje v novih dresih, a 
brez Borisa Mihajloviča, enega od 
dveh najvišjih igralcev v ekipi (po-
škodoval se je na pripravljalni tekmi 
v Novi Gorici), odločno stopili na 
parket. Toda začetek tekme proti 
ekipi ECE Triglav iz Kranja ni bil ta-
kšen, kot so si igralci in trener želeli. 
Gostje so namreč povedli in po prvi 
četrtini vodili z rezultatom 27:13. Pa 
so se fantje zbrali ter v drugi in tretji 
četrtini dosegli 45 točk, gostom pa 
dovolili doseči le 16. Vodili so tudi 
že z 20 točkami razlike, a končni 
rezultat je bil 75:63. Lepa popotnica 
pred povratno tekmo v Kranju, a ni-
kakor ne razlog za evforijo. 

V četrtek, 22. septembra, jih je po-
zno zvečer v Kranju čakal trenutek 
resnice – se bodo pridružili najbolj-
šim ekipam v državi? V 29. minuti 

je bil rezultat še izenačen – 42:42, v 
zadnji četrtini pa je zmanjkalo moči 
in športne sreče. Kranjčani so »pri-
tisnili na plin«, naši pa so uspeli do-
seči (le) še 6 točk. Končni rezultat 
65:48 je bil pač premalo in fantje 
bodo nastopali v 1.B ligi.

»Kljub vsemu je to lep uspeh te 
mladinske ekipe, ki je skupaj šele 
par mesecev in verjamem, da bodo v 
nadaljevanju 1.B mladinske lige ni-
zali lepe in uspešne predstave,« je 
ob koncu tekme v Kranju povedal 
trener Matevž Mikuš.S tekmova-
njem začnejo v nedeljo, 2. oktobra, 
ko (zopet) gostujejo v Kranju, tokrat 
pri ekipi Stražišča.

Je pa potrebno omeniti tudi, da so 
vsi naši igralci trenutno »brezdom-
ci«, saj v telovadnici OŠ Šturje še 
vedno potekajo obnovitvena dela. 
Dvorana naj bi bila nared do začetka 
oktobra, a z deli zamujajo.Do takrat 
pa se moramo znajti drugače – tre-
ningi potekajo po različnih dvora-
nah v naši občini, gostujemo pa tudi 
v dvorani OŠ Draga Bajca v Vipa-
vi. Tam bodo do nadaljnjega pote-
kale tudi vse domače tekme mlajših 
kategorij.Hvala igralcem in njiho-
vim staršem za potrpežljivost in ra-
zumevanje ter vse prevoze na razne 
lokacije. Upamo pa, da bo »doma-
ča« dvorana čim prej nared za nove 
uspehe naših fantov!

KK Ajdovščina
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Nogometni turnir in 
mini otroška olimpijada
Konec avgusta smo se člani in članice ŠKTD Kamnje – Potoče odločili, da priredimo športno družabno 
srečanje za naše sokrajane in prijatelje.

V soboto 20. avgusta smo 
tako v popoldanskem času 
na asfaltiranem igrišču v 

Kamnjah pripravili nogometni tur-
nir, na katerega smo povabili okoli-
ške krajevne skupnosti, prijateljska 
društva ter znance in prijatelje. Na 
naše povabilo se je odzvalo 6 ekip, 
ki so do poznega večera odigrale 
kar nekaj prijateljskih tekem in se 
ob tem odlično zabavale. Čeprav je 
bil turnir bolj družabne in zabavne 
narave, pa smo vendarle zmagoval-
ni ekipi podelili unikaten prehodni 
pokal ter pršut, ki nam ga je poda-
rila Mesnica Rovtar. Zmagali so čla-
ni ekipe »Veterani Primorja«, ki so 
v finalu premagali ekipo iz Potoč. 
Tretje mesto pa so si priigrali mladi 
rokometaši iz Ajdovščine. Po koncu 
uradnega dela, pa je sledilo še druže-
nje in zabava. 

Že naslednje jutro smo pospravili 
vse kar je bilo namenjeno nogome-
tu ter pripravili vse potrebno za iz-
vedbo velike »mini otroške olimpi-
jade«. Za otroke od starosti 2 – 12 

let smo od 15. ure dalje na igrišču 
pripravili pester športni program. 
Na olimpijadi se je zbralo okrog 40 
otrok, predvsem iz domače krajev-
ne skupnosti. Za varnost in stro-
kovno vodstvo pa so ves čas skrbe-

le pridne mentorice, članice našega 
društva. Predstavljeno jim je bilo 
športno plezanje, katerega so lahko 
na postavljeni umetni plezalni steni 
ob spremstvu izkušenega športnega 

plezalca tudi poizkusili. Sledila je 
kolesarska dirka po okolici igrišča, 
najmlajši pa so tekmovali s poga-
njalčki na postavljenem poligonu. 
Na igrišču se je otrokom pridruži-
la tudi muca, maskota, ki je skrbela 
za animacijo. Zatem so razdeljeni v 
dve starostni skupini po okolišu is-
kali skriti zaklad, kjer so nenazadnje 
v skriti skrinji dobili tudi vsak svo-
je darilce. Druženje se je nadaljeva-
lo ob raznoraznih športnih igrah z 
žogami, vrvmi ter vodnimi balonč-
ki. Svoje spretnosti so preizkusili 
tudi v štafetnih igrah, kjer so otro-
ci vidno uživali. Za piko na i dogod-
ku pa je poskrbela patrulja iz Poli-
cijske postaje Ajdovščina, ki je prišla 
predstavit svoj poklic. Policista sta 

otrokom na zanimiv način prikaza-
la svoje delo ter razkazala opremo in 
orožje, ki ga uporabljajo. Pred za-
služeno malico pa se je otrokom in 
ostalim predstavil tudi plesalec, ki je 
s svojimi robotskimi gibi prevzel vse 
prisotne. Ob koncu smo vsem otro-
kom podelili medalje za svoje sode-
lovanje ter jih razveselili z iskrenimi 
čestitkami! 

Glede na udeležbo ter odziv otrok 
in njihovih staršev, gre naslednje 
leto pričakovati še večjo in še bolj 
pestro dogajanje na tem prekra-
snem dogodku. Obenem se člani 
društva zahvaljujemo vsem, ki ste 
nam pomagali in nas podprli pri or-
ganizaciji dogodka. 

ŠKTD Kamnje-Potoče

Adriano Fegic – 60 let!
Legenda ajdovskega nogome-

ta je te dni praznoval svoj 60 
rojstni dan! Vsi vemo, da naš 

priljubljeni »Nando« ne mara takih 
slovesnosti in tudi te bi se najraje iz-
ognil. Pa ni šlo! Igralci članske ekipe 
Fama Vipava in uprava kluba smo 
mu pripravili presenečenje in lep 
praznični večer. Med praznovanjem 
pa mu je vse najboljše zaželel tudi 
nekdanji soigralec in sedanji športni 
direktor NK Rijeka g. Srečko Juričič. 
Hvala Adriano, da si del naše nogo-
metne zgodbe. Tudi po tvoji zaslugi 
ima Vipava danes stabilnega tretjeli-
gaša. Pa še na mnoga leta!

Aleksander Lemut

Veličasten sprejem 
parakajakaša Dejanav
V sredo, 21. septembra 2016, so se paraolimpijci vrnili domov s pa-
raolimpijskih iger, ki so potekale v Riu de Janeiru. Najprej so imeli 
sprejem v Ljubljani pred Lidlovo poslovalnico na Rudniku. A tudi 
domačini nismo tokrat pozabili na velik uspeh našega sokrajana 
Dejana Fabčiča.

Dejan se je rodil brez go-
lenic na obeh nogah. 
Navadno so v takih pri-

merih amputirali noge v višini 
kolen, a pri njemu so začeli z dru-
gačnim zdravljenjem, zato svoje 
življenje živi z obema nogama. 
Kot otrok je preživel veliko časa 
v bolnišnici, a želje do »normal-
nega« življenja s svojimi nogami 
s pomočjo staršev ni izgubil. Obi-
skoval je normalno osnovno šolo 
in zaključil šolanje na Škofijski 

gimnaziji v Vipavi in nadaljeval 
s študijem medicine v Ljubljani. 
Trenutno opravlja delo v novo-
goriškem zdravstvenem domu v 
ambulanti za diabetes in ščitnico, 
saj je specialist interne medicine.

Žena Vida je pripeljala Dejana 
iz Ljubljane naravnost na plac ob 
cerkvi v Podnanosu, kjer je preži-
vljal otroške dni. Tu smo ga pri-
čakali domačini, njegovi hčerki 
in sorodniki, ki smo mu čestita-
li za doseženo 6. mesto na parao-
limpijskih igrah. V Podnanos mu 
je prišel čestitati tudi župan mag. 
Ivan Princes. 

Dejan je tudi član domačega pev-
skega zbora Stanko Premrl, ki mu 
je s pesmijo pričaral nepozaben 

prihod domov. Za uspeh mu je 
krajevna skupnostpodelila spo-
minsko priznanje. Poleg tega je 
v Riu tudi praznoval svoj 39. roj-
stni dan, zato smo se za dvojno 
praznovanje posladkali še s sla-
stno domačo torto. 

Vendar to še ni bilo konec pre-
senečenj za našega paraolimpijca. 
Zaigral mu je tudi domač naro-
dnozabavni trio. Na poti domov 
so ga pričakali še različni transpa-
renti in plakati. Preden je prečkal 

most čez potok Močilnik, pa ga je 
pričakal še slavolok, ki so mu ga 
postavili domačini.

Kot vemo, se je Dejan že drugič 
udeležil paraolimpijskih iger. Pr-
vič je nastopil leta 2008 v Pekin-
gu, kjer je dosegel 6. mesto na 100 
m prstno in 7. mesto na 100 m v 
disciplini hrbtnega plavanja. Nje-
govo življenje je kljub invalidno-
sti že od malih nog zelo razgiba-
no. 

Želimo mu, da bi bil še naprej 
tako uspešen na vseh področjih.

Cecilija Vitežnik

Foto Vida Valič Fabčič

Foto Cecilija Vitežnik
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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

Kolesarski festival
V začetku septembra se je v športnem parku Pale odvijal Črn trn kolesarski festival. V vseh disciplinah 
se je skupno zbralo 89 tekmovalcev, kar je gleda na trenutno priljubljenost disciplin v Sloveniji vrhun-
ski dosežek. Ob enem si je tekmovanja v dveh dneh ogledalo 1200 navdušenih gledalcev. 

V soboto, 3. septembra, je bilo 
na veliki Črn trn progi dr-
žavno prvenstvo v štiri-kro-

su. V petih kategorijah je tekmovalo 
25 moških in ena ženska predstav-
nica. V vseh kategorijah, razen ama-
terski so naslove državnih prvakov 
osvojili člani KK Črn trn. V mlajših 
selekcijah je državni prvak postal 
Toni Štrancar. Med mladinci je sla-
vil Matic Breginc (Ride funsports) 
Edina ženska na tekmi se je na la-
stno željo pomerila s moškimi so 
tekmovalci je bila Monika Hrastnik 
(aktualna evropska vice prvakinja v 
spustu). V drugi najmočnejši kate-
goriji je slavil večni amater Boštjan 
Pisanec. Skupni državni prvak pa je 
postal Urban Rotnik (KK Črn trn) 
pred Filipom Flisarjem in Kevinom 
Bregincem (Unior tools team). Zve-
čer je množico gledalcev navduševa-
lo 12 pogumnih kolesarjev prostega 
sloga. Med njimi je bila tudi ena 
ženska tekmovalka. v treh urah so 
gledalci videli vrtoglave skoke viso-
ko v zraku več metrov nad tlemi. Že 

tako razgreto množico je s svojim 
komentarji še dodatno dvigoval na-
povedovalec Filip Flisar. 

V nedeljo zjutraj se je peščica prija-
vljenih odpravila na kolesarsko turo 
po vipavski dolini. Pot nas je vodi-
la v prelep Vipavski križ, kjer nas je 
sprejel gospod Humar. Po postanku 

smo se odpeljali dalje med polja in 
vinograde in po krajšem vzponu 
prikolesarili do vasice Brje. V B'tegi 
(vinski bar) postregli s dobrotami iz 
krušne peči in odličnim vipavskim 
vinom. Gospodar pa nam je na krat-
ko predstavil zgodbo hiše v kateri je 
nekaj časa živel tudi Simon Gregor-
čič. Po okrepčilu je sledil spust do 
reke Vipave ter vožnja ob njej nazaj 
na prizorišče festivala. Popoldanski 
program se je pričel z najmlajših. 18 
bodočih kolesark in kolesarjev se je 
pognalo na krožno dirko poganjalč-
kov. Nekateri izmed njih so bili tako 
zagnani, da so po pomoti podaljšali 
dirko za en krog. Na koncu je vsak 
prejel medaljo za sodelovanje, prvi 
trije pa tudi pokale. Zadnje festival-
sko dejanje je bila dvoboj dirka da 

B4X pokal Slovenije. Tekma na ka-
teri skupaj tekmujejo tekmovalci na 
gorskih in BMX kolesih. Popolno-
ma nova proga je privabila 33 pri-
javljenih v različnih starostnih ka-
tegorijah. Tekmovalci so s hitrimi 
vožnjami in pravimi boji pokazali 
ves čar tega športa. 

Sklenemo lahko s mislijo, da je bil 
letošnji festival najuspešnejši do se-
daj in obljubo, da se naslednje leto 
vidimo še v večjem številu pestrejšo 
ponudbo.

Kolesarski klub ČRN TRN, 
Foto Klavdij Blažko
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